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Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint a pénzügyminiszter
68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM

együttes rendelete
az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok

kéntartalmának csökkentésérõl szóló
17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet

módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének m) és
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a lakosság
egészségének védelme és a környezetnek a kén-dioxid
emisszió által okozott károsodástól való megóvása érdeké-
ben a következõket rendeljük el:

1. §

Az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntar-
talmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet elõírásait a kõolaj-feldolgozó ipar-
ban feldolgozandó folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kivé-
telével

a) a folyékony tüzelõ- és fûtõanyagokra, és
b) a tengeri hajózásban használatos üzemanyagokra

kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya
a) a mintavételezõ szervezetre, és
b) a forgalmazóra terjed ki.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A rendelet alkalmazásában:
a) fûtõolaj: kõolaj eredetû folyékony fûtõanyag – kivé-

ve a tengeri hajózásban használatos üzemanyago-
kat –, amelynek a 2031/2001/EK bizottsági rendelettel
módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2002. január
1-jén hatályos 1. mellékletében meghatározott Kombinált
Nomenklatúrával (a továbbiakban: Kombinált Nomen-
klatúra) megegyezõ tartalmú vámtarifaszáma
2710 1951–2710 1969, vagy olyan kõolaj eredetû folyé-
kony fûtõanyag, amelynek az MSZ EN ISO 3405 szerinti
– vagy azzal egyenértékû más megoldással történõ – vizs-
gálata során kevesebb, mint 65% (V/V)-a desztillál át
250 °C hõmérsékleten,

b) tüzelõolaj: kõolaj eredetû folyékony tüzelõ-
anyag – kivéve a tengeri hajózásban használatos üzem-
anyagokat –, amelynek a Kombinált Nomenklatúrával
megegyezõ tartalmú vámtarifaszáma 2710 19 25,

2710 19 29, 2710 19 45 vagy 2710 19 49, vagy olyan
kõolaj eredetû folyékony tüzelõanyag, amelyet mind az
elpárologtatós, mind a kényszerporlasztásos égetõ be-
rendezésekben hõ fejlesztésre használnak fel, és az
MSZ EN ISO 3405 szerinti – vagy azzal egyenértékû más
megoldással történõ – vizsgálata során legalább 85%
(V/V)-a desztillál át 350 °C hõmérsékleten,

c) tengeri hajózásban használatos üzemanyag: ásvány-
olaj eredetû folyékony üzemanyag, amelyet tengeri hajón
használnak fel, illetve amelyet tengeri hajón történõ fel-
használásra szánnak, beleértve az ISO 8217 szerinti üzem-
anyagokat is,

ca) hajózási gázolaj: tengeri hajózásban használatos
üzemanyag, amelynek viszkozitása vagy sûrûsége az
ISO 8217 I. sz. táblázatában szereplõ DMB és DMC foko-
zatokra meghatározott tartományba esik,

cb) tengeri hajózásban használatos fûtõolaj: tengeri
hajózásban használatos üzemanyag, amelynek viszkozitá-
sa vagy sûrûsége az ISO 8217 I. sz. táblázatában szereplõ
DMX és DMA fokozatokra meghatározott tartományba
esik,

d) MARPOL: a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a
hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló 1973.
évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi
jegyzõkönyv,

e) a MARPOL VI. melléklete: az 1997. évi jegyzõkönyv
által a MARPOL-hoz csatolt, „Rendelkezések a hajókról
történõ levegõszennyezés megelõzése érdekében” címû
melléklet,

f) az SOx kibocsátás-szabályozási területei: az ENSZ
Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (a továbbiakban:
IMO) által a MARPOL VI. mellékletében ilyennek minõ-
sített tengerszakaszok,

g) személyhajó: a 12-nél több utast szállító hajó, ahol
utasnak minõsül minden személy, kivéve:

ga) a hajó parancsnokát, a személyzet tagjait, illetve
olyan személyeket, akiket a hajó gazdasági tevékenységé-
nek megfelelõen valamilyen minõségben a hajó fedélzetén
foglalkoztatnak vagy alkalmaznak, valamint

gb) az egyévesnél fiatalabb korú csecsemõt,
h) rendszeres szolgáltatás: személyhajóval végzett

szolgáltatás, mely során a személyhajó két vagy több kikö-
tõ között rendszeres forgalmat bonyolít le, vagy utakat tesz
meg adott kikötõbõl kiindulva és ugyanoda visszatérve,
közbensõ kikötés nélkül

ha) közzétett menetrend szerint, vagy
hb) olyan rendszeres vagy gyakori átkeléssel, hogy az

közzétett menetrend szerinti közlekedésnek tekinthetõ,
i) hadihajó: valamely állam fegyveres erõihez tartozó

hajó, amely az adott állam hadihajóinak külsõ megkülön-
böztetõ jelzését viseli, az adott állam kormánya által meg-
felelõ megbízással ellátott parancsnok irányítása alatt áll,
és neve szerepel a megfelelõ szolgálati jegyzéken vagy az-
zal egyenértékû nyilvántartásban, továbbá függelmileg a
reguláris fegyveres erõk irányítása alá tartozik,

j) kikötõben tartózkodó hajó: az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes állam (a továb-
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biakban: EGT-állam) kikötõjében tartózkodó hajó, ame-
lyet a berakodás, kirakodás, valamint az utasok ki- és be-
szállása idejére biztonságosan kikötnek, beleértve azt az
idõt is, amelyet nem a rakományhoz kapcsolódó mûvele-
tekkel töltenek,

k) belvízi hajó: nyilvántartásba vételre kötelezett, bel-
vízi utakon közlekedõ úszólétesítmény, amely a belvízi
utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmas-
sága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizs-
gálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM
rendelet hatálya alá tartozik, valamint rendelkezik közös-
ségi belvízi tanúsítvánnyal és a Rajnai Hajózási Egyez-
mény szerinti tanúsítvánnyal,

l) forgalomba hozatal: tengeri hajózásban a hajón
üzemanyagként történõ felhasználásra szánt üzemanyag-
nak az EGT-államok által harmadik személyek részére tör-
ténõ szállítása vagy rendelkezésre bocsátása fizetés ellené-
ben vagy térítésmentesen. Nem tartozik ide a tengeri hajó-
zásban használatos tüzelõ- és üzemanyag exportra történõ
értékesítése vagy ilyen célú rendelkezésre bocsátása a tar-
tályhajók rakterében,

m) kibocsátás-csökkentési technológia: égéstermék-
nek a légszennyezõ anyagoktól való megtisztítására szol-
gáló rendszer, vagy bármilyen más ellenõrizhetõ és jog-
szabályban meghatározott mûszaki módszer,

n) mintavételezõ szervezet: a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium által pályázat alapján mintavételezéssel,
elemzéssel és adatszolgáltatással megbízott szervezet,

o) forgalmazó: tüzelõ- és fûtõolajat, valamint tengeri
hajózásban használatos üzemanyagot értékesítõ gazdálko-
dó szervezet,

p) hajózási hatóság: Központi Közlekedési Felügyelet.”

3. §

Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) E rendelet elõírásaitól eltérõ kéntartalmú fûtõolaj
az illetékes környezetvédelmi hatóságok által történõ fo-
lyamatos ellenõrzés mellett felhasználható

a) olyan égetõ berendezésekben, amelyekre az
50 MWth és annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítmé-
nyû tüzelõberendezések mûködési feltételeirõl és lég-
szennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl szóló
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben foglalt légszennye-
zõ anyag kibocsátási határértékek teljesülnek,

b) olyan égetõ berendezésekben, amelyekre 2008. ja-
nuár 1-jét követõen az 50 MWth és annál nagyobb névleges
bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések mûködési
feltételeirõl és légszennyezõ anyagainak kibocsátási határ-
értékeirõl szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben
foglalt légszennyezõ anyag kibocsátási határértékek telje-
sülnek,

c) olyan egyéb égetõ berendezésekben – kivéve az a) és
b) pont hatálya alá esõ égetõ berendezéseket –, amelyeknél
a kén-dioxid emisszió havi átlaga 1700 mg/Nm3 alatt van a
füstgáz 3% (V/V)-os oxigéntartalma mellett, száraz álla-
potban mérve,

d) a kõolaj-feldolgozókban történõ elégetésre, ha a
kén-dioxid emisszió havi átlaga a feldolgozó valamennyi
üzemében (a térfogatáramok szerint súlyozottan) átlag
1700 mg/Nm3 alatt van – kivéve az a) és b) pont hatálya alá
esõ égetõ berendezéseket – függetlenül a felhasznált folyé-
kony fûtõanyagtól vagy fûtõanyag-kombinációtól.”

4. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Tengeri hajózásban használatos üzemanyag

SOx kibocsátás-szabályozási területen fekvõ, kizárólagos
gazdasági övezetben és környezetszennyezés-ellenõrzési
területen

a) a MARPOL VI. melléklete 14. rendelkezése (3) be-
kezdésének a) pontjában meghatározott balti-tengeri kör-
zetben 2006. augusztus 11-tõl kezdõdõen,

b) az Északi-tengeren az IMO által történõ kijelölést
követõ 12 hónap vagy 2007. augusztus 11. közül a korábbi
idõpontot követõen,

c) az IMO által a MARPOL VI. melléklete 14. rendel-
kezése (3) bekezdésének b) pontja alapján a továbbiakban
SOx kibocsátás-szabályozási területnek kijelölt bármely
tengerszakaszon, beleértve a kikötõket, a kijelölés
hatálybalépését követõ 12 hónap eltelte után,
akkor hozható forgalomba, illetve használható fel hajón,
ha kéntartalma legfeljebb 1,5 m/m %.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtásáért a for-
galomba hozatal tekintetében az üzemanyag-forgalmazó,
a felhasználás tekintetében a magyar lajstromban nyilván-
tartott tengeri hajó üzemeltetõje, illetve parancsnoka felel.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõ-
ponttól kezdõdõen kizárólagos gazdasági övezetben és ki-
bocsátás-szabályozási területen levõ közösségi kikötõbe
irányuló vagy onnan kiinduló, rendszeres szolgáltatást
nyújtó személyhajó számára olyan tengeri hajózásban
használatos üzemanyag hozható forgalomba, amelynek
kéntartalma legfeljebb 1,5 m/m %.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõ-
ponttól kezdõdõen a magyar lajstromban nyilvántartott
tengeri hajó parancsnoka gondoskodik a hajónaplónak
e rendeletben elõírtak szerinti pontos vezetésérõl, beleért-
ve az üzemanyagcsere mûveletekrõl szóló bejegyzéseket.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõ-
ponttól kezdõdõen és a MARPOL VI. mellékletének
18. rendelkezésével összhangban a mintavételezésre kije-
lölt szervezet:

a) nyilvántartást vezet a tengeri hajózásban használatos
üzemanyag Magyar Köztársaságban bejegyzett forgalma-
zójáról,

b) biztosítja, hogy valamennyi, az a) pontban meghatá-
rozott üzemanyag-forgalmazó társaság az általa forgalma-
zott tengeri hajózásban használatos üzemanyag kéntartal-
mát a tartálytér szállítójegyével vagy a termék minõségi
bizonyítványával dokumentálja, és mellékeljen az üzem-
anyagot vételezõ hajó képviselõje által aláírt, lepecsételt
mintát,



c) azon dokumentumok egyidejû csatolásával, amelyek
alapján megállapította, hogy a forgalmazó nem megfelelõ
minõségû tengeri hajózásban használatos üzemanyagot
hozott forgalomba, kezdeményezi, hogy a területi fo-
gyasztóvédelmi felügyelõség eljárjon a nem megfelelõ mi-
nõségû tengeri hajózásban használatos üzemanyag forgal-
mazójával szemben,

d) azon dokumentumok egyidejû csatolásával, ame-
lyek alapján megállapította, hogy a forgalmazó nem meg-
felelõ minõségû tengeri hajózásban használatos üzem-
anyagot hozott forgalomba, kezdeményezi, hogy a területi
fogyasztóvédelmi felügyelõség határozatban kötelezze a
tengeri hajózásban használatos üzemanyag nem megfelelõ
minõségéért felelõs forgalmazót arra, hogy az üzemanyag
megfelelõvé finomításának költségeit viselje.

(6) Az (1) bekezdés a) pontjában említett idõponttól
kezdõdõen hajózási gázolaj akkor hozható forgalomba, ha
kéntartalma legfeljebb 1,5 m/m %.”

5. §

Az R. a következõ 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Tengeri hajózásban használatos üzemanyag

2010. január 1-jétõl kezdõdõen
a) belvízi hajón, és
b) kikötõben tartózkodó hajón,

akkor használható fel, ha kéntartalma legfeljebb 0,1 m/m
%.

(2) A kikötõben tartózkodó hajó legénysége számára
elegendõ idõt kell biztosítani ahhoz, hogy a kikötõbe való
érkezés után, és a továbbindulás elõtt elvégezzék az adott
esetben szükséges üzemanyagcserét. Az üzemanyagcseré-
re fordított idõt a hajónaplóban rögzíteni kell.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) ha a közzétett menetrend szerint a hajó kikötõben

való tartózkodása nem haladja meg a két órát,
b) azon belvízi hajó tekintetében, amely rendelkezik a

2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett „Életbiztonság a ten-
geren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt
1978. évi Jegyzõkönyv (,,SOLAS 1974/1978”) mellékle-
tének kihirdetésérõl szóló 35/2001. (X. 12.) KöViM ren-
delet függelékében meghatározott, megfelelõséget tanúsí-
tó bizonyítvánnyal,

c) olyan hajóra, amely a kikötõben való horgonyzás
idejére valamennyi belsõ égésû motorját leállítja, és parti
létesítménybõl származó villamos energiát használ.

(4) Tengeri hajózásban használatos fûtõolaj 2010. ja-
nuár 1-jétõl akkor hozható forgalomba, ha kéntartalma
legfeljebb 0,1 m/m %.”

6. §

Az R. a következõ 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § (1) A hajózási hatóság – más EGT-állam ható-

ságaival együttmûködve – hagyja jóvá magyar lobogó

alatt közlekedõ hajón a kibocsátás-csökkentési technoló-
giák kísérleti alkalmazását. A kísérleti alkalmazás során
nem kötelezõ a 3/A. § és 3/B. §-ban elõírt követelmények-
nek megfelelõ tengeri hajózásban használatos üzemanya-
gok használata, amennyiben a következõ feltételek telje-
sülnek:

a) a hajózási hatóság legalább 6 hónappal a kísérleti al-
kalmazás megkezdése elõtt írásban értesíti az Európai Bi-
zottságot, és azon EGT-államok illetékes hatóságát, ame-
lyek területén tengeri kikötõ található,

b) a kísérleti alkalmazásra vonatkozó engedély érvé-
nyességi idõtartama nem haladja meg a 18 hónapot,

c) a kísérleti alkalmazásban részt vevõ hajó a kibocsá-
tott égéstermék légszennyezõ anyag tartalmának folyama-
tos ellenõrzésére nem manipulálható berendezéssel ren-
delkezik, és azt a kísérlet teljes idõtartama alatt mûködés-
ben tartja,

d) a kísérletben részt vevõ hajónak legalább olyan mér-
tékû légszennyezés-csökkenést kell elérnie, amely meg-
felel az e rendeletben meghatározott kéntartalmú üzem-
anyag használata mellett elérhetõ értéknek,

e) a légszennyezés mérséklésére alkalmazott technoló-
gia használatával összefüggésben, a kísérlet folyamán ke-
letkezõ hulladékok kezelése céljából megfelelõ hulladék-
kezelési rendszert alkalmaznak a helyszínen,

f) a kísérlet teljes idõtartamára kiterjedõ hatásvizsgála-
tot végeznek a tengeri környezetre, különösen a zárt kikö-
tõk, horgonyzóhelyek és folyótorkolatok ökoszisztémáira
gyakorolt hatásra vonatkozóan, és

g) a kísérleti alkalmazás lezárását követõ 6 hónapon
belül a kísérlet teljes eredményét az Európai Bizottság ren-
delkezésére bocsátják, továbbá a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé teszik.

(2) A hajó kibocsátás-csökkentési technológiáját a
2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
3. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelõen
kell jóváhagyni, figyelembe véve

a) az IMO által kidolgozandó iránymutatásokat,
b) az (1) bekezdés szerint végrehajtott kísérlet eredmé-

nyeit,
c) a környezeti hatásokat, beleértve az elérhetõ kibo-

csátás-csökkenést, valamint a zárt kikötõk, horgonyzóhe-
lyek és folyótorkolatok ökoszisztémáira gyakorolt hatást,

d) a monitorozás és a felülvizsgálat megvalósíthatóságát.
(3) A hajózási hatóság az EGT-államokban elfogadott

kibocsátás-szabályozási technológiák használatát jóvá-
hagyja a magyar lobogó alatt közlekedõ hajó számára, il-
letve Magyarország területén lévõ kikötõben, horgonyzó-
helyen és víziutakon tartózkodó nem magyar lobogó alatt
közlekedõ hajó számára.

(4) A 3/A. § és 3/B. § követelményeit teljesítõ, tengeri
hajózásban használatos, alacsony kéntartalmú üzemanya-
gok használatának alternatívájaként, a hajózási hatóság
engedélyezheti a hajón jóváhagyott kibocsátás-csökkenté-
si technológia alkalmazását, amennyiben a hajó

a) folyamatosan legalább olyan mértékû kibocsá-
tás-csökkenést ér el, mint amely az e rendeletben meghatáro-
zott kéntartalmú üzemanyag használata mellett érhetõ el, és
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b) a kibocsátás mértékét folyamatosan ellenõrzõ beren-
dezéssel van felszerelve, valamint

c) dokumentálja, hogy zárt kikötõben, horgonyzóhe-
lyen és folyótorkolatban történõ tartózkodása folyamán
szennyezõ anyag kibocsátása a kikötõ szerint illetékes ál-
lam hatósága által az IMO részére közölt határérték alatt
marad.”

7. §

(1) Az R. 8/B–8/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„8/B. § (1) A tengeri hajózásban használatos üzemanya-
gok kéntartalmát a mintavételezõ szervezet mintavétele-
zéssel és elemzéssel ellenõrzi.

(2) Az alábbi mintavételi, elemzési és ellenõrzési mód-
szerek bármelyike alkalmazható:

a) mintavétel a hajón történõ elégetésre szánt, tengeri
hajózásban használatos üzemanyagból, annak hajóhoz tör-
ténõ szállítása közben, az IMO iránymutatásainak meg-
felelõen, az üzemanyagból vett minta kéntartalmának
elemzése céljából,

b) a hajón lévõ üzemanyagtartályokban tárolt üzem-
anyagból, illetve a hajón meglévõ, üzemanyag – ellenõr-
zés céljára elkülönített és lezárt üzemanyag – mintából tör-
ténõ mintavétel és a kéntartalom elemzése,

c) a hajónapló és a szállítólevél ellenõrzése.
(3) A mintavételt és vizsgálatot a mintavételezõ szerve-

zet az üzemanyag megengedett kéntartalmára vonatkozó
korlátozás hatálybalépésének napjától kezdve végzi. Az
ellenõrzést megfelelõ gyakorisággal, megfelelõ számú
mintán és olyan módon kell végezni, hogy a minta jellem-
zõ legyen a vizsgált, valamint a tengeren, kikötõben és bel-
vizeken tartózkodó hajók által használt üzemanyagra.

8/C. § (1) A mintavételezõ szervezet a kéntartalmat az
MSZ EN ISO 8754 vagy az MSZ EN ISO 14596 szabvá-
nyok – illetve azokkal egyenértékû más megoldás – ala-
pulvételével határozza meg.

(2) A mérési eredmények megbízhatóságára az
MSZ ISO 4259 szabvány – illetve azzal egyenértékû más
megoldás – elõírásai irányadók.

8/D. § (1) A tárgyév folyamán 8/A. és 8/B. §-nak meg-
felelõen végzett mintavételezés és a 8/C. § szerinti elem-
zés eredményeire alapozottan, a mintavételezõ szervezet a
rendelet hatálya alá tartozó termékek kéntartalmának meg-
állapított alakulásáról a tárgyévet követõ év június 15-ig
jelentést készít, amit a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
tériumnak megküld. A jelentésnek tartalmaznia kell az
egyes üzemanyag fajták szerint vételezett minták számát,

az üzemanyagfajtából a felhasznált üzemanyag mennyisé-
gét, a számított átlagos kéntartalmat.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a mintavételezõ szer-
vezet által az összes hajón végzett ellenõrzések számát.

(3) A jelentést a tárgyévet követõ június 30. napjáig a
miniszter megküldi az Európai Bizottságnak.”

(2) Az R. a következõ 8/E. §-sal egészül ki:
„8/E. § Amennyiben a mintavételezõ szervezet a minta-

vételezés vagy a vizsgálat során visszaélést, visszaélésre
utaló jelet vagy az elõírt értékektõl való eltérést észlel, ér-
tesíti a területi fogyasztóvédelmi felügyelõséget.”

8. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 26.) az

egyes folyékony tüzelõanyagok kéntartalmának csökken-
tésérõl, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/33/EK irány-
elve (2005. július 6.) az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri
hajózásban használatos tüzelõ- és üzemanyagok kéntartal-
ma tekintetében történõ módosításáról.”

9. §

Az R. 1. számú melléklete e rendelet mellékletével egé-
szül ki.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri
hajózásban használatos tüzelõ- és üzemanyagok kéntartal-
ma tekintetében történõ módosításáról szóló, 2005. július
6-i 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka János s. k., Dr. Persányi Miklós s. k.,
gazdasági és közlekedési környezetvédelmi és vízügyi

miniszter miniszter

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter



Melléklet a 68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM együttes rendelethez

A tüzelõolaj kéntartalmára vonatkozó minõségi követelmény 2008. január 1-jétõl

Jellemzõ Egység Határérték Vizsgálati módszer

Kéntartalom(1) (2) % (m/m) Maximum 0,1 MSZ EN ISO 14596
MSZ EN ISO 8754
vagy ezekkel egyenértékû más megoldás

(1) A kéntartalommal kapcsolatos vita esetén az MSZ EN ISO 14596 szabvány – vagy ezzel egyenértékû más megoldás – alapulvételével kell dönteni.
(2) A specifikációban megadott értékek „valós értékek”. A határértékeik megállapításánál az MSZ EN ISO 4259 (Ásványolajtermékek. A vizsgálati mód-

szerek precizitási adatainak meghatározása és alkalmazása) – vagy ezzel egyenértékû más megoldásban szereplõ – kifejezést alkalmazzuk, és a minimum érték
meghatározásánál a nulla feletti 2R minimum különbséget kell számításba venni (R = reprodukálhatóság). Az egyedi mérések eredményeit az
MSZ EN ISO 4259 által – vagy más azzal egyenértékû megoldásban – leírt kritériumok alapján kell értelmezni.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
69/2006. (IX. 27.) GKM

rendelete
a közlekedési és az ipari területeken végzett

igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-ának
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke-
zõket rendelem el:

1. §

(1) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltéte-
lekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban:
R.) 5. számú melléklete szerinti közlekedési és ipari terüle-
teken végzett, az igazságügyi szakértõi tevékenység folyta-
tásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegé-
nek igazolására irányuló eljárás során e rendelet szabályai
az irányadóak.

(2) E rendelet alkalmazásában kérelmezõ az, aki a
Szaktv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az
R. 5. számú melléklete szerinti szakterületeken az igazság-
ügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szak-
mai gyakorlat szakirányú jellegének igazolása iránti kérel-
met (a továbbiakban: kérelem) nyújt be.

2. §

(1) A kérelmezõ a kérelemben nyilatkozik személyazo-
nosító adatairól (név, születési idõ, anyja neve, lakcíme, ér-
tesítési címe), valamint az engedélyezni kért igazságügyi
szakértõi szakterület(ek) megnevezésérõl.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az R.-ben megjelölt képesítési feltétel meglétét iga-

zoló okirat hiteles másolatát (honosított vagy elismert ok-
irat esetében ennek hiteles másolatát);

b) a kérelem benyújtásáig végzett szakmai tevékenység
leírását azon gyakorlat részletes leírásával, amelyek figye-
lembevételét a szakirányú szakmai gyakorlat számítása
szempontjából a kérelmezõ kéri, kitérve arra, hogy a kérel-
mezõ mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen idõ-
tartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik;

c) a munkáltató igazolását a kérelmezõ jelenlegi foglal-
kozásáról, beosztásáról, munkáltatójának megnevezésérõl,
címérõl;

d) szakértõjelölt esetében annak az igazságügyi szakér-
tõi intézménynek vagy szervezetnek a vezetõje által kiállí-
tott, a foglalkoztatási viszonyra vonatkozó igazolást, ahol a
szakértõjelölt dolgozott,

e) amennyiben ilyennel rendelkezik a tudományos fo-
kozatát igazoló okiratot (ennek hiteles másolatát), publiká-
ciós jegyzékét.

(3) Egyéni vállalkozó kérelmezõ esetén hatósági bizo-
nyítvány szükséges annak igazolására, hogy az egyéni vál-
lalkozó tevékenységi köre mely idõponttól terjed ki az iga-
zolni kívánt szakirányú tevékenységre.

3. §

Szakmai gyakorlati idõn a kérelemben megjelölt szakte-
rületen végzett tényleges, gyakorlati szakmai tevékenysé-
get, vagy a választott szakterületre vonatkozó tudományos
tevékenységet kell érteni.

4. §

(1) Szakirányú szakmai gyakorlati idõként a szakirányú
felsõfokú végzettség vagy a szakképzettség megszerzése
után, a kérelem benyújtását megelõzõen meglévõ, a megje-
lölt szakterületen eltöltött gyakorlati idõt lehet figyelembe
venni.

(2) A szakmai gyakorlati idõbe nem számítható be a
megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó fizetés nélküli
és rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, illetve gyer-
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mekgondozási díj és – a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény 21. §-a szerinti keresõtevé-
kenység kivételével – a gyermekgondozási segély folyósí-
tásának ideje.

(3) Szakmai gyakorlati idõként szakértõjelölt esetében az
alkalmazotti vagy más jogviszonyban, legalább napi 6 órás
idõtartamban végzett tevékenységet kell figyelembe venni.

5. §

A kérelmet
a) az R. 5. számú melléklete A) pontjának 1., 2., 16. és

21–37. alpontjában meghatározott szakterületek tekinteté-
ben a Központi Közlekedési Felügyelethez,

b) az R. 5. számú melléklete A) pontjának 3–15. és
17–20. alpontjában meghatározott szakterületek tekinteté-
ben a Polgári Légiközlekedési Hatósághoz,

c) az R. 5. számú melléklete B) pontjának 1. és 23. al-
pontjában meghatározott szakterületek tekintetében a terü-
letileg illetékes bányakapitánysághoz,

d) az R. 5. számú melléklete B) pontjának 2–22.,
24–32. és 34–36. alpontjában meghatározott szakterületek
tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal (a továbbiakban: MKEH) területileg illetékes mûszaki
biztonsági felügyelõségéhez, az R. 5. számú melléklete
B) pontjának 33. alpontja tekintetében az MKEH illetékes
szervezeti egységéhez
kell benyújtani.

6. §

(1) A szakmai gyakorlat szakirányú jellegét igazoló ha-
tósági bizonyítványt az 5. §-ban meghatározott hatóság ál-
lítja ki.

(2) A hatósági bizonyítvány az alábbiakat tartalmazza:
a) a kérelmezõ személyazonosító adatait (név, születési

hely és idõ, anyja neve, lakcíme, értesítési címe);
b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterü-

let(ek) megnevezését;
c) az arról szóló nyilatkozatot, hogy a b) pont szerinti

szakterületnek a kérelmezõ által megszerzett szakmai gya-
korlat szakiránya szerint megfelelt;

d) a kérelmezõ b) pont szerinti szakterületen belüli
részterületen esetlegesen megszerzett kiemelkedõ gyakor-
latát.

7. §

A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló másodfokú
eljárást

a) az 5. § a) és b) pontja esetében a Közlekedési Fõfel-
ügyelet,

b) az 5. § c) pontja esetében a Magyar Bányászati
Hivatal,

c) az 5. § d) pontja esetében az MKEH
folytatja le.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
70/2006. (IX. 27.) GKM

rendelete
az autópályák használatának díjáról szóló

110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

Az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005.
(XII. 23.) GKM rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A matrica – az általános forgalmi adót is tartalma-
zó – ára a következõ:

bruttó ár Ft-ban

Díj-
osztály 1 napos

4 napos

Heti Havi Éves
2006.

01.
01.–2006.

04. 30.

2006.
05.

01.–2006.
09. 30.

2006.
10.

01.–2006.
12. 31.

D1 – 1170 1520 1170 2 500 4 200 37 000

D2 – – – – 6 500 12 500 106 000

D3 – – – – 10 000 18 000 158 000

D4 2750 – – – 13 000 22 500 190 000

,,

2. §

Ez a rendelet 2006. október 1-jén lép hatályba.

3. §

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Ez a rendelet a 2006/38/EK irányelvvel módosított
1999/62/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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



A gazdasági és közlekedési miniszter
71/2006. (IX. 28.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének

és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról*

(Kivonatos közlés)

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

(1) A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.)
120. §-ának 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„3. a Tanács 70/221/EGK irányelve (1970. március 20.)
a gépjármûvek és pótkocsijaik folyékonytüzelõanyag-
tartályaira és hátsó aláfutásgátlóira vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl, valamint az azt módosító
79/490/EGK, 97/19/EK és 2006/20 bizottsági és
2000/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek;”

(2) Az MR. 120. §-ának 10. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„10. a Tanács 72/245/EGK irányelve (1972. június 20.)
a gépjármûvek külsõ gyújtású motorjai által elõidézett
rádiózavarok szûrésére vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl, valamint az azt módosító 89/491/EGK,
95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK, 2005/83/EK és
2006/28/EK bizottsági irányelvek;”

(3) Az MR. 120. §-ának 53. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„53. a Tanács 93/14/EGK irányelve (1993. április 5.)
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fékberen-
dezésérõl, valamint az azt módosító 2006/27/EK bizott-
sági irányelv;”

(4) Az MR. 120. §-ának 59. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„59. a Tanács 93/34/EGK irányelve (1993. június 14.)
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok elõírt
azonosítási jelzéseirõl, valamint az azt módosító
1999/25/EK és 2006/27/EK bizottsági irányelv;”

(5) Az MR. 120. §-ának 63. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
118. száma tartalmazza.

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„63. az Európai Parlament és a Tanács 95/1/EK irány-
elve (1995. február 2.) a motorkerékpárok és segédmoto-
ros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességérõl, vala-
mint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb
hasznos teljesítményérõl, valamint az azt módosító
2002/41/EK és 2006/27/EK bizottsági irányelv;”

(6) Az MR. 120. §-ának 65. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„65. az Európai Parlament és a Tanács 97/24/EK irány-
elve (1997. június 17.) a motorkerékpárok és segédmoto-
ros kerékpárok egyes alkatrészeirõl és jellemzõirõl, vala-
mint az azt módosító 2002/51/EK európai parlamenti és
tanácsi, 2003/77/EK, 2005/30/EK, 2006/27/EK és
2006/72/EK bizottsági irányelvek;”

(7) Az MR. 120. §-ának 66. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„66. a Tanács 74/151/EGK irányelve (1974. március 4.)
a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes
alkatrészeire és jellemzõire vonatkozó tagállami jogszabá-
lyok közelítésérõl, valamint az azt módosító 88/410/EGK,
98/38/EK és 2006/26/EK bizottsági irányelvek;”

(8) Az MR. 120. §-ának 75. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„75. a Tanács 77/311/EGK irányelve (1977. március 29.)
a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetõi-
re ható zajszintre vonatkozó tagállami jogszabályok köze-
lítésérõl, valamint az azt módosító 96/627/EK bizottsági
határozat és 2006/26/EK bizottsági irányelv;”

(9) Az MR. 120. §-ának 79. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„79. a Tanács 78/933/EGK irányelve (1978. október 17.)
a kerekes mezõgazdasági és erdészeti traktorok világító és
fényjelzõ berendezéseinek elhelyezésére vonatkozó tagál-
lami jogszabályok közelítésérõl, valamint az azt módosító
1999/56/EK és 2006/26/EK bizottsági irányelv;”

(10) Az MR. 120. §-ának 88. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„88. a Tanács 89/173/EGK irányelve (1988. decem-
ber 21.) a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok
egyes alkatrészeire és jellemzõire vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl, valamint az azt módosító
2000/1/EK és 2006/26/EK bizottsági irányelv;”
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(11) Az MR. 120. §-a a következõ 108. ponttal egészül
ki:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„108. a Bizottság 2006/368/EK határozata (2006. már-
cius 20.) a gépjármûvekre szerelt elülsõ védelmi rendsze-
rek használatáról szóló 2005/66/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvben elõírt vizsgálatok elvégzésének rész-
letes mûszaki követelményeirõl.”

2. §

(1) Az MR. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet
1. mellékletében foglalt 1. számú melléklet lép.

(2) Az MR. A. Függelékének A/3. számú melléklete
helyébe az e rendelet 2. mellékletében foglalt A/3. számú
melléklet lép.

(3) Az MR. A. Függelékének A/10. számú melléklete
e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az MR. A. Függelékének A/60. számú melléklete
e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az MR. B. Függelékének B/1. számú melléklete
e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az MR. B. Függelékének B/7. számú melléklete
e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) Az MR. B. Függelékének B/11. számú melléklete
e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(8) Az MR. B. Függelékének B/12. számú melléklete
e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(9) Az MR. C. Függelékének C/1. számú melléklete
e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

(10) Az MR. C. Függelékének C/10. számú melléklete
e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

(11) Az MR. C. Függelékének C/14. számú melléklete
e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az MR. C. Függelékének C/23. számú melléklete
e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdés kivételével –
2006. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdése, valamint a 4. melléklet 2006.
november 26-án lép hatályba.

(3) A 2. § (5)–(12) bekezdése, valamint az 5–12. mel-
léklet 2006. december 31-én lép hatályba.

(4) A 2. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2007.
március 11-én lép hatályba.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló

a) 12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet 16. §-ának „1. és”
szövegrésze, valamint 1. számú melléklete,

b) 44/2001. (XII. 18.) KöVIM rendelet 16. §-ának
(1) bekezdése és 1. számú melléklete,

c) 126/2005. (XII. 29) GKM rendelet 3. §-ának (1) be-
kezdése és 1. számú melléklete,

d) 20/2006. (IV. 19.) GKM rendelet 2. §-ának (1) be-
kezdése és 1. számú melléklete.

(6) 2007. március 11-én hatályát veszti a közúti jármû-
vek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren-
delet módosításáról szóló

a) 12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet A. Függelékének
A/3. számú melléklete,

b) 44/2001. (XII. 18.) KöVIM rendelet 18. §-ának
(3) bekezdése és 7. számú melléklete.

4. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2005/83/EK irányelve (2005. novem-
ber 23.) a gépjármûvek okozta rádiózavarokkal (elektro-
mágneses összeférhetõséggel) kapcsolatos 72/245/EGK
tanácsi irányelv I., VI., VII., VIII., IX. és X. mellékletének
a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítás céljából történõ
módosításáról;

b) a Bizottság 2006/20/EK irányelve (2006. feb-
ruár 17.) a gépjármûvek és pótkocsijaik üzemanyag-tartá-
lyairól és hátsó aláfutásgátlóiról szóló 70/221/EGK taná-
csi irányelvnek a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása
céljából történõ módosításáról;

c) a Bizottság 2006/26/EK irányelve (2006. március 2.)
a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorokra
vonatkozó 74/151/EGK, 77/311/EGK, 78/933/EGK és
89/173/EGK tanácsi irányelveknek a mûszaki fejlõdéshez
való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról;

d) a Bizottság 2006/27/EK irányelve (2006. március 3.)
a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítás érdekében
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fékberen-
dezésérõl szóló 93/14/EGK, a motorkerékpárok és segéd-
motoros kerékpárok elõírt azonosítási jelzéseirõl szóló
93/34/EGK, a motorkerékpárok és segédmotoros kerék-
párok legnagyobb tervezési sebességérõl, valamint a
motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos
teljesítményérõl szóló 95/1/EK, illetve a motorkerékpárok
és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeirõl és jel-
lemzõirõl szóló 97/24/EK irányelv módosításáról;

e) a Bizottság 2006/72/EK irányelve (2006. augusz-
tus 18.) a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítás érde-
kében a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
egyes alkatrészeirõl és jellemzõirõl szóló 97/24/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról;

f) a Bizottság 2006/368/EK határozata (2006. már-
cius 20.) a gépjármûvekre szerelt elülsõ védelmi rendsze-
rek használatáról szóló 2005/66/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvben elõírt vizsgálatok elvégzésének rész-
letes mûszaki követelményeirõl.

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



A gazdasági és közlekedési miniszter
72/2006. (IX. 29.) GKM

rendelete
a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában kapott felha-
talmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az 1. mellékletben megjelölt közlekedési hatóságok
(a továbbiakban: közlekedési hatóság) által végzett, kére-
lemre indult vasúti hatósági eljárásokért a 2. mellékletben
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiak-
ban: díj) kell fizetni.

(2) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során
több építmény, berendezés vagy jármû engedélyezése tár-
gyában dönt, a díjakat a 2. melléklet szerint, építményen-
ként, berendezésenként, illetve jármûvenként kell megál-
lapítani.

2. §

(1) A díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg kell az
eljáró közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál ve-
zetett 1. mellékletben felsorolt elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára befizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetében, az ügyfél kérel-
mére indult eljárásban a közlekedési hatóság a kérelem
megérkezésétõl számított három napon belül felhívja az
ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárásért
fizetendõ díjat. A kérelmezõ ügyfelet a közlekedési ható-
ság egyidejûleg tájékoztatja a fizetési kötelezettség mérté-
kérõl, módjáról és határidejérõl, valamint arról, hogy ha a
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlekedési
hatóság az eljárást megszüntetheti.

(3) A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevéte-
le. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezeté-
si kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.

(4) Az elsõfokú közlekedési hatóság határozata elleni
fellebbezés díja azonos az elsõfokú eljárás díjával. A fel-
lebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell
a másodfokú közlekedési hatóságnak az 1. mellékletében
megjelölt számlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell
a készpénzátutalási megbízás ellenõrzõ szelvényének ere-

deti példányát, vagy a banki átutalás tényét igazoló, a bank
által kiadott igazolás eredeti példányát.

(5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsõfokú
eljárás díjával.

(6) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében
a) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. §-a (2)–(3) bekezdé-

sében foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására

az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, vala-
mint a 31. §-ának (2), (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,

c) a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ban foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv.
illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjfizetési
kötelezettséget kell érteni.

(7) Az eljáró közlekedési hatóság az általa beszedett ha-
tósági díjbevételek 10%-át minden hónapot követõ
25. napjáig a Közlekedési Fõfelügyelet részére – irányítá-
si, felügyeleti és ellenõrzési költségek fedezete címen – a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01738825
számú költségvetési elõirányzat-felhasználási keretszám-
lájára elszámolás keretében köteles átutalni.

3. §

Ha a közlekedési hatóság a jogszabályban elõírt hatósá-
gi eljárást mûszaki okból kizárólag csak külföldön folytat-
hatja le, a díjat – az eljárás lefolytatását követõen, a tényle-
ges költségek alapján – számla ellenében 15 napon belül
kell az eljáró hatóság részére megfizetni.

4. §

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a vasúti hatósági eljárások díjairól szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM rendelet,

b) a vasúti hatósági eljárások díjairól szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 56/2001.
(XII. 23.) KöViM rendelet,

c) a vasúti hatósági eljárások díjairól szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 35/2005.
(VI. 11.) GKM rendelet, valamint

d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba-
lépésével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosí-
tásáról szóló 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 18. §-a.

Dr. Garamhegyi Ábel s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár
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1. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

Név
Magyar Államkincstár Rt.

számlaszáma

I. fokú hatósági eljárást végzõ szervek

Központi Közlekedési Felügyelet 10032000-00283779

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet 10032000-01731969

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet 10024003-01731976

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet 10025004-01731983

Békés Megyei Közlekedési Felügyelet 10026005-01731990

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet 10027006-01732001

Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet 10028007-01732018

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet 10029008-01732025

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet 10033001-01732032

Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet 10034002-01732049

Heves Megyei Közlekedési Felügyelet 10035003-01732056

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet 10045002-01732104

Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet 10036004-01732063

Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet 10037005-01732070

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 10032000-01731952

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet 10039007-01732087

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet 10044001-01732094

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet 10046003-01732111

Vas Megyei Közlekedési Felügyelet 10047004-01732128

Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet 10048005-01732135

Zala Megyei Közlekedési Felügyelet 10049006-01732142

II. fokú hatósági eljárást végzõ szerv

Közlekedési Fõfelügyelet 10032000-01738825

2. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Ft/db

1. A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak

a) Vasúti pályák, iparvágányok

– létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása

500 méter pályahosszig, 5 kitérõig 308 800

további megkezdett 500 méterenként 18 700

többletkitérõnként 4 200

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 87 900

b) Hidak, aluljárók, védõhidak

– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély

30 méter nyílásig 308 800
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további megkezdett méterenként 1 900

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 87 900

c) Alagutak

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

500 méter hosszig 308 800

további megkezdett 500 méterenként 18 700

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 87 900

d) Oldal-, homlok- és magasrakodók

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

gépészeti berendezéssel 294 700

gépészeti berendezés nélkül 146 900

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 42 500

e) Függõpályák, siklók

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

500 méter pályahosszig 272 500

további megkezdett 500 méterenként 18 700

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 87 900

f) Sífelvonók

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

magas kötélvezetésû sífelvonóknál 158 700

alacsony kötélvezetésû sífelvonóknál 87 900

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 42 500

g) Keskeny nyomközû vasutak esetén a fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni

2. A vasúti berendezések engedélyezésével összefüggõ díjak

a) Vasúti biztosítóberendezés

– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély
állomásonként, állomásközönként, iparvágányonként, sorompónként és
feltétfüzet jóváhagyása
10 biztosított váltóig 179 800

további váltónként 4 800

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 49 000

b) Villamos felsõvezeték

– létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély, feltétfüzet
jóváhagyása
5 vágánykilométerig 179 800

további megkezdett vágánykilométerenként 30 100

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 42 500

c) Térvilágítási berendezés

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 179 800

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 42 500

d) Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 308 800

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 42 500
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e) Vasúti kocsivontató, rakodódaru, jármûmérleg, rakodóberendezés, tartálykocsi
töltõ- és lefejtõberendezés

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 179 800

rakodó-, töltõ- és lefejtõberendezéseknél 3 álláson felül állásonként további 28 100

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 42 500

3. Jármûvek engedélyezésével összefüggõ díjak

a) elvi elõzetes típusengedély 282 500

b) elõzetes típusengedély, átalakítási engedély 282 500

c) egyszerûsített típusengedély és típusengedély 359 700

d) üzembe helyezési engedély

– 10 t sajáttömeg alatti jármûveknél 24 500

– 10–30 t közötti sajáttömegû jármûveknél 81 000

– 30 t sajáttömeg feletti jármûveknél 114 900

e) idõszakos hatósági jármûvizsga a d) pont szerinti üzembe helyezési eljárás
díjának 60%-a

f) határozott idejû üzembe helyezési engedély bérleti szerzõdés alapján, magyar
hatósági jelzéssel közlekedõ vasúti jármûre

48 400

g) üzembe helyezési engedély módosítása hatósági jelzés változás miatt 48 400

h) vasúti jármû hatósági jelzésének meghatározása jármûsorozatonként

50 db-ig 48 400

minden további 25 db-ra 24 200

4. Vasúti jármûvekre szerelt és vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó
edények gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja

137 500

5. Az 1–4. pontokban nem említett vasúti építmények és berendezések hatósági
engedélyezésével kapcsolatban

– létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély 179 800

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 42 500

6. Létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély módosításának (az érvényességi
idõ meghosszabbítása kivételével), valamint jármûtípus-engedély módosításának
díja

87 900

7. Létesítési, átalakítási és bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbításának
díja

42 500

8. A használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások díja
megegyezik a használatbavételi eljárás díjával

8/a) Fennmaradási engedély díja azonos a létesítési és használatbavételi
engedélyezési eljárás díja összegének ötszörösével

8/b) Az elvi létesítési engedély díja a létesítési engedély eljárási díjával
megegyezik

9. Engedélyátruházás díja
49 000
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10. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belsõ szabályzat (utasítás)
hatósági jóváhagyása

alapdíj 10 oldalig 85 000

további oldalanként 3 500

11. Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai

a) Pályavasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot mû-
ködtetõ szervezeti egysége részére:

– 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig 2 635 400

– 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál 3 953 100

b) Vállalkozó vasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti
tevékenységet végzõ szervezeti egysége részére vállalkozó vasúti tevékenysé-
genként külön-külön:

– 1–50 db vasúti jármûvel rendelkezõ vasúti társaság 1 046 400

– 51–100 db vasúti jármûvel rendelkezõ vasúti társaság 1 395 200

– 100 db feletti vasúti jármûvel rendelkezõ vasúti társaság 1 976 600

c) Saját célú vasutak részére vasútbiztonsági engedély 658 900

d) Vasútbiztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély éves felügyeleti ha -
tósági ellenõrzés díja az a)–c) pontok alatti díjak 60%-a

e) Bejelentés vagy megtörtént esemény alapján a vasútbiztonsági tanúsítvány és
vasútbiztonsági engedély ügyében indított vagy hatósági eljárás díja megegye-
zik az a)–c) pontok alatt felsorolt díjakkal

f) A kiegészítõ biztonsági tanúsítvány díja megegyezik a b) pont alatt felsorolt
díjakkal

12. a) vasúti jármûvek idõszakos vizsgálatát végzõ vizsgahelyek mûködési engedélye
1 211 100

b) vasúti jármûvek idõszakos ellenõrzését végzõ vizsgahelyek éves felügyeleti
hatósági díja az engedélyezési eljárás díjának 60%-a

13. Vasúti jármûvek gyártását, javítását végzõ személyek és szervezetek
tevékenységének engedélyezése

a) jármûgyártás, fõjavítás végzése 1 695 600

b) fõvizsgák végzése 1 308 000

c) közlekedés biztonságával összefüggõ részegységek gyártása, javítása 775 100

14. Vasúti jármûre szerelt tartály vizsgálatára jogosult személy szakértõként történõ
elismerése, OTIF felé történõ bejelentése

242 200

15. Szabályzati elõírástól való eltérés tárgyalása
145 300
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A gazdasági és közlekedési miniszter
73/2006. (IX. 29.) GKM

rendelete
a Magyar Vasúti Hivatal által végzett

vasúti hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Vtv.) 88. §-a (2) bekezdésének
7. pontjában kapott felhatalmazás, valamint az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdése
alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
vasúti közlekedési tevékenységgel kapcsolatos kérelemre
indult eljárásáért a kérelmezõ a mellékletben meghatáro-
zott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fi-
zet. Ha a kérelem a mellékletben megjelölt eljárások közül
többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.

(2) A díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg a Hiva-
ta lnak a Magyar Államkincstár ál ta l vezetet t
10032000-00289256-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlájára történõ átutalással „igazga-
tási-szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell megfi-
zetni.

(3) A kérelemhez csatolni kell a banki átutalás tényét
igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát.

(4) Elektronikus ügyintézés esetében a díjat a külön jog-
szabályban1 meghatározott módon és határidõn belül kell
megfizetni.

(5) A Hivatal határozatával szemben indított újrafelvé-
teli eljárás díja megegyezik az elsõ fokú eljárás díjával.

(6) A befizetett díj a Hivatal bevétele. A díjak beszedé-
sére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az ál-
lamháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni. Az
igazgatási-szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített nyil-
vántartást vezet.

(7) Ha a Hivatal a melléklet 2. pontja szerinti eljárásban
az eljárás alapjául szolgáló kérelem megalapozottságát ál-
lapítja meg, a díjat a kérelmezõnek visszatéríti.

1 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet.

2. §

Az e rendeletben meghatározott díjakra
a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló

1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának
(2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az Itv. 31. § (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint a
31. § (2) és (7) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,
d) a díj behajtására az Itv. 88. §-ában foglaltakat

kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illeté-
ket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen kezdeménye-
zett eljárásokra kell alkalmazni.

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

Melléklet
a 73/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

A Magyar Vasúti Hivatal eljárásaival összefüggõ
díjak

Ft/db

1. Mûködési engedéllyel kapcsolatos eljárások

a) mûködési engedély kiadása

1. a) Országos, pályahálózat mûködtetõ 2 271 000

1. b) Országos, vállalkozó vasúti 2 271 000

2. a) Elõvárosi, pályahálózat mûködtetõ 454 000

2. b) Elõvárosi, pályahálózat mûködtetõ, nyílt
hozzáférés alóli mentesítéssel 681 000

2. c) Elõvárosi, vállalkozó vasúti 227 000

3. a) Térségi, pályahálózat mûködtetõ 454 000

3. b) Térségi, pályahálózat mûködtetõ, nyílt
hozzáférés alóli mentesítéssel 681 000

3. c) Térségi, vállalkozó vasúti 23 000

3. d) Térségi, ha az országos vasúti pálya-
hálózatokhoz képest keskenyebb nyomtá-
vú, pályahálózat mûködtetõ 23 000

3. e) Térségi, ha az országos vasúti pálya-
hálózatokhoz képest keskenyebb nyomtá-
vú, vállalkozó vasúti 23 000

4. a) Helyi, pályahálózat mûködtetõ 454 000

4. b) Helyi, pályahálózat mûködtetõ, nyílt hoz-
záférés alóli mentesítéssel 681 000

4. c) Helyi, vállalkozó vasúti 23 000



Ft/db

4. d) Helyi sífelvonó, pályahálózat mûködtetõ 23 000

4. e) Helyi sífelvonó, személyszállítási 15 000

5. a) Saját célú, pályahálózat mûködtetõ 38 000

5. b) Saját célú, pályahálózat mûködtetõ, nyílt
hozzáférés alóli mentesítéssel 265 000

5. c) Saját célú, árutovábbítási 38 000

b) 1. mûködési engedély módosítási díja az enge-
dély kiadásának 50%-a

(ideértve:

ideiglenes mûködési engedély átminõsítése mûkö-
dési engedéllyé

felfüggesztett mûködési engedély visszaminõsítése

tevékenység megkezdési határidõ meghosszabbítá-
sa

egyesülés esetén elrendelt felülvizsgálat miatt
szükséges módosítás)

b) 2. mûködési engedély módosítása a nyílt hozzá-
férés alóli mentesítés vagy visszavonása tekinteté-
ben 227 000

c) mûködési engedély 5 évenkénti kötelezõ felül-
vizsgálatának díja az engedély kiadásával meg-
egyezik

2. Jogvitás eljárások a nyílt hozzáférésre jogosult szervezet vagy
az integrált vasúti társaság kérelmére

a) a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított va-
lamely kötelezettségnek a pályavasúti társaság, a
VPSZ vagy az integrált vasúti társaság általi meg-
sértése miatt indított eljárás 227 000

b) a Hálózati Üzletszabályzatnak a megkülönböz-
tetéstõl mentes eljárás követelményével ellentétes
rendelkezése miatt indított eljárás 227 000

c) a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott
hálózat-hozzáférési díjak mértékére vagy struktú-
rájára vonatkozó, a Vtv.-ben vagy külön jogsza-
bályban foglaltakkal ellentétes rendelkezés miatt
indított eljárás 454 000

d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása során
elkövetett eljárási szabálysértés miatt indított eljá-
rás 227 000

e) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vo-
natkozó eljárás jogszabálysértõ, illetve a Hálózati
Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredmé-
nye miatt indított eljárás 454 000

f) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vo-
natkozó eseti igénybejelentés elintézése során el-
követett eljárási szabálysértés vagy eljárás
jogszabálysértõ, illetve a Hálózati Üzletszabályzat -
ban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indí-
tott eljárás 227 000

g) a pályahálózathoz való nyílt hozzáférés tárgyá-
ban kötött szerzõdés megsértése miatt indított eljá-
rás 227 000

h) a menetvonal igénybevételéért fizetendõ háló-
zat-hozzáférési díj mértékének jogszabálysértõ, il-
letve a Hálózati Üzletszabályzatba ütközõ
megállapítása miatt indított eljárás 227 000

Ft/db

3. Üzletszabályzatok (személyszállítási, árufuvarozási, vontatá-
si) és módosításaik jóváhagyása

a) szabványoldalanként 3 000

b) minimum díj 69 000

c) mintaszabályzat alapján készített térségi üzlet-
szabályzat 15 000

d) mintaszabályzat alapján készített sífelvonó
üzletszabályzat 15 000

4. Keretmegállapodások jóváhagyása 2 271 000

5. Integrált vasúti társaság belsõ megállapodásá-
nak jóváhagyása 2 271 000

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 115–119. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

66/2006. (IX. 20.) GKM rendelet a vendéglátó üzletek
kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról szóló
43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról (Magyar
Közlöny 115. szám 8500. oldal)

67/2006. (IX. 25.) GKM rendelet az egyetemes és en-
gedélyes postai szolgáltatók számviteli nyilvántartásai el-
különített vezetésének, valamint a költségek számításának
részletes szabályairól szóló 17/2004. (IV. 28.) IHM rende-
let módosításáról (Magyar Közlöny 116. szám 8618.
oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabály

192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet az Európai Unió
strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó tá-
mogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl
szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról (Ma-
gyar Közlöny 115. szám 8498. oldal)
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Miniszteri utasítások

A gazdasági és közlekedési miniszter
31/2006. (IX. 28.) GKM

utasítása
egyes miniszteri utasítások módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény, illetve a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
15/2006. (VII. 24.) GKM utasítás hatályba lépésével össz-
hangban, egyes miniszteri utasítások módosításával kap-
csolatosan a következõket rendelem el:

1. §

A minisztériumi ügyiratkezelés és kézbesítés átmeneti
szabályozásáról szóló 2/2002. (VI. 25.) GKM utasítás
2. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„a) A minisztérium Honvéd u-i épületében átvett külde-
ményeket a Jogi és Koordinációs Fõosztály érkezteti és ezt
követõen intézkedik a küldemény minisztériumi címzett-
jéhez való eljuttatásáról. A küldemények iktatására a ki-
alakult rend szerint az adott ügyek intézésében illetékes
szervezeti egységnél kerül sor.

Ez alól kivételt képeznek a miniszter, az államtitkár,
valamint a kabinetfõnök részére érkezõ küldemények,
melyek esetében az érkeztetés és az iktatás egyaránt a Jogi
és Koordinációs Fõosztályon történik.”

2. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás
költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatai ellátásáról és a
döntési eljárásokról szóló 3/2005. (VI. 1.) GKM utasítás
(a továbbiakban: U1) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A minisztérium – mint önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv – a költségvetési törvényben megállapított
elõirányzatainak részletes, felhasználási célok szerinti fel-
osztását, a Költségvetési Fõosztály vezetõjének elõterjesz-
tése alapján, a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkár, valamint a kabinetfõnök egyetértésével a
miniszter hagyja jóvá.”

(2) Az U1 4. §-ának 1.4.1. és 1.4.2. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A minisztériumban kötelezettségvállalásra jogosultak)
„1.4.1. átfogó jogkörrel
– a miniszter értékhatár nélkül, a gazdasági, informati-

kai és humánpolitikai szakállamtitkár egyetértésével,
1.4.2. ügyrendileg hozzátartozóan
– az államtitkár, a kabinetfõnök, a felügyeletet gya-

korló szakállamtitkár 30 millió Ft értékhatárig,”

(3) Az U1 4. §-ának 2.2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2.2. Az éves költségvetési elõirányzatoknak a 3. §
1. pontjában foglalt jóváhagyását megelõzõen, a gazdasá-
gi, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár egyedi
engedélyével jegyezhetõ ellen kötelezettségvállalás.”

(4) Az U1 4. §-ának 2.6. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2.6. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel
meg a 2.3 pontban elõírtaknak, az ellenjegyzésre jogosult-
nak errõl írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót
és a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállam-
titkárt [Ámr. 134. § (11) ]”

(5) Az U1 4. §-ának 4.4. és 4.5. pontjai helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„4.4. Az egyes szervezeti egységeknél a minisztérium
éves személyi juttatás költségvetése terhére szakmai gya-
korlatot végzõk, ösztöndíjasok foglalkoztatását, megbízá-
si szerzõdés megkötését, a közvetlen szakmai vezetõ kez-
deményezi, amelyet a Humánpolitikai Fõosztály elõter-
jesztése alapján – a felügyeletet gyakorló szakállamtitkár,
kabinetfõnök egyetértésével, – a Költségvetési Fõosztály
ellenjegyzését követõen, a gazdasági, informatikai és hu-
mánpolitikai szakállamtitkár engedélyez.

4.5. A miniszter, valamint az államtitkár közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél a vezetõ köz-
vetlen kezdeményezése alapján – a Költségvetési Fõosz-
tály ellenjegyzését követõen – engedélyezhetõ a személyi
juttatás terhére szerzõdés megkötése. A Költségvetési Fõ-
osztály a megbízási szerzõdés egy másolati példányának
megküldésével tájékoztatja a Humánpolitikai Fõosztályt.”

3. §

(1) A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak
elõkészítésérõl, megtervezésérõl, illetve végrehajtásáról
szóló 4/2006. (III. 19.) GKM utasítás (a továbbiakban: U2)
1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) A BNT ágazati feladatainak végrehajtásáért az inf-
rastruktúráért felelõs szakállamtitkár felelõs, az elõkészí-
téssel, a tervezéssel, valamint a végrehajtás szervezésével
kapcsolatos feladatokat az infrastruktúráért felelõs szakál-
lamtitkár irányításával az infrastruktúráért felelõs szakál-
lamtitkár titkársága – az ágazati feladatokban érintett mi-
nisztériumi szakmai fõosztályok bevonásával – végzi.”

(2) Az U2 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A bevonásra kerülõ intézményeket, társaságokat és
szolgáltató szervezeteket, valamint a szakmai fõosztályok
munkatársait – az érintett szakmai fõosztályvezetõkkel
egyeztetve – az infrastruktúráért felelõs szakállamtitkár je-
löli ki.”



(3) Az U2 6. § (2), (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A BNT tárca feladatainak végrehajtásához szüksé-
ges személyi-, tárgyi- és anyagi feltételek megteremtésérõl
az infrastruktúráért felelõs szakállamtitkár titkárságveze-
tõjének javaslata alapján az infrastruktúráért felelõs szak-
államtitkár gondoskodik.

(3) A BNT feladatai koordinálására – az R. 20. §-ában
meghatározott – létrehozásra kerülõ koordinációs iroda
munkájában a GKM-et az infrastruktúráért felelõs szakál-
lamtitkár által felhatalmazott személy képviseli.”

4. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint
a GKM Gazdasági Igazgatóság beszerzéseinek szabályo-
zásáról szóló 6/2006. (III. 20.) GKM utasítás (a továbbiak-
ban: U3) 5.§-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.§ A Bizottság a gazdasági, informatikai és humánpo-
litikai szakállamtitkárnak alárendelten mûködik.”

(2) Az U3 6. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A Bizottság állandó tagjai:)
„d) a Miniszteri Kabinet által jelölt köztisztviselõ.”

(3) Az U3 6. §-a (6) bekezdése második mondatának he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az ilyen célú megbízási szerzõdések megkötését, illet-
ve a szakértõ(k) kiválasztására irányuló pályázati eljárást a
gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
engedélyezi.”

(4) Az U3 6. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) A Bizottság elnökét és állandó tagjait, valamint
póttagjait a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkár bízza meg.”

(5) Az U3 6. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(13) Az Elnök a saját személyét érintõ összeférhetet-
lenségi okról köteles a gazdasági, informatikai és humán-
politikai szakállamtitkárt tájékoztatni, aki az adott eljárás-
ban az elnöki jogokkal a bizottság valamelyik tagját bízza
meg.”

(6) Az U3 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az ülésekrõl készült jegyzõkönyvet tájékoztatásul
meg kell küldeni a gazdasági, informatikai és humánpoliti-
kai szakállamtitkárnak.”

(7) Az U3 9. §-ának (1) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A közbeszerzési eljárás kezdeményezésére a GKM
Igazgatás jóváhagyott éves költségvetésében tételes elõ-
irányzattal vagy az elõirányzat felosztása következtében
jóváhagyott összeggel rendelkezõ, illetve külön utasítás-
ban a kezdeményezésre felhatalmazott szervezeti egység

(fõosztály) kötelezettségvállalásra jogosult vezetõje, a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok kezelõi, Európai Uniós for-
rásból megvalósuló beszerzés esetén a forrás felett rendel-
kezési jogkörrel rendelkezõ, a GKM Gazdasági Igazgató-
ság esetén – az igazgatóságon kezelt egyéb elõirányzat
esetében az illetékes szervezeti egység vezetõjének egyet-
értésével – a Gazdasági Igazgatóság Vezetõje, illetõleg
kutatási és fejlesztési szolgáltatás megrendelésére irányu-
ló beszerzési eljárás esetén a fejezeti kezelésû elõirányzat
kezelõjének jóváhagyásával a témagazda szervezeti egy-
ség vezetõje jogosult (a továbbiakban: beszerzõ szervezeti
egységek) azzal, hogy az eljárás megindítására vonatkozó
kezdeményezéshez a beszerzés vonatkozásában szakmai-
lag illetékes szakállamtitkár jóváhagyását is csatolni szük-
séges.”

(8) Az U3 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a kötelezettségvállalásra – külön uta-
sításban foglaltak alapján – a Miniszter, az illetékes szak-
államtitkár vagy a kabinetfõnök jogosult, a beszerzést a
kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli engedélyével le-
het kezdeményezni.”

(9) Az U3 11. §-ának (2) bekezdése elsõ mondatának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kezdeményezés során a beszerzõ szervezeti egység
vezetõje a Bizottságba ideiglenes tagot delegál, javaslatot
tesz az eljárás fajtájára, és négy példányban csatolja a rész-
vételi, illetve ajánlati/ajánlattételi felhívás és a szerzõdés
tervezetét, valamint egy példányban a Költségvetési Fõ-
osztálynak – a Gazdasági Igazgatóság beszerzéseinek ki-
vételével –, illetõleg az elõirányzat kezelõjének a források
rendelkezésre állásáról szóló igazolását, a beszerzés vo-
natkozásában szakmailag illetékes szakállamtitkár jóváha-
gyását, továbbá a gazdasági, informatikai és humánpoliti-
kai szakállamtitkár elõzetes egyetértését tartalmazó doku-
mentumot.”

(10) Az U3 14. §-ának (2) bekezdésének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A közbeszerzési eljárás lefolytatásához, illetve
Kbt. 29.§, 246.§, 296.§ szerinti beszerzések és a közbe-
szerzési értékhatár alatti beszerzések véleményezéséhez
szükséges teljes dokumentációt az Informatikai Fõosztály
állítja össze és küldi meg jóváhagyásra a szakmailag illeté-
kes szakállamtitkár, valamint elõzetes egyetértésre a gaz-
dasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
részére.”

(11) Az U3 14. §-ának (3) bekezdése elsõ mondatának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az összeállított dokumentációt az Informatikai Fõosz-
tály a szakmailag illetékes szakállamtitkár jóváhagyásával
és gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtit-
kár egyetértésével együtt megküldi a GKM Gazdasági
Igazgatóságára.”
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(12) Az U3 17. §-ának (1) bekezdése elsõ mondatának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A mindenkori közbeszerzési értékhatár alatt megkötni
kívánt szerzõdés tervezetét – a Gazdasági Igazgatóság be-
szerzéseinek kivételével – a beszerzõ szervezeti egység, a
beszerzés vonatkozásában szakmailag illetékes szakállam-
titkár jóváhagyásával ellátva köteles véleményezés céljá-
ból a Bizottság elé terjeszteni, amelynek elmaradásáért a
beszerzõ szervezeti egység vezetõje tartozik felelõsség-
gel.”

5. §

Ez az utasítás 2006. október 16-án lép hatályba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
32/2006. (X. 9.) GKM

utasítása
a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének

hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetét
érintõ, egyes – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
165. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje hatásköré-
be utalt jogok átruházásáról, valamint a felügyeleti szervi
feladatok ellátásáról a következõk szerint rendelkezem:

1. §

Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium fejezetébe tartozó intézményi és fejezeti ke-
zelésû költségvetési elõirányzatokra, kivéve a 26. cím alat-
ti EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzatot.

2. §

A költségvetési javaslat összeállítása,
elemi költségvetés

(1) A tervezést és annak megalapozását szolgáló elõké-
szítés feladatait, az ágazati stratégiai célok és prioritások

kialakítását fejezeti szinten a gazdasági, informatikai és
humánpolitikai szakállamtitkár irányítja (Áht. 49. §-a,
Ámr. 21–26. §-ai).

(2) Az intézmények költségvetése tervezésének elõké-
szítési feladatait – az elõzõ év(ek) teljesítési adatai, a prio-
ritások, az érvényesítendõ követelmények meghatározásá-
val – a felügyeletet gyakorló szakállamtitkár, illetve kabi-
netfõnök közremûködésével, a Belsõ Fejlesztési Fõosztály
és a Költségvetési Fõosztály bevonásával, a Közbeszer-
zési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály
végzi.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezésének elõ-
készítését, a fejezeti feladatok, kötelezettségek, determi-
nációk számbavételét, valamint azok teljesítéshez szüksé-
ges elõirányzatok felmérését – a szakmai kezelõk és a Stra-
tégiai Fõosztály bevonásával – a felügyeletet gyakorló
szakállamtitkár, kabinetfõnök közremûködésével a Köz-
beszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosz-
tály végzi.

(4) A költségvetési javaslatnak a Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: PM) által kiadott tervezési köriratban
foglaltak szerinti összeállításáért, a PM-mel egyeztetett
költségvetési javaslat véglegesítéséért és a szöveges indo-
kolás elkészítéséért – a fejezet felügyelete alá tartozó költ-
ségvetési szervek, valamint a fejezeti kezelésû elõirányza-
tok szakmai kezelõinek a bevonásával, a felügyeletet gya-
korló szakállamtitkárok, kabinetfõnök közremûködésé-
vel – a Költségvetési Fõosztály felelõs (Ámr. 24–27. §-ai).

(5) A Kormány által benyújtott költségvetési törvény-
tervezet parlamenti bizottsági tárgyalása során, a Parla-
menti Kapcsolatok Fõosztály felelõs a költségvetési tör-
vénytervezethez beérkezõ összes módosító- és kapcsolódó
módosító javaslatnak a Közbeszerzési, Tervezés-koordi-
nációs és Kontrolling Fõosztályra történõ soron kívüli el-
juttatásáért, a minisztérium álláspontjának kialakítása ér-
dekében. A parlamenti bizottságokban való képviseletért a
Költségvetési és a Gazdasági Bizottság tekintetében – az
érintett szakmai fõosztályok, valamint a Stratégiai Fõosz-
tály bevonásával – a gazdasági, informatikai és humánpo-
litikai szakállamtitkár, más parlamenti bizottságok vonat-
kozásában a szakmai feladataik ellátása tekintetében fel-
ügyeletet gyakorló szakállamtitkár, kabinetfõnök felelõs.

(6) A költségvetési törvény kihirdetését követõen a
Költségvetési Fõosztály elõterjesztése, a Tulajdonosi és
Intézmény-felügyeleti Bizottság javaslata alapján, a gaz-
dasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
egyetértésével a miniszter

a) megállapítja a fejezet felügyelete alá tartozó azon
költségvetési szervek költségvetését, kiemelt kiadási és
bevételi elõirányzatait, amelyek nem tartoznak az Ország-
gyûlés, a Kormány hatáskörébe [Áht. 49. §-ának d) pontja,
Áht. 52.§ -ának (4) bekezdése],

b) jóváhagyja, a GKM Igazgatás kivételével, a GKM fe-
jezetbe sorolt költségvetési szervek létszámát, átcsoporto-
sítási jogot gyakorol – az Áht. 39. §-ának (1) bekezdésé-



ben foglaltakra figyelemmel – a fejezeten belüli, illetve cí-
men belüli létszámkeretek tekintetében a Kormány rende-
letében meghatározott módon [Áht. 49. §-ának h) pontja,
Ámr. 58. §-ának (7) és (10) bekezdései].

(7) A költségvetési törvényben megállapított fejezeti
kezelésû elõirányzatok programok szerinti felosztását, a
felügyeletet gyakorló szakállamtitkárok, kabinetfõnök be-
vonásával, a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkár koordinációja és elõterjesztése alapján a
miniszter hagyja jóvá.

(8) A fejezeti kezelésû elõirányzatok elemi költségveté-
sét az elõirányzat kijelölt szakmai kezelõje – a Költségve-
tési Fõosztály által elõzetesen biztosított adatok ismereté-
ben – a (7) bekezdésben, valamint az Ámr. 41–43. §-aiban
foglaltak figyelembevételével készíti el elektronikus for-
mában és papír alapon is, majd megküldi a Költségvetési
Fõosztály részére.

(9) A költségvetési alapokmányt, valamint az elemi
költségvetést felügyeleti hatáskörben:

a) a költségvetési szerveket érintõen, az intézmények
által benyújtott dokumentációknak a Költségvetési Fõosz-
tály által történt ellenõrzését és felülvizsgálatát követõen,
a Tulajdonosi és Intézmény-felügyeleti Bizottság javaslata
alapján a – miniszter által átadott jogkörben – a gazdasági,
informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár,

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén, a szakmai
kezelõk által elkészített dokumentációknak a Költségve-
tési Fõosztály által történt ellenõrzését és felülvizsgálatát
követõen a felügyeletet gyakorló szakállamtitkár, kabinet-
fõnök
hagyja jóvá a tárgyév március 31. napjáig [Áht. 49. §-ának
d) pontja, Ámr. 44. §-ának (1) bekezdése]. A költségvetési
alapokmány és az elemi költségvetés felülvizsgálatát a
Költségvetési Fõosztály vezetõje aláírásával igazolja.
A jóváhagyott költségvetési alapokmányok Ámr. szerinti
közzétételérõl a Költségvetési Fõosztály gondoskodik.

(10) A költségvetési szervekre és a fejezeti kezelésû
elõirányzatokra vonatkozó, az intézmények és a fejezeti
kezelésû elõirányzatok szakmai kezelõi által elkészített, s
fejezeti szintre összesített elõirányzat-felhasználási tervet
a Költségvetési Fõosztály vezetõje írja alá, s gondoskodik
annak a PM, valamint a Magyar Államkincstár (a további-
akban: Kincstár) részére történõ megküldésérõl [Ámr.
138/B. §-ának (5) bekezdése].

3. §

A költségvetési folyamatok alakulásának évközi
figyelemmel kísérése, az elõirányzatok módosítása

(1) A költségvetés végrehajtása során a GKM fejezetébe
tartozó intézményi és fejezeti kezelésû költségvetési elõ-
irányzatokról, elõirányzat módosításokról – a Forrás SQL
egységes információs rendszerben – a Költségvetési Fõ-
osztály folyamatos nyilvántartást vezet, az intézmények

saját hatáskörében végrehajtott módosítások esetén az in-
tézmények adatszolgáltatása alapján. A felügyeleti szervi
hatáskörû elõirányzat-módosítások a Költségvetési Fõosz-
tály vezetõjének egyetértésével kerülnek jóváhagyásra.

(2) Felügyeleti szervi jogkörben a gazdasági, informati-
kai és humánpolitikai szakállamtitkár hatáskörébe tarto-
zik:

a) a fejezeti kezelésû elõirányzat – az elõirányzat céljá-
nak, rendeltetésének megfelelõ, az érintett fejezetek meg-
állapodásán alapuló – fejezetek közötti átcsoportosítása te-
kintetében az elõirányzat-módosítás jóváhagyása, a ki-
emelt elõirányzatok (fõ összegüket nem érintõ) átcsopor-
tosítására kiterjedõen is, ha a költségvetési törvény más-
ként nem rendelkezik [Áht. 24. §-a (12) bekezdésének
b) pontja, Ámr. 46. §-a (1) bekezdésének d) pontja, illetve
(2) bekezdése],

b) indokolt esetben, a központi költségvetési szervek sa-
ját hatáskörû elõirányzat-módosítási jogosultságának a
felügyeleti szervi hatáskörbe vonása [Áht. 93. §-ának (2)
bekezdése], amely intézkedésrõl a költségvetési szervet és
a Kincstárt a Költségvetési Fõosztály írásban értesíteni kö-
teles,

c) a költségvetési szerveknél a feladatok, illetve bevéte-
lek elmaradása esetén – értékelés alapján – az adott intéz-
mény kiadási és bevételi elõirányzatának, a támogatási
elõirányzat egyidejû változtatásával, vagy változtatása
nélküli csökkentése [Ámr. 48. §-a (1) bekezdésének
c) pontja],

d) a költségvetési szervek jóváhagyott elõirányzatai fel-
használásának – amennyiben azokat bizonyos feltételhez
köti – indokolt esetben év közbeni idõszakos korlátozása,
vagy saját rendelkezésébe vonása [Ámr. 48. §-a (1) bekez-
désének d) pontja].

e) a fejezet felügyelete alá tartozó központi költségveté-
si szerveknél – egyszeri vagy tartós jelleggel – az intéz-
mény felügyeletét gyakorló szakállamtitkár, kabinetfõnök
és a Költségvetési Fõosztály javaslata alapján, a költség-
vetési szerv és a Kincstár egyidejû írásbeli tájékoztatása
mellett

ea) a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére, továb-
bá címen belül, a költségvetési szervek közötti
átcsoportosítással pótelõirányzat, vagy új elõ-
irányzat engedélyezése [Ámr. 48. §-a (1) bekez-
désének a) pontja],

eb) a kiadási és az ahhoz kapcsolódó bevételi elõ-
irányzatok növelésével többletfeladat elrendelé-
se [Ámr. 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja],

ec) a felújítási elõirányzat terhére a pénzügyminisz-
ter egyetértésével átcsoportosítás engedélyezése
a mûködési költségvetés javára [Áht. 24. §-ának
(4) bekezdése, Ámr. 48. §-a (1) bekezdésének
e) pontja].

f) a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál – eltérõ rendelke-
zés hiányában – az elõirányzat szakmai kezelõjének kez-
deményezése és a Költségvetési Fõosztály javaslata alap-
ján a nem tervezett, a jóváhagyott bevételi elõirányzaton
felüli, a tényleges többletnek megfelelõ összeggel az adott
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fejezeti kezelésû elõirányzat kiadási és bevételi elõirány-
zata növelésének engedélyezése, illetve az eseti bevétel
rendeltetésének megfelelõen új elõirányzat megállapítása
[Ámr. 46. §-ának (5) bekezdése],

g) a pénzügyminiszter egyetértése esetén a fejezeti ke-
zelésû elõirányzatok egyes jogcímcsoportjain, vagy annak
jogcímein belül az elõirányzat-csoportok, illetve kiemelt
elõirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése,
amennyiben az a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelõ járulékok elõirányzatának növelésére irányul [Áht.
24. §-ának (5) bekezdése],

h) a pénzügyminiszter vagy a Kormány jóváhagyását
követõen, a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek és a fejezeti kezelésû elõirányzatok elõirány-
zat-maradványának jóváhagyása, egyidejûleg meghatá-
rozva a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat
maradvány felhasználásának célját, rendeltetését [Áht.
49. §-ának g) pontja, és 93. §-ának (7) bekezdése].

(3) Felügyeleti szervi jogkörben a Költségvetési Fõosz-
tály vezetõjének hatáskörébe tartozik:

a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyes jogcímcso-
portjain, vagy annak jogcímein belül az elõirányzat-cso-
portok, illetve – a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelõ járulékok kivételével – a kiemelt elõirányzatok kö-
zötti átcsoportosításnak – a fejezeti kezelésû elõirányzat
szakmai kezelõ szervezeti egység vezetõjének kezdemé-
nyezésére – az engedélyezése, figyelembe véve, hogy a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok kizárólag a költségvetési tör-
vényben meghatározott célra használhatók.

b) a központi költségvetési szervek mûködésére és fel-
halmozási kiadásaira a költségvetési törvényben megálla-
pított, illetve év közben módosított elõirányzatok alapján a
Kincstár által megnyitásra kerülõ havi idõarányos költség-
vetési elõirányzat-felhasználási kereten – a költségvetési
szervek között, az éves elõirányzat 8%-át meg nem haladó
mértékû és legfeljebb 3 havi visszapótlás melletti – korrek-
ció engedélyezése,(a végrehajtott korrekciónak fejezeti
szinten minden hónapban nulla egyenleget kell mutatnia)
[Ámr. 109. §-ának (6)–(7) bekezdései],

c) a kötelezettségvállalással terhelt fejezeti kezelésû
elõirányzat-maradvány jóváhagyását megelõzõen teljesí-
tendõ kifizetéskor, illetve a kötelezettségvállalás bejelen-
tése elõtti elõirányzat-módosítás [Ámr. 46. §-ának (10) be-
kezdése].

4. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok, célelõirányzatok
kezelése

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kizárólag a költ-
ségvetési törvényben meghatározott célra használhatók fel
[Áht. 24. §-ának (9) bekezdése].

(2) A GKM fejezetbe sorolt fejezeti kezelésû elõirány-
zatok, célelõirányzatok felhasználásáért, a rendelkezési

jogosultságok betartásáért, a kezelõi feladatok ellátásáért,
valamint azok ellenõrzéséért – ha a költségvetési törvény,
illetve kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a
pénzügyminiszterrel egyetértésben szabályozott GKM
rendeletben és az adott elõirányzatra vonatkozó külön uta-
sításban, szabályzatban foglaltak figyelembevételével a
jelen utasítás mellékletében kijelölt szervezetek vezetõi
(továbbiakban: szakmai kezelõi) a felelõsek.

(3) Szabályozás-koordinációs feladatkörében a fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználására vonatkozó sza-
bályrend kialakítását, folyamatos aktualizálását a Közbe-
szerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály
fogja össze.

5. §

Költségvetési beszámolás, zárszámadás,
elõirányzat-maradvány megállapítása, felhasználása

(1) A költségvetés teljesítésérõl készülõ idõközi, fél-
éves és éves beszámolók tekintetében a Költségvetési Fõ-
osztály vezetõje felügyeleti hatáskörben meghatározza a
beszámolók beküldési határidejét, elõírja a szöveges in-
doklás részletes szabályait, a kötelezõen elõírtakon túlme-
nõ adatszolgáltatást (Ámr. 146. §-a és 149. §-a).

(2) A zárszámadással kapcsolatos munkálatokat a PM
által évenként meghatározottak alapján – a Költségvetési
Fõosztály vezetõjével egyetértésben – a gazdasági, infor-
matikai és humánpolitikai szakállamtitkár koordinálja.

(3) A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok idõközi, féléves és éves beszámolóit a Költség-
vetési Fõosztály vizsgálja felül. A beszámoló felülvizsgá-
latát a Költségvetési Fõosztály vezetõje aláírásával iga-
zolja.

(4) A költségvetési szervek beszámolóit a gazdasági, in-
formatikai és humánpolitikai szakállamtitkár – az Ámr.
149. §-ának (3) bekezdése szerinti értékelést követõen –
hagyja jóvá. A Költségvetési Fõosztály az elfogadott be-
számolási dokumentáció visszaküldésével értesíti a költ-
ségvetési szerv vezetõjét. A fejezeti kezelésû elõirányza-
tok beszámolóit a felügyeletet gyakorló szakállamtitkár,
kabinetfõnök hagyja jóvá.

(5) A fejezet szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok
gazdálkodásáról készített összesített – 1091 szektor – éves
és féléves költségvetési beszámolóját a Költségvetési Fõ-
osztály vezetõje, mint a beszámoló elkészítéséért felelõs
vezetõ, valamint a gazdasági, informatikai és humánpoliti-
kai szakállamtitkár, mint a fejezet gazdasági felügyeletéért
felelõs vezetõ írja alá.

(6) A fejezet maradvány-elszámolását a Költségvetési
Fõosztály fogja össze, és felülvizsgálat után készíti elõ
jóváhagyásra.

(7) A Vagyongazdálkodási Fõosztály gondoskodik az
Ámr. 149/A. §-ával elrendelt – az Ámr. 19. számú mellék-



lete szerinti – adatszolgáltatási kötelezettség bekérésérõl,
valamint a szakmai fõosztályok írásos véleményének kiké-
résével minõsíti a szervezetek tevékenységét, amelyet
minden év június 15-éig köteles megküldeni a Költségve-
tési Fõosztály részére. A Költségvetési Fõosztály a PM
részére évente június 30-áig küldi meg az értékelést.

(8) A kormányzati szektor fogalmába tartozó államház-
tartáson kívüli szervezetek – az Ámr. 164/A. §-ával elren-
delt, az Ámr. 20. számú melléklete szerinti – éves és évkö-
zi adatszolgáltatását a Vagyongazdálkodási Fõosztály tel-
jesíti a Költségvetési Fõosztály egyidejû tájékoztatásával.

6. §

Vegyes rendelkezések

(1) A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba
vételérõl, valamint a törzskönyvi nyilvántartás adatait
érintõ változások – ideértve a nyilvántartásból való törlést
is – átvezetésérõl felügyeleti szervi hatáskörben a Költség-
vetési Fõosztály vezetõje gondoskodik [Áht. 88. §-ának
(5)–(6) bekezdései, és 88/A. §-ának (4) bekezdése].

(2) A fejezethez tartozó költségvetési szervek szervezeti
és mûködési szabályzatát – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – a Tulajdonosi és Intézmény-felügyeleti Bi-
zottságnak a költségvetési szerv felett felügyeletet gya-
korló szakállamtitkár, kabinetfõnök véleményének kikéré-
sével készített javaslata és a Vagyongazdálkodási Fõosz-
tály elõterjesztése alapján a miniszter hagyja jóvá.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazda-
sági szervezetének vezetõjét (gazdasági vezetõt) – ha jog-
szabály kivételt nem tesz – a költségvetési szerv vezetõjé-
nek a kezdeményezésére, a Tulajdonosi és Intézmény-fel-
ügyeleti Bizottság javaslata és a Vagyongazdálkodási Fõ-
osztály elõterjesztése alapján, a miniszter határozatlan idõ-
re bízza meg és menti fel. A további munkáltatói jogokat a
költségvetési szerv vezetõje gyakorolja [Ámr. 18. §-ának
(1) bekezdése].

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok számviteli politi-
káját, ennek keretében az eszközök és források Értékelési
Szabályzatát, Leltározási Szabályzatot és a Pénzkezelési
Szabályzatot, valamint a számlarendet a Költségvetési Fõ-
osztály egyetértését követõen a gazdasági, informatikai és
humánpolitikai szakállamtitkár hagyja jóvá.

(5) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználása so-
rán érvényesíteni kell a következõ jogszabályok és szabá-
lyozások elõírásait:

a) a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirány-
zatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM ren-
delet,

b) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes tá-
mogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet,

c) az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhaszná-
lásának szabályozásáról, valamint az országos közútháló-
zattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet,

d) az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfej-
lesztési tanácsadás célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
rendelet,

e) a tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások támoga-
tása fejezeti kezelésû elõirányzatból nyújtható támogatá-
sok felhasználásával kapcsolatos eljárási rendrõl szóló
56/2006. (VII.3.) GKM rendelet,

f) az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsola-
tos eljárási rendrõl szóló 58/2006. (VIII.11.) GKM ren-
delet,

g) az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és
fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése
célelõirányzatból történõ támogatásáról szóló 9/2003.
(II. 28.) GKM rendelet,

h) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes elõ-
irányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladato-
kat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM rendelet,

i) az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-
gazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésé-
nek szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rende-
let,

j) a Magyar Köztársaság költségvetése Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium fejezetének Útpénztár elõ-
irányzata tervezésének és felhasználásának részletes sza-
bályairól szóló 10/2006. (V. 16.) GKM utasítás,

k) az egyes fejezeti kezelésû költségvetési elõirányza-
tokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló
2/2006. (IHK 2.) IHM utasítás

l) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Beruhá-
zás-ösztönzési célelõirányzatának felhasználásáról, a
nemzetgazdasági jelentõségû beruházások támogatásának
finanszírozásáról szóló 20/2005. GKM szabályzat,

m) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségve-
tése 2006. évi fejezeti kezelésû elõirányzatainak felhasz-
nálásáról szóló 4/2006. GKM szabályzat,

n) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes feje-
zeti kezelésû (cél) elõirányzatainak egységes szemléletû
felhasználásáról, kezelésérõl, mûködésérõl szóló 11/2005.
GKM szabályzat,

o) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségve-
tési fejezetében szereplõ egyes célelõirányzatok forrásai-
nak terhére meghirdetett pályázatok egységes szemléletû
kezelésérõl szóló 10/2005. GKM szabályzat,

p) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségve-
tési fejezetében szereplõ egyes célelõirányzatok forrásai-
nak terhére odaítélt támogatásokkal kapcsolatos követelé-
sek egységes szemléletû kezelésére vonatkozó 3/2005.
GKM szabályzat,

q) a magyar találmányok külföldi bejelentése célelõ-
irányzat kezelésének rendjérõl szóló 7/2005. GKM sza-
bályzat,
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r) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gazdálko-
dásával kapcsolatos folyamatba épített, elõzetes és utóla-
gos vezetõi ellenõrzésrõl szóló 8/2005. GKM szabályzat,

s) az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-
gazdálkodási feladatok fejezeti kezelésû elõirányzat forrá-
sainak terhére folyósítandó támogatások felhasználásának
szabályozásáról szóló 5487/3/2005. IHM rendelkezés.

7. §

Záró rendelkezések

(1) Ez az utasítás 2006. október 16-án lép hatályba, egy-
idejûleg hatályát veszti a fejezet felügyeletét ellátó szerv
vezetõjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló
8/2006. (IV. 7.) GKM utasítás.

(2) Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a
Magyar Köztársaság költségvetésérõl és a költségvetés
végrehajtásáról szóló törvény, az Áht., az Ámr., a kincstári
rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatá-
sok teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM
rendelet, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvveze-
tési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet, a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
15/2006. (MK 94.) GKM utasítás, valamint az egyéb vo-
natkozó jogszabályok, belsõ utasítások, szabályzatok ren-
delkezéseit, elõírásait kell alkalmazni.

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



Melléklet a 32/2006. (X. 9.) GKM utasításhoz

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. tv. szerinti
GKM fejezeti kezelésû elõirányzatai és szakmai kezelõi

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 1 1 A magyarországi uránércbánya bezárása Energetikai Fõosztály-
Uránbányászati Miniszteri

Biztos

Energetikai Fõosztály

Infrastruktúra
szakállamtitkár

25 2 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

25 2 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

Energetikai Fõosztály
25 6 1 Energiagazdálkodási célelõirányzat

25 2 21 Tájrendezési célelõirányzat

25 36 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

25 1 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötõk
fejlesztése Hajózási Fõosztály

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály25 2 45 Belvízi hajózási alapprogram

25 1 6 GySEV pályaberuházás Vasúti Közlekedési
Fõosztály

25 2 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Közúti Közlekedési
Fõosztály

Infrastruktúra
Szabályozási Fõosztály

25 29 Útpénztár Mûködtetõ/kezelõ
Útgazdálkodási és

Koordinációs Igazgatóság

Mûködtetõ/kezelõ
Útgazdálkodási és

Koordinációs Igazgatóság

25 1 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése Közlekedési Stratégiai és
Nemzetközi Fõosztály

Közszolgáltatások
Szervezése Fõosztály25 30 15 BKSZ mûködtetésének támogatása

25 2 19 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok Légiközlekedési
Fõosztály

Infrastruktúra
Szakállamtitkár

Titkársága

25 30 36 Közlekedési zajvédelem Környezetvédelmi
Fõosztály

Infrastruktúra
Szabályozási Fõosztály

25 30 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a
honvédelmi törvény alapján

Védelemkoordinációs
Fõosztály

25 30 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbal-
eset-elhárítási ágazati feladatok

25 30 34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

25 2 11 Védelemszervezési feladatok (MEH-be kerül) Védelemszervezési Önálló
Osztály

Infrastruktúra
Szabályozási Fõosztály25 2 15 Légiriasztási rendszer fenntartási (MEH-be kerül)
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 30 7 Schengen Alap

Kohéziós Alap
Infrastrukturális

Nagyprojektek Fõosztály

Finanszírozási Programok
Fõosztály

Infrastruktúra
szakállamtitkár

25 30 8 Kockázati céltartalék

25 30 9 EU támogatású projektek elõkészítése és technikai tá-
mogatása

25 30 17 Kihelyezett szakértõi támogatás

25 30 11 TEN-T pályázatok

25 31 2 1 Hajózási Információs Rendszer megvalósítása

25 31 2 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

25 31 2 4 IT fejlesztés gépjármû-közlekedés légszennyezõ hatá-
sának számítására

25 31 2 5 Integrált vontatási erõforrás tervezõ-és nyilvántartó in-
formációs rendszer

25 31 2 6 Gördülõállomány karbantartás hatékonyságának növe-
lése

25 31 2 7 Egyes fontos mérések visszavezethetõségi láncának
létrehozása

25 31 2 8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése

25 31 2 9 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése

25 31 2 10 Zajtérképet készítõ központ létrehozása

25 30 3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik mûködte-
téséhez Vagyongazdálkodási

Fõosztály

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

25 30 1 Autópálya rendelkezésre állási díj Finanszírozási Programok
Fõosztály

25 30 26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal össze-
függõ feladatok

Közlekedési Stratégiai és
Nemzetközi Fõosztály

Külkapcsolatok Fõosztály

Infrastruktúra
Szakállamtitkár

Titkársága

25 2 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

Ipari Fõosztály Üzleti Környezet
Fejlesztése Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

25 35 Hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások támo-
gatása

25 3 3 Kis- és középvállalkozói célelõirányzat Kis- és Középvállalkozás-
fejlesztési Fõosztály Vállalkozás

Finanszírozási Fõosztály25 3 4 Tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások támogatása Vagyongazdálkodási
Fõosztály

25 36 2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szol-
gáltató Kht. közhasznú feladatai Innovációs Fõosztály Innovációs és K+F

Fõosztály
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 2 13 Informatikai és hírközlési szakképesítés e-Közigazgatás és Ágazati
Programok Fõosztály

Miniszteri Kabinet

Kabinetfõnök

25 2 14 Jövõ háza és millennáris programokkal összefüggõ fel-
adatok

Tartalomszolgáltatási és
Pályázatkezelési

Fõosztály

25 30 5 GySEV Rt. tõkeemelése
Vagyongazdálkodási

Fõosztály

Vagyongazdálkodási
Fõosztály

25 1 7 Vasútegészségügyi fejlesztések Belsõ Fejlesztési
Fõosztály

25 1 2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beru-
házások Informatikai Fõosztály Informatikai Fõosztály

Gazdasági,
informatikai és
humánpolitikai
szakállamtitkár

25 1 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Gazdasági Üzemeltetési
Fõosztály

Költségvetési Fõosztály

25 2 43 Vállalkozói vagyon kezelése

Költségvetési Fõosztály25 40 1 Fejezeti általános tartalék

25 40 2 Fejezeti államháztartási tartalék

25 2 12 Kutatási feladatok (átadásra kerül a KvVM-nek) Magyar Ûrkutatási Iroda

25 2 18 Állami többletfeladatok Költségvetési Fõosztály és
az IHM több szervezete

25 3 1 Beruházás-ösztönzési célelõirányzat

Gazdaságfejlesztési
Programok Fõosztály Vállalati Kapcsolatok

Fõosztály
Nemzetközi
Gazdasági

Kapcsolatok
szakállamtitkár

25 3 2 1 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelõ-
irányzat

25 11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesz-
tési tanácsadás

25 47 Kötött segélyhitelezés EU-n Kívüli Országok
Külgazdasági Fõosztály

25 10 KGA hálózat mûködési feltételeinek megteremtése EU tagországok
Külgazdasági Fõosztály

Nemzetközi Kapcsolatok
Fõosztály

25 4 EU tagságból eredõ feladatok

EU Ügyek Fõosztály
Kereskedelempolitikai és

EU Koordinációs
Fõosztály

25 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-gaz-
dálkodási feladatok

25 18 2 1 Puskás Tivadar Közalapítvány (MEH-be kerül)
Védelemszervezési Önálló

Osztály
Infrastruktúra

Szabályozási Fõosztály
Infrastruktúra

szakállamtitkár25 18 4 Védelem-és biztonságfejlesztési hírközlési céltarta-
lék-képzési program (MEH-be kerül)
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Cím-
szám

Al cím-
szám

Jog cím-
cso port-

szám

Jog-
cím-
szám

Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
A fe je ze ti ke ze lé sû

elõ irány zat szak mai 

ke ze lõ je / jog elõd

A fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat szak mai ke ze lõ je

vagy ke ret gaz da / jog utód

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló ál la mi ve ze tõ

25 18 5 In for ma ti kai, hír köz lé si fej lesz té si prog ra mok, tá mo ga -
tá sok, szo ci á lis te le fon tá mo ga tás

Stra té gi ai és
e-szol gál ta tá sok He lyet tes

Ál lam tit kár ság

In fo kom mu ni ká ci ós
He lyet tes Ál lam tit kár ság

és egyéb szer ve ze tek

Az elõ irány zat szak mai
ke ze lõ je a Költ ség ve té si

Fõ osz tály, az aláb bi
Fõ osz tá lyok ke ret gaz dák

Gaz da sá gi,
in for ma ti kai és
hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

   Kom mu ni ká ci ós fel ada tok Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály Ka bi net fõ nök

   Stra té gi ai ku ta tá sok, elem zé sek In fo kom mu ni ká ci ós és
E-gaz da ság Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár

   Köz igaz ga tá si ko or di ná ci ós fel ada tok

Költ ség ve té si Fõ osz tály

Gaz da sá gi,
in for ma ti kai és
hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

   Gaz da sá gi sza bá lyo zás

   CERT Hun ga ry mû köd te té se (MEH-be ke rül)

In fo kom mu ni ká ci ós és
E-gaz da ság Fõ osz tály Gaz da ság fej lesz té si

szak ál lam tit kár

   Szo ci á lis te le fon tá mo ga tás

   HHÁT-2 pá lyá zat

   HHÁT-3 pá lyá za tok

   Szab vá nyo sí tás Üz le ti Kör nye zet
Fej lesz té se Fõ osz tály

   Pi a ci in for má ci ós rend szer, 

OSAP 

In fo kom mu ni ká ci ós és
E-gaz da ság Fõ osz tály

és

In for ma ti kai Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár 

és
Gaz da sá gi,

in for ma ti kai és
hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

   In fo kom mu ni ká ci ós Iro da mû köd te té se In fo kom mu ni ká ci ós és
E-gaz da ság Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár

   In fo kom mu ni ká ci ós sza bá lyo zás In fo kom mu ni ká ci ós és
E-gaz da ság Fõ osz tály

és 
Inf ra struk tú ra

Sza bá lyo zá si Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár

és
Inf ra struk tú ra

szak ál lam tit kár

   Irat szer kesz tõi és ta nács adói fel ada tok

Költ ség ve té si Fõ osz tály

Gaz da sá gi,
in for ma ti kai és
hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

   Ki je lö lé si Bi zott ság mû köd te té se (13/2003. IHM ren -
de let alap ján)

Üz le ti Kör nye zet
Fej lesz té se Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár 

   ITP-24 Inf ra struk tú ra
Sza bá lyo zá si Fõ osz tály

Inf ra struk tú ra
szak ál lam tit kár

1
9

. szám
K

Ö
Z

L
E

K
E

D
É

S
I 

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
1

0
4

3



Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

Pályázatok és programok lebonyolításának feladatai

Stratégiai és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkárság

Infokommunikációs
Helyettes Államtitkárság

és egyéb szervezetek

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

e-Tár, e-Szignó (MEH-be kerül)

Szociálisan rászorult emberek számítógéphez jutásá-
nak támogatása

MITS gördülõ tervezés Miniszteri Kabinet Kabinetfõnök

e-Közigazgatás (MEH-be kerül) Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkárIT mentor

e-Információszabadság Miniszteri Kabinet Kabinetfõnök

A lakossági infokommunikációs technológiai felméré-
se Infokommunikációs és

E-gazdaság Fõosztály
Gazdaságfejlesztési

szakállamtitkár
Nemzeti stratégiai referenciakeret IT OP

Személyi juttatás és munkaadót terhelõ járulék

Költségvetési Fõosztály

Gazdasági,
informatikai és
humánpolitikai
szakállamtitkár

25 18 7 Közháló Program

Stratégiai és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkárság

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

Infrastruktúra
szakállamtitkár

25 18 8 e-Magyarország Program Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

25 18 11 IT piacösztönzés és hazai kis-és középvállalkozások
külpiaci versenyképességi programja Vállalati Kapcsolatok

Fõosztály

Nemzetközi
Gazdasági

Kapcsolatok
szakállamtitkár

25 18 12 NAVA-NDA program
Miniszteri Kabinet Kabinetfõnök

25 18 13 Felsõ és közoktatási szoftver és licensz díj
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A GKM maradvánnyal rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatai és azok szakmai kezelõi

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 1 1 A magyarországi uránércbánya bezárása Energetikai Fõosztály-
Uránbányászati

Miniszteri Biztos

Energetikai Fõosztály

Infrastruktúra
szakállamtitkár

25 2 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása Energetikai Fõosztály

25 2 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Energetikai Fõosztály-
Uránbányászati

Miniszteri Biztos

25 6 1 Energiagazdálkodási célelõirányzat

Energetikai Fõosztály25 36 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

25 48 0 Földgáz áremelés intézményi ellentételezése

25 1 4 1 Kikötõk fejlesztése Hajózási Fõosztály

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

25 1 4 2 Logisztikai központ fejlesztése
Közlekedési Stratégiai és

Nemzetközi Fõosztály
25 1 4 3 Budapesti Intermodális Logisztikai Központ

25 1 4 4 Kombinált fuvarozás fejlesztése

25 1 6 GySEV pályaberuházás Vasúti Közlekedési
Fõosztály

25 1 20 Rév-és kompközlekedés fejlesztése Közúti Közlekedési
Fõosztály25 3 5 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések elõkészítése

25 18 7 Közháló program Kommunikációs és PR
Iroda, Stratégia és

e-szolgáltatások Helyettes
Államtitkár,

Infokommunikációs
szolgáltatási és biztonsági

Fõosztály

25 30 3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik mûködte-
téséhez

Vagyongazdálkodási
Fõosztály

25 30 6 Kombinált fuvarozás Közlekedési Stratégiai és
Nemzetközi Fõosztály

25 36 3 Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása Közúti Közlekedési
Fõosztály25 37 1 Nemzeti Autópálya Rt. támogatása

25 38 5 Vasúthálózat fejlesztése Vasúti Közlekedési
Fõosztály
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 38 9 M44 gyorsforgalmi út tervezése, elõkészítése
Szarvas–Tiszakürt szakaszon Közúti Közlekedési

Fõosztály

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

Infrastruktúra
szakállamtitkár

25 38 10 Gyorsforgalmi úthálózat program valamint a kiemelt
beruházások (2002)

25 38 11 Sármelléki repülõtér fejlesztése Légiközlekedési
Fõosztály

25 1 23 Schengeni vasúti határállomások kialakítása Vasúti Közlekedési
Fõosztály

25 2 5 Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer
adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése Hajózási Fõosztály

Infrastruktúra
Szabályozási Fõosztály

25 2 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Közúti Közlekedési
Fõosztály

25 2 11 Védelemszervezési feladatok (MEH-be kerül)

Védelemszervezési
Önálló Osztály

25 2 15 Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai (átadásra
kerül a MEH-be)

25 18 2 1 Puskás Tivadar Közalapítvány (MEH-be kerül)

25 18 4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarta-
lék-képzési program (MEH-be kerül)

25 30 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a
honvédelmi törvény alapján Védelemkoordinációs

Fõosztály25 30 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbal-
eset-elhárítási ágazati feladatok

25 2 32 Nemzetközi választottbírósági perben képviselet ellá-
tása

Infokommunikációs
Szabályozási Helyettes

Államtitkár
Infrastruktúra

Szakállamtitkár
Titkársága25 30 35 Kegyeleti Alap Légiközlekedési

Fõosztály

25 30 2 Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítás
közszolgáltatásához

Vagyongazdálkodási
Fõosztály Közszolgáltatások

Szervezése Fõosztály25 30 15 BKSZ ütemezett létrehozásának elõkészítése Közlekedési Stratégiai és
Nemzetközi Fõosztály

25 38 4 Autóbusz rekonstrukció Közúti Közlekedési
Fõosztály

Közszolgáltatások
Szervezése Fõosztály

25 12 1 1 Új megközelítésû direktívák átvételének támogatása Kohéziós Alap
Infrastrukturális

Nagyprojektek Fõosztály Finanszírozási Programok
Fõosztály

25 12 13 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos bal-
esetek megelõzésével kapcsolatban

25 30 1 M5-ös rendelkezésre állási díj Vagyongazdálkodási
Fõosztály
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 30 7 Schengen Alap

Kohéziós Alap
Infrastrukturális

Nagyprojektek Fõosztály

Finanszírozási Programok
Fõosztály

Infrastruktúra
szakállamtitkár

25 30 10 EU támogatással megvalósuló nagyprojektek elõkészí-
téséhez kapcsolódó irányítást segítõ támogatás

25 30 13 CONNECT (MTS e-közlekedés)

25 30 11 TEN-T pályázatok

25 31 2 1 Hajózási Információs Rendszer megvalósítása

25 31 2 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

25 31 2 3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése

25 5 1 Útfenntartás és fejlesztés Közúti Közlekedési
Fõosztály

Mûködtetõ/kezelõ
Útgazdálkodási és

Koordinációs Igazgatóság

25 2 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

Ipari Fõosztály Üzleti Környezet
Fejlesztése Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

25 14 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása

25 35 0 Hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások támo-
gatása

25 2 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése
Innovációs Fõosztály Innovációs és K+F

Fõosztály25 36 4 Design Terminál Kht. támogatása

25 3 3 Kis-és középvállalkozási célelõirányzat Kis -és Középvállalkozás
Fejlesztési Fõosztály

Vállalkozás
Finanszírozási Fõosztály

25 2 30 Vezetékes távbeszélõ elõfizetõk részére az elektroni-
kus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális
támogatás

Gazdasági Helyettes
Államtitkár

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

25 18 1 Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók szá-
mára

Költségvetési Fõosztály25 18 3 8 Magyar Tartalomipari Szövetség

25 18 3 10 Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete

25 18 6 Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása Stratégia és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkár,
Infokommunikációs

Szabályozási Helyettes
Államtitkár
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 18 8 e-Magyarország program Kommunikációs és PR
Iroda, Stratégia és

e-szolgáltatások Helyettes
Államtitkár,

e-szolgáltatások
Fõcsoport, Kabinetiroda

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály Gazdaságfejlesztési

szakállamtitkár25 18 14 Köztisztviselõk és pedagógusok internet hozzáférésé-
nek támogatása

Stratégia és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkár

25 3 4 Tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások támogatása Vagyongazdálkodási
Fõosztály

Vállalkozás
Finanszírozási Fõosztály

25 3 2 1 Nemzeti Beruházás-ösztönzési célelõirányzat Gazdaságfejlesztési
Programok Fõosztály

Vállalati Kapcsolatok
Fõosztály

Nemzetközi
Gazdasági

Kapcsolatok
szakállamtitkár

25 3 7 Kereskedelem-fejlesztési célelõirányzat Kereskedelem-fejlesztési
Fõosztály

25 11 0 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesz-
tési tanácsadás

Gazdaságfejlesztési
Programok Fõosztály

25 18 11 IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások
külpiaci versenyképességi programja

Stratégia és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkár

25 47 0 Kötött segélyhitelezés EU-n Kívüli Országok
Külgazd. Fõosztály

25 18 9 Jövõ Háza program Stratégia és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkár
Miniszteri Kabinet

Kabinetfõnök

25 36 5 Millenáris Kht. mûködésének támogatása Tartalomszolgáltatási és
pályázatkezelési

Fõosztály

25 1 7 Vasútegészségügyi fejlesztések

Vagyongazdálkodási
Fõosztály

Belsõ Fejlesztési
Fõosztály

25 39 1 Különféle személyi kifizetések (MÁV ZRt.)
Vagyongazdálkodási

Fõosztály25 30 4 MÁV ZRt. tõkeszerkezete törvényi elõírásnak történõ
megfeleltetése

25 1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Költségvetési Fõosztály

Költségvetési Fõosztály

Gazdasági,
informatikai és
humánpolitikai
szakállamtitkár

25 1 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (ko-
rábbi IHM-es sor)

Gazdasági és
Üzemeltetési Fõosztály,
Költségvetési Fõosztály

25 2 12 Kutatási feladatok (átadásra kerül a KvVM-nek) EU Ügyek Fõosztály
Magyar Ûrkutatási Iroda
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 2 18 Állami többletfeladatok

Költségvetési Fõosztály Költségvetési Fõosztály
Gazdasági,

informatikai és
humánpolitikai
szakállamtitkár

25 2 43 Vállalkozói vagyon kezelése

25 17 0 GKM fejezeti elõre nem tervezett kiadások

25 30 12 EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, infor-
matikai fejlesztés

25 18 5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támo-
gatások, szociális telefon támogatás

Stratégiai és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkárság
Infokommunikációs

Helyettes Államtitkárság
és egyéb szervezetek

Az elõirányzat szakmai
kezelõje a Költségvetési

Fõosztály, az alábbi
Fõosztályok keretgazdák

Kommunikációs feladatok Kommunikációs
Fõosztály Kabinetfõnök

Kutatások, elemzések, tanácsadói feladatok
Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkárStratégiai kutatások, elemzések, esélyegyenlõségi

ügyek

Közigazgatási koordinációs feladatok

Költségvetési Fõosztály

Gazdasági,
informatikai és
humánpolitikai
szakállamtitkár

Gazdasági szabályozás, célelõirányzattal kapcsolatos
könyvelési nyilvántartási és tulajdonba adási feladatok

HHÁT-1 (kijelölõ, vizsgáló szervezetek)

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály Gazdaságfejlesztési

szakállamtitkár
HHÁT-2 (szélessávú beruházás)

HHÁT-3 (szélessávú beruházás)

Szabványosítás Üzleti Környezet
Fejlesztése Fõosztály

Piaci információs rendszer,

OSAP

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

és

Informatikai Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

és
Gazdasági,

informatikai és
humánpolitikai

szakállamtitkár

Infokommunikációs szabályozás Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

és
Infrastruktúra

Szabályozási Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

és
Infrastruktúra

szakállamtitkár
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

Iratkezelõi és tanácsadói feladatok

Stratégiai és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkárság
Infokommunikációs

Helyettes Államtitkárság
és egyéb szervezetek

Költségvetési Fõosztály

Gazdasági,
informatikai és
humánpolitikai
szakállamtitkár

SZT-IS-5 pályázat

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

SZT-IS-6 pályázat

SZT-IS-7 pályázat (portál, honlap)

SZT-IS-9 pályázat (önkormányzati honlap)

SZT-IS-12 pályázat (felnõttképzés)

NFT II. tervezése

ITP-1 (e-Demokrácia)

ITP-2 (közgyûjtemény)

ITP-3

ITP-4

ITP-5

ITP-6 (e-Tartalom)

IHM-M-1 (e-Media)

IHM-FMM-1 (távmunka)

ITP-7 (vállalati ERP)

ITP-11(digitális oktatás)

ITP-17 (önkormányzatok)

ITP-18 (önkormányzatok) és bonyolítása

ITP-24 (mûholdas adatszórás) Infrastruktúra
Szabályozási Fõosztály Infrastruktúra

szakállamtitkárHTEC-1 (amerikai piacra jutás) Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

ITEM-2003
Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkárPályázatok és programok lebonyolításának feladatai,

egyéb feladatok kiadásai

NDA, NAVA Miniszteri Kabinet Kabinetfõnök

e-Tár, e-Szignó Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár
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Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport-

szám

Jog-
cím-
szám

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
A fejezeti kezelésû

elõirányzat szakmai
kezelõje / jogelõd

A fejezeti kezelésû
elõirányzat szakmai kezelõje

vagy keretgazda / jogutód

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

Középiskolai és felsõoktatási szoftver

Stratégiai és
e-szolgáltatások Helyettes

Államtitkárság
Infokommunikációs

Helyettes Államtitkárság
és egyéb szervezetek

Miniszteri Kabinet Kabinetfõnök

Regionális irodák, call center

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

Önkormányzatok felkészítése a KET alkalmazására

Tudományos és egyetemi együttmûködések

e-Magyarország ifjúsági program (táborok, klubok)

MITS végrehajtásával összefüggõ feladatok Miniszteri Kabinet Kabinetfõnök

EDR

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

eCall MoU

Központi Statisztikai Hivatal támogatása

e-Magyarország pontok

Közremûködõ szervezetek

IHM-M-3 pályázat Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

Infrastruktúra
szakállamtitkár
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2007.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
A közgazdasági szakirányú továbbképzések képesítési köve-
telményeit a 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, illetve az adott szakra
vonatkozó rendelet tartalmazza.
Jelentkezési határidõ: 2006. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.
Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet,

1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI.
Honlapunk: http://kti.linett.hu
Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
Jelentkezési feltételek: A szakirányú továbbképzésekre a rende-
letben elõírt feltételek megléte mellett (államilag elismert felsõfokú
[egyetem, fõiskola] iskolai végzettség) lehet jelentkezni. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl
való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk
tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek
igénybe és 10–17 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: A rendeletben elõírt képesítési követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelmé-
nyeit meghatározó rendeletben elõírtak szerint, az alapképzett-
ségtõl és az elvégzett szaktól függ.

2007-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok – nemzetközi vállalkozások szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrárközgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítás szak
11. Személyügyi-emberierõforrás menedzser szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak

14. Belügyi gazdasági szak
15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Gazdasági ellenõrzõ szak
20. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése

szakirány
21. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
22. Érdekérvényesítõ (lobbiszakértõ) szak
23. Elektronikus hírközlés menedzsment szak
24. Kultúra-gazdaságtan szak
25. Vezetési tanácsadó szak
26. Esélyegyenlõség szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után
képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2007-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság
3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam
4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
5. Direkt marketing tanfolyam
6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések
7. Biztosítási ügyintézõ szaktanfolyam

8. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
9. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam

10. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam
11. Gyógyszer sales representative szaktanfolyam
12. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam
13. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam
14. Mérlegképes könyvelõ szaktanfolyam

(vállalkozási szak)

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET

címû kiadványt.

A Polgári Törvénykönyv magyarázata – a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását követve, figye-
lemmel az oktatásban megszokott rendezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának
szempontjaira is – öt kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének (a bevezetõ ren-
delkezéseinek és a személyek jogának) kommentárját tartalmazza.

A kommentárirodalom újdonságaként a kötetben bevezetõ tanulmány mutatja be történeti és nemzetközi
aspektusból a jogintézmények fejlõdését, felhívva a figyelmet a lényeges csomópontokra.

A kötet szerzõi (dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos, t. egyetemi tanár, dr. Sándor István, PhD, egyetemi
docens, valamint a Ptk. magyarázatának szerkesztõje, prof. dr. Török Gábor, DSc, az MTA Jogtudományi
Intézet tudományos tanácsadója) az elméleti alapokon, az Alkotmánybíróság döntésein és a bírói gyakorla-
ton túl külön figyelmet szenteltek az új Ptk. koncepciójának és tematikájának, amelynek megoldásait a kom-
mentár megírásakor figyelembe vették. Szintén kiemelt figyelmet kapott a közösségi jog.

A 344 oldal terjedelmû kiadvány ára 2990 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 POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET címû kiadványt (ára: 2990 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

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ, a
jogalkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 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
Megrendelem

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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).
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 987 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.

HU ISSN 1588–7235
06.3265 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 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). Elõfizetésben megrendel-
hetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz-
lonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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


