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Sze mé lyi hírek

A Miniszterelnök
2/2006. (I. 13.) ME

határozata
a Magyar Vasúti Hivatal elnökének kinevezésérõl

A vas úti köz le ke dés rõl szó ló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 70. § (1) be kez dé se alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter ja vas la tá ra

An tal Dá ni elt a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vé

– 2006. ja nu ár 1-jei ha tállyal, hat évi idõ tar tam ra – 

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
pá lyá za ti felhívása

ve ze tõ köz gaz dász (fõ osz tály ve ze tõ) mun ka kör
be töl té sé re

A Ma gyar Vas úti Hi va tal (1088 Bu da pest, Mú ze um
utca 11.) pá lyá za tot hir det ve ze tõ köz gaz dász (fõ osz tály -
ve ze tõ) mun ka kör be töl té sé re.

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok, 
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze -
té se alatt ál ló Pi ac elem zõ Fõ osz tály mun ká ját, il let ve el lát -
ja a sze mé lyes ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõ élet,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat és/vagy köz gaz da sá gi tu do má nyos
fo ko zat.

Elõnyt je lent:
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -

lá si szin tû is me re te (an gol/né met/fran cia),
– köz igaz ga tá si szak vizs ga, il let ve az OKV el nök sé ge

ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fo ko zat és az an nak alap ján adott men te sí tés,

– köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes, ma gyar nyel vû ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet

ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi

prog ra mot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alap ján tör té nik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se
szük sé ges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben (2006. ja nu ár 16.) való meg je le nést kö ve tõ 20 na -
pon be lül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal ve ze tõ köz gaz dá sza mun ka kör re”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül a pá lyá zók írás ban ér -
te sí tést kap nak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het:
E-ma il ben a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men.

A pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók,
a ve ze tõi prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re
vo nat ko zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal hon lap ján
(http://vasuti hivatal.gov.hu/) ol vas ha tók.

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
pá lyá za ti felhívása

a Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály
fõ osz tály -ve ze tõi mun ka kö rének betöltésé re

A Ma gyar Vas úti Hi va tal (1088 Bu da pest, Mú ze um
 utca 11.) pá lyá za tot hir det a Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály fõ -
osz tály-ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re.
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A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok, 
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze -
té se alatt ál ló Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály mun ká ját, il let ve
el lát ja a sze mé lyes ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõ élet,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat,
– jo gi szak vizs ga.

Elõnyt je lent:
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -

lá si szin tû is me re te (an gol/né met/fran cia),
– köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek in té zé sé ben szer zett

gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes ma gyar nyel vû ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet

ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi

prog ra mot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alap ján tör té nik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se
szük sé ges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben (2006. ja nu ár 16.) va ló meg je le nést kö ve tõ 20 na -
pon be lül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je mun -
ka kör re”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes

kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bírálástól szá mí tott 8 na pon be lül a pá lyá zók írás ban ér -
tesítést kap nak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het:

E-ma il ben a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men.
A pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók,
a ve ze tõi prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re
vo nat ko zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal hon lap ján
(http://vasuti hivatal.gov.hu/) ol vas ha tók.

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
pá lyá za ti felhívása

a Vas úti Köz le ke dé si Mo ni tor ing Fõ osz tály
fõ osz tály -ve ze tõi mun ka kö rének betöltésé re

A Ma gyar Vas úti Hi va tal (1088 Bu da pest, Mú ze um
 utca 11.) pá lyá za tot hir det a Vas úti Köz le ke dé si Mo ni tor -
ing Fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi mun ka körének betölté -
sére.

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok, 
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze -
té se alatt ál ló Vas úti Köz le ke dé si Mo ni tor ing Fõ osz tály
mun ká ját, il let ve el lát ja a sze mé lyes ha tás kö ré be tar to zó
fel ada to kat.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len
elõ élet,

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -
te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat.

Elõnyt je lent:

– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,

– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -
lá si szin tû is me re te (an gol/né met/fran cia),

– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy jo gi szak vizs ga, il let ve 
az OKV el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le -
gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat és az an nak alap ján
adott men te sí tés,

– in for má ci ós rend sze rek ki épí té sé ben vagy mû köd te té -
sé ben szer zett ta pasz ta lat,

– rend sze res ve ze tõi be szá mo lók vagy je len té sek ké szí -
té se,

– köz igaz ga tá si gya kor lat, vagy vas úti tár sa ság nál szer -
zett gya kor lat.



A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes ma gyar nyel vû ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet

ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi

prog ra mot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alap ján tör té nik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se
szük sé ges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben (2006. ja nu ár 16.) va ló meg je le nést kö ve tõ 20 na -
pon be lül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal Vas úti Köz le ke dé si Mo ni tor ing Fõ osz tály fõ osz -
tályvezetõje mun ka kör re”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül a pá lyá zók írás ban ér -
te sí tést kap nak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het:
E-ma il ben a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men.

A pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók,
a ve ze tõi prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re
vo nat ko zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal hon lap ján
(http://vasuti hivatal.gov.hu/) ol vas ha tók.

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
pá lyá za ti felhívása

gaz da sá gi ve ze tõ (fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes)
mun ka kör betöltésére

A Ma gyar Vas úti Hi va tal (1088 Bu da pest, Mú ze um
 utca 11.) pá lyá za tot hir det gaz da sá gi vezetõ (fõ osz tály ve -
ze tõ-helyettes) mun ka kör be töl té sé re.

A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes fel ada ta: a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és 
mû kö dé si sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek
uta sí tá sai fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len -
õr zi a ve ze té se alatt ál ló Igaz ga tá si Cso port mun ká ját, il -
let ve el lát ja a sze mé lyes ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõ élet,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let, il let ve az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 18. §-ában fog lal tak sze rint.

Elõnyt je lent:
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -

lá si szin tû is me re te (an gol/né met/fran cia),
– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy jo gi szak vizs ga, il let ve 

az OKV el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le -
gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat és az an nak alap ján
adott men te sí tés,

– köz igaz ga tá si gya kor lat,
– in for ma ti kai rend sze rek is me re te.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes ma gyar nyel vû ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet

ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi

prog ra mot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alap ján tör té nik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se
szük sé ges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben (2006. ja nu ár 16.) va ló meg je le nést kö ve tõ 20 na -
pon be lül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal gaz da sá gi ve ze tõ je mun ka kör re”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
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pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül a pá lyá zók írás ban ér -
te sí tést kap nak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het:
E-ma il ben a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men.

A pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók,
a ve ze tõi prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re
vo nat ko zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal hon lap ján
(http://vasuti hivatal.gov.hu/) ol vas ha tók.

Jog sza bá lyok

2006. évi IX.
törvény

a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény módosításáról*

1.  § A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz utak tér sé gi há ló za tá nak ter ve zé se so rán
– a köz utak nyom vo na lá nak ki je lö lé sé nél, az út ka te gó ria
és ke reszt met sze ti meg ol dás ki vá lasz tá sá nál, va la mint a
meg va ló sí tás idõ be li üte me zé sé nél – a kö vet ke zõ gazda -
sági, tár sa dal mi és kör nye ze ti szem pon to kat és ha tá so kat
kell együt te sen ér té kel ni, és figye lembe ven ni:

a) a lé te sí tés, a fel újí tás, az üze mel te tés és a hasz ná lat
köz vet len tár sa dal mi költ sé ge,

b) a köz le ke dés-biz ton sá gi szem pont ból vár ha tó ha tá -
sok,

c) a te le pü lé si kör nye zet re gya ko rolt ha tá sok,
d) a ter mé sze ti és kul tu rá lis örök sé gi ér té kek re, ter mé -

sze ti te rü le tek re, tá jak ra és Na tu ra 2000 te rü le tek re, va la -
mint a ter mé sze ti erõ for rá sok ra, kü lö nö sen a ter mõ föld re
gya ko rolt ha tá sok és koc ká za tok,

e) az el ér he tõ ség-ja vu lás ból fa ka dó tér sé gi gaz da ság -
élén kí tõ ha tás,

f) nem zet kö zi együtt mû kö dés elõ se gí té se,
g) a hát rá nyos tér sé gek, te le pü lé sek fel zár kóz ta tá sá nak 

cél ja,
h) az or szá gos, re gi o ná lis, ki emelt tér sé gi, me gyei, va -

la mint he lyi te rü let fej lesz té si és -ren de zé si cé lok,
i) a köz út há ló zat-fej lesz tés sel szo ro san össze füg gõ

egyéb sa já tos szem pon tok, kü lö nös te kin tet tel a honvé -
delmi, ide gen for gal mi és vi dék fej lesz té si szem pon tok ra.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § A Kkt. 15.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés ben, to váb bá a 33.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott dí jak és pót dí jak be fi ze té sé rõl az igény -
be ve võ kö te les gon dos kod ni.”

3.  § (1) A Kkt.18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si
szak em be rek tan fo lya mi kép zé se, to vább kép zé se és után -
kép zé se a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lye alap ján végez -
hetõ. Az is ko la ve ze tõi, a szak ok ta tói és a vizs ga biz to si te -
vé keny ség az er re vo nat ko zó jo go sult ság meg szer zé se
alap ján vé gez he tõ. A tan fo lya mi kép zést, to vább kép zést
és után kép zést a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi, il le tõ leg
el lát ja an nak szak fel ügye le tét.”

(2) A Kkt.18.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(8) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tan fo lya mi kép -
zés ben az is ko la ve ze tõ és a szak ok ta tó, il le tõ leg a tan -
folyami kép zést kö ve tõ vizs gáz ta tás ban a vizs ga biz tos ab -
ban az eset ben ve het részt, ha er re vo nat ko zó ké pe sí tés sel
ren del ke zik és a köz le ke dé si ha tó ság er re vo nat ko zó név -
jegy zék be fel vet te.”

(3) A Kkt. 18.  §-ának (10) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a be kez dés szá mo zá sa
(11) be kez dés re vál to zik és a pa rag ra fus a kö vet ke zõ
(10) és (12) be kez dés sel egé szül ki:

[(10) Az is ko la ve ze tõt, a szak ok ta tót és a vizs ga biz tost a
köz le ke dé si ha tó ság a név jegy zék bõl tör li, ha:]

„f) az is ko la ve ze tõi, a szak ok ta tói és a vizs ga biz to si te -
vé keny ség re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del -
ke zé se ket is mé tel ten meg sér ti.”

„(10) A (9) be kez dés a), h) és j) pont já ban meg ha tá ro -
zott ada tok nyil vá no sak.”

„(12) A (10) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a név jegy zék bõl va ló tör lés ha tá ro zott idõ re, leg fel -
jebb azon ban öt év re tör tén het.”

4.  § A Kkt. 20.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„20.  § (1) Az e tör vény ben, va la mint kü lön jogsza -
bályban

a) meg ha tá ro zott en ge dély hez, be je len té si kö te le zett -
ség hez és meg ha tá ro zott ok mány meg lé té hez kö tött bel -
föl di vagy nem zet kö zi köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás ra
(áru fu va ro zás ra és sze mély szál lí tás ra),

b) meg ha tá ro zott ok mány meg lé té hez kö tött sa ját szám -
lás áru- és sze mély szál lí tás ra,

c) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis sza -
bályok össze han go lá sá ról  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3820/85/EGK ta ná csi ren de let ben és e tör vény ben a ve ze -
té si idõ re, a meg sza kí tás ra és pi he nõ idõ re, to váb bá nem -
zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze mély ze té nek 
mun ká já ról  szóló 2001. évi IX. tör vénnyel ki hir de tett



 Európai Meg ál la po dás ban (AETR) a ve ze té si idõ re, a
meg szakításra és pi he nõ idõ re,

d) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben és az e tör vény ben a me net író ké szü lék és ta -
cho gráf ko rong hasz ná la tá ra,

e) a ve szé lyes árut szál lí tó köz úti jár mû re és an nak sze -
mély ze té re, az áru fel adó já ra, át me ne ti tá ro ló já ra és fo ga -
dó já ra, il le tõ leg to váb bí tá sá ra,

f) a gyor san rom ló élel mi sze rek és élõ ál la tok köz úti
szál lí tá sá ra,

g) a bé relt jár mû vek kel vég zett köz úti áru szál lí tás ra,
h) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá si és be je len té si kö -

te le zett ség hez kö tött áru- és sze mély szál lí tá si, to váb bá a
sa ját szám lás szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ jár mû vek mû -
sza ki és kör nye zet vé del mi tu laj don sá ga i ra,

i) a nem zet kö zi kom bi nált áru fu va ro zás ra

vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõi bír sá got kö te le sek
 fizetni.

(2) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá ra – a 
(11) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si jo go sult ság -
hoz iga zo dó an – a köz le ke dé si ha tó ság, a vám ha tó ság, a
rend õrség és a Ha tár õr ség, a c) pont ban fog lal tak te kin te té -
ben a mun ka ügyi ha tó ság is (a továb biak ban együtt: el já ró
ha tó ság) jo go sult.

(3) Az el já ró ha tó ság – a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
eset ben – a bír ság ki ve té sé rõl  szóló el sõ fo kú ha tá ro zat
azon na li vég re haj tá sát ren del he ti el. A bír sá go lás sal kap -
cso la tos el já rás ban a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ren del ke zé se ket az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell
al kal maz ni.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér tõ -
jé vel szem ben 50 000 fo rint tól 800 000 fo rin tig ter je dõ bír -
ság szab ha tó ki. Az egyes ren del ke zé sek meg sér té se ese -
tén ki szab ha tó bír sá gok össze gét kü lön jog sza bály ha tá -
roz za meg.

(5) A be sze dett bír ság össze ge az el já ró ha tó sá got il le ti
meg.

(6) A ki ve tett bír ság össze gé nek meg fi ze té se meg -
határozott szám la szám ra tör té nõ be fi ze tés sel tör tén het. A
meg fi ze tett bír ság, il le tõ leg a pénz kö ve te lés biz to sí tás
össze gét kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint, az azt
meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig le tét ként kell
ke zel ni.

(7) A jár mû vet a bír ság, il le tõ leg a pénz kö ve te lés biz to -
sí tás meg fi ze té sé ig – az er re vo nat ko zó kü lön ha tá ro zat ki -
adá sa nél kül – vissza le het tar ta ni.

(8) A jár mû ré szé re, a vissza tar tás ide jé re vá ra ko zó
 helyet kell ki je löl ni és a jár mû for gal mi en ge dé lyét – az el -
is mer vény egy ide jû ki ál lí tá sa és jár mû ve ze tõ ré szé re tör -
ténõ át adá sa mel lett – a vissza tar tás idõ tar ta má ra el kell
ven ni.

(9) A jár mû ve ze tõ jét az át vé tel el is me ré se mel lett an -
gol, né met vagy orosz nyel ven a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint írás ban tá jé koz tat ni kell a (8) be kez dés sze -
rint ki je lölt vá ra ko zá si hely rõl és an nak meg kö ze lí té si út -
vo na lá ról, to váb bá a bír sá go lá si el já rás le foly ta tá sá val

kap cso la tos kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke -
zé sek rõl.

(10) A jár mû vissza tar tá sá ból ere dõ, az üzem ben tar tót
ért ká rért az el já ró ha tó ság fe le lõs ség gel nem tar to zik.

(11) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar vagy kül -
föl di rend szá mú köz úti jár mû vel vég zett te vé keny ség re az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sát

a) nem zet kö zi for ga lom ban a ha tár õr ség, a vám ha tó ság 
és a köz le ke dé si ha tó ság,

b) bel föl di for ga lom ban a köz le ke dé si ha tó ság,
c) az (1) be kez dés c) pont ja te kin te té ben a mun ka ügyi

ha tó ság is,
d) az (1) be kez dés c)–e) pont jai te kin te té ben kü lön jog -

sza bály alap ján a rend õrség

jo go sult el len õriz ni. A bel föl di for ga lom el len õr zé sé be a
vám ha tó ság is be von ha tó.

(12) Amennyi ben a köz úti jár mû vel vég zett te vé keny -
ség az (1) be kez dés a)–i) pont ja i ban meg je lölt ren del ke zé -
sek nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tá ron tör -
té nõ be lé pés al kal má val nem fe lel meg, a vám ha tó ság és a
Ha tár õr ség az (1) be kez dés ben meg je lölt bír sá go lá si el já -
rás meg in dí tá sa nél kül a köz úti jár mû be lé pé sét meg ta gad -
hat ja, és er rõl a Köz le ke dé si Fõ fel ügye le tet ha la dék ta la nul 
ér te sí ti.”

5.  § (1) A Kkt. 29.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz for ga lom elõl el zárt ma gán utat a köz for ga -
lom szá má ra meg nyit ni, vagy a köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utat a köz for ga lom elõl el zár ni a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don, a ma gán út tu laj do no sá nak
(ke ze lõ jé nek) a ké rel mé re, a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé -
lyé vel sza bad. A ma gán út köz for ga lom szá má ra va ló meg -
nyi tá sá nak, il let ve el zá rá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba be kell je gyez ni. A be jegy zést a tu laj do nos nak
(ke ze lõ nek) kell kez de mé nyez nie. A kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott lé te sít mé nyek ese té ben, ahol a jog sza -
bály a lé te sít mény épí té sé hez és mû kö dé sé hez a köz úti
meg kö ze lí tés biz to sí tá sát ír ja elõ, a lé te sít mé nyek épí té si,
il let ve mû kö dé si en ge dé lyé nek ki adá sá hoz a meg kö ze lí tõ
út köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyé vel tör té nõ ki ala kí tá sa és
köz út tá tör té nõ át mi nõ sí té se szük sé ges.”

(2) A Kkt. 29.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A jár dák és gya log utak épí té sé nek, kor sze rû sí té sé -
nek és meg szün te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge dé lye zé se,
va la mint ezek nem köz le ke dé si cé lú igény be vé te lé vel kap -
cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa a ki emelt 
épí té si ha tó ság – a fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat
jegy zõ jé nek – ha tás kö ré be tar to zik.”

6.  § A Kkt. 29/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„29/A.  § (1) A köz le ke dé si ha tó ság az en ge dély nél kü li
vagy az en ge dély tõl el té rõ út épí tés, út meg szün te tés, el -
bon tás ese tén, il let ve az en ge dély nél kü li for ga lom ba he -
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lye zés ese tén az épít te tõt ha tá ro zat tal bír ság meg fi ze té sé re
kö te le zi.

(2) A bír ság
a) az en ge dély nél kü li út épí tés, út meg szün te tés, el bon -

tás ese tén az út ügyi ha tó sá gi el já rá sért fi ze ten dõ díj tíz sze -
re sé ig, en ge dély tõl el té rõ út épí tés, út meg szün te tés, el bon -
tás ese tén öt szö rö sé ig,

b) az en ge dély nél kü li for ga lom ba he lye zés ese tén a
for ga lom ba he lye zé si el já rá si díj öt szö rö sé ig

ter jed het.
(3) A bír ság is mé tel ten ki szab ha tó. A be sze dett bír ság

össze ge a köz le ke dé si ha tó sá got il le ti meg.”

7.  § A Kkt. 29/B.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott]

„b) en ge dé lye zé si el já rá sok ban az el já rás meg in dí tá sá -
ról a köz le ke dé si ha tó ság nyolc na pon be lül, il le tõ leg
amennyi ben köz meg hall ga tás, hely szí ni szem le meg tar tá -
sa szük sé ges, az ar ról  szóló ér te sí tés sel egy ide jû leg ér te sí ti 
az ügy fe le ket – ide ért ve a kül föl di ügy fe le ket is – hir det -
mé nyi úton, to váb bá köz hír ré té tel út ján.”

8.  § A Kkt. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32.  § (1) Az út há ló zat köz utak ból és a köz for ga lom

elõl el nem zárt ma gán utak ból áll. A köz utak or szá gos
köz utak és he lyi köz utak. Az or szá gos köz utak az ál lam tu -
laj do ná ban, a he lyi köz utak – be le ért ve a ke rék pár uta kat
is – a te le pü lé si ön kor mány za tok tu laj do ná ban van nak.
Az egyéb jo gi sze mé lyek, a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, va la mint a ma gán sze mé -
lyek tu laj do ná ban ál ló te rü le ten lé võ utak ma gán utak.
 Magánútnak kell te kin te ni az ál lam vagy az ön kor mány zat
tu laj do ná ban ál ló te rü le ten lé võ, köz for ga lom elõl el zárt
utat, to váb bá az ál lam tu laj do ná ban, va la mint a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok ke ze lé sé ben lé võ el sõ -
ren dû ár víz vé del mi fõ vo na la kon a ke rék pá ros for ga lom
szá má ra meg nyi tott utat is.

(2) A köz uta kat az in gat lan-nyil ván tar tás ban köz út ként
kell fel tün tet ni. Nem kell az in gat lan-nyil ván tar tás ban
köz út ként fel tün tet ni a köz par kok ban el he lyez he tõ épü le -
tek meg kö ze lí té sé hez és a köz par kok, va la mint a te rü le tü -
kön el he lyez ke dõ lé te sít mé nyek par ko lá si igé nyé nek ki -
elé gí té sé hez szük sé ges uta kat és par ko ló kat, to váb bá a
köz par kok ban le võ vagy azo kon ke resz tül ve ze tõ gya log -
uta kat, gya log- és ke rék pár uta kat, va la mint kerékpár -
utakat.

(3) Ha az (1) be kez dés ben meg je lölt utak for gal mi jel le -
ge (az út je len tõ sé ge, for gal mi ter he lé se és a for ga lom
össze té te le) meg vál to zik, az e tör vény 29.  §-a, il let ve
46.  §-a sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ köz le ke dé si ha tó ság
a köz út ke ze lõ jé nek – ma gán út ese té ben tu laj do no sá nak –
ké rel mé re a vo nat ko zó el fo ga dott te rü let-, il let ve te le pü -
lés ren de zé si esz kö zök szük ség sze rin ti mó do sí tá sát köve -
tõen az or szá gos köz út he lyi köz út tá, a he lyi köz út or szá -

gos köz út tá vagy ma gán út tá, a ma gán út he lyi köz út tá
 minõsítésérõl ha tá ro za tot hoz. Az utak tu laj do no sai ezt
köve tõen az utak tu laj don jo gá nak egy más ja vá ra, té rí tés
nél kül tör té nõ át adá sá ról a vál to zá sok in gat lan-nyil ván tar -
tá son va ló át ve ze té sé re al kal mas meg ál la po dást köt nek.

(4) Az e tör vény 8.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban,
to váb bá a 11.  § (2) be kez dé sé ben és a 34.  § (1) be kez dé sé -
ben, va la mint más jog sza bály ban meg ha tá ro zott, az or szá -
gos köz út há ló zat üze mel te té sé re, fenn tar tá sá ra és fej lesz -
té sé re vo nat ko zó ál la mi fel ada tok pénz ügyi for rá sa it az
éves költ ség ve té si tör vény ben fe je ze ti ke ze lé sû cél elõ -
irány zat ként kell meg ál la pí ta ni. En nek ke ze lé sét a mi nisz -
ter ál tal ala pí tott költ ség ve té si szerv vég zi.”

9.  § (1) A Kkt. 33.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A köz út ke ze lõi:]
„c) a he lyi köz utak te kin te té ben a he lyi ön kor mány zat; a 

kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te tett he lyi köz utak
és mû tár gya ik te kin te té ben a kon cesszi ós tár sa ság, il le tõ -
leg a 9/B.  § (2) be kez dé se sze rint szer zõ dés alap ján az zal
meg bí zott gaz dál ko dó szer ve zet;”

(2) A Kkt. 33.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az or szá gos köz utak ke ze lõ i nek te vé keny sé gét a
mi nisz ter ál tal ala pí tott költ ség ve té si szerv han gol ja össze, 
az út ke ze lõi szol gál ta tást fi nan szí roz za és – az üze mel te -
tés re vo nat ko zó szer zõ dés ben meg ha tá ro zott – szol gál ta -
tá si szín vo nal biz to sí tá sát el len õr zi.”

10.  § A Kkt. 36.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az igény be vé telt ké rõ a hoz zá já ru lás meg ta ga dá sa
 miatt vagy a meg ál la pí tott fel té te lek kel szem ben, vagy ha
a köz út ke ze lõ a hoz zá já ru lás meg adá sá ról vagy meg ta ga -
dá sá ról a rá kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül nem nyi lat ko zik, a köz le ke dé si ha tó ság hoz for dul -
hat, amely az igény be vé telt en ge dé lyez he ti, il le tõ leg a fel -
té te le ket mó do sít hat ja.”

11.  § A Kkt. 42/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges
a) kül te rü le ten a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott öt ven mé -

te ren, au tó pá lya, au tó út és fõ út vo nal ese tén száz mé te ren
be lül épít mény el he lye zé sé hez, kõ, ka vics, agyag, ho mok
és egyéb ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé sé hez, va la mint a
köz út te rü le té nek ha tá rá tól szá mí tott tíz mé ter tá vol sá gon
be lül fa ül te té sé hez vagy ki vá gá sá hoz,

b) bel te rü le ten – a köz út mel lett – ipa ri, ke res ke del mi,
ven dég lá tó-ipa ri, to váb bá egyéb szol gál ta tá si cé lú épít -
mény épí té sé hez, bõ ví té sé hez, ren del te té sé nek meg vál toz -
ta tá sá hoz, va la mint a sza bá lyo zá si terv ben sze rep lõ, köz -
le ke dé si, köz mû épí té si te rü le ten be lül nyom vo nal jel le gû
épít mény el he lye zé sé hez, bõ ví té sé hez.

(2) Ha a köz út ke ze lõ je a hoz zá já ru lá sát meg ta gad ja
vagy a hoz zá já ru lás irán ti ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí -



tott 30 na pon be lül nem nyi lat ko zik, a ké rel me zõ a köz le -
ke dé si ha tó ság hoz for dul hat, amely a te vé keny sé get en ge -
dé lyez he ti és fel té te lek hez köt he ti.”

12.  § A Kkt. 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si fel -
ada tok vég zé sé re az a) pont te kin te té ben a rend õrség, il let -
ve kü lön jog sza bály alap ján a Ha tár õr ség; a b), d) és
h) pon tok te kin te té ben kü lön jog sza bály alap ján a rend -
õrség; a b) és e)–h) pon tok te kin te té ben a köz le ke dé si ha -
tó ság, il le tõ leg kü lön jog sza bály alap ján a Ha tár õr ség;
a c) és d) pon tok te kin te té ben a 20.  § (11) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tó ság (a továb biak ban együtt: el len õr zõ
ha tó ság) jo go sult. Az a) és h) pon tok te kin te té ben a kül föl -
di jár mû vek el len õr zé sét a rend õrség, a Ha tár õr ség, il let ve
a köz le ke dé si ha tó ság vég zi. Az el len õr zést vég zõ sze mély 
az el len õr zé si jo go sult sá gát kö te les iga zol ni.”

13.  § A Kkt. 44.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép és a § új (4)–(6) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (4)–(5) be kez dés szá mo zá sa (7)–(8) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Az el len õr zõ ha tó ság jel zé sé re a jár mû ve ze tõ je a
jár mû vet kö te les meg ál lí ta ni, sze mély azo nos sá gát és jár -
mû ve ze té si jo go sult sá gát iga zol ni, a jár mû és tar to zé kai, a
ra ko mány, az ok má nyok el len õr zé sé vel kap cso la tos fel hí -
vás nak ele get ten ni. Az el len õr zés so rán az el len õr zõ ha tó -
ság a jár mû höz és tar to zé ka i hoz, a ra ko mány hoz tar to zó
ok má nyo kat a hely szí nen idõ le ge sen el ve he ti, to váb bá a
jár mû mû sze res el len õr zõ vizs gá la tát vagy kö te le zõ ja ví tá -
sát ren de li el, amely nek a hely szí né re tör té nõ köz le ke dés re 
a jár mû ve ze tõ jét uta sít hat ja. A kö te le zõ en el ren delt ja ví -
tás el vé gez te té sé rõl az el len õr zõ ha tó ság nak meg kell gyõ -
zõd nie, az ez zel kap cso la to san a ha tó ság ré szé rõl fel me rült 
költ sé ge ket az el já ró ha tó ság meg té rít te ti a jár mû üzem -
ben tar tó já val. A jár mû ve ze tõ jé nek ve ze té si és pi he nõ ide -
jé re vo nat ko zó – a 20.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott – elõ írások meg sér té se ese tén az el len õr zõ
ha tó ság a pi he nõ idõ le töl té sét ren de li el.

(4) Ha az el len õr zés alá vont jár mû a kü lön jog sza bály -
ban össz tö meg re, ten gely ter he lés re és mé ret re meg ha tá ro -
zott elõ írásoknak nem tesz ele get, il let ve mû sza ki ál la po ta
kü lön jog sza bály sze rint bal eset hez ve zet het, az el len õr zõ
ha tó ság a jár mû to vább köz le ke dé sét – el len õr zé si jegy zõ -
könyv ki ál lí tá sá val, a for gal mi en ge dély idõ le ges, el is mer -
vény át adá sa mel let ti hely szí ni el vé te lé vel és vá ra ko zó -
hely ki je lö lé sé vel is – meg tilt ja. Az el is mer vé nyen fel kell
tün tet ni az el vett for gal mi en ge dély vissza adá sá nak he lyét
is. A jár mû a köz úti for ga lom ban tör té nõ rész vé tel lel – a
to vább köz le ke dés ti lal má ra okot adó sza bály ta lan sá gok
meg szün te té sé ig – a ki je lölt vá ra ko zó he lyet nem hagy hat -
ja el. Ha a jár mû, a hi á nyos sá gok meg ál la pí tá sát köve tõen
– az el len õr zés he lyét – nem a köz úti for ga lom ban tör té nõ
rész vé tel lel hagy ja el és a köz úti for ga lom ba tör té nõ
vissza té ré se egy ér tel mû en ki zár ha tó, az el len õr zõ ha tó ság
el te kint het a vá ra ko zó hely ki je lö lé sé tõl.

(5) A for gal mi en ge dély idõ le ges hely szí ni el vé te lé rõl
ki ál lí tott el is mer vény – a to vább köz le ke dés ti lal má ra okot

adó sza bály ta lan sá gok meg szün te té sét köve tõen – a for -
gal mi en ge dély át vé te lé re és az át vé tel he lyé re tör té nõ
köz le ke dés re jo go sít. A for gal mi en ge dély vissza adást
meg elõ zõ en az el len õr zõ ha tó ság újabb el len õr zést vé gez -
het.

(6) A köz úti el len õr zé sek so rán – ha a jár mû üzem ben -
tar tó ja nincs je len – az el len õr zõ ha tó ság az üzem ben tar tó -
val szem ben hely szí nen al kal ma zott in téz ke dé se i rõl a jár -
mû ve ze tõ jét is tá jé koz tat ja.”

14.  § A Kkt. 45.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 33.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott köz út ke ze lõk, vagy az ál ta luk meg ál la po dás
alap ján meg bí zott kü lön jog sza bály ban, il let ve az éves
költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat mû köd te tõ jé vel kö tött szer zõ dés alap ján meg -
ha tá ro zott gaz dál ko dó szer ve ze tek az út hasz ná la ti díj
meg fizetésének el len õr zé se és pót díj be haj tá sa, va la mint
az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból
olyan elekt ro ni kus el len õr zé si rend szer mû köd te té sé re is
jo go sul tak, amely az ér vé nyes mat ri cá val nem ren del ke zõ
gép jár mû rend szá mát, át ha la dá sá nak he lyét és idõ pont ját
az adat el len õr zést köve tõen rög zí ti.”

15.  § A Kkt. 47.  §-ának h), k) és n) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[47.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„h) Út: a jár mû vek és a gya lo go sok köz le ke dé sé re, vagy 
csak a jár mû vek, il let ve csak a gya lo go sok köz le ke dé sé re
szol gá ló, e cél ra lé te sí tett vagy ki je lölt köz te rü let, il le tõ leg 
ma gán te rü let (köz út, ma gán út). Ma gán út nak kell te kin te ni 
az ál lam vagy az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló te rü le ten 
lé võ, köz for ga lom elõl el zárt utat is.”

„k) Az út tar to zé ka: a vá ra ko zó hely, pi he nõ hely, a ve -
ze tõ osz lop, a kor lát, az út fenn tar tá si és köz le ke dés biz ton -
sá gi cé lo kat szol gá ló mû sza ki és egyéb lé te sít mény, be ren -
de zés (így kü lö nö sen jel zõ táb la, jel zõ lám pa, se gély ké rõ
te le fon, par ko ló jegy ki adó au to ma ta, so rom pó), a
zajárnyé koló fal és töl tés, az út ke ze lõ je ál tal lé te sí tett hó -
vé dõ er dõ sáv, fa sor vagy cser je sáv (vé del mi ren del te té sû
er dõ),  valamint a köz út ha tá rá tól szá mí tott két mé ter tá vol -
sá gon be lül ül te tett fa, az össze füg gõ üze mi gyü möl csös -
höz tar to zó fák ki vé te lé vel, az út üze mel te té sé hez szük sé -
ges elekt ro ni kus hír köz lõ esz kö zök és há ló za tok.”

„n) Az út te rü le te: az út ha tá rai kö zöt ti te rü let és a hoz -
zá tar to zó föld rész let.”

16.  § (1) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja a kö -
vet ke zõ 11. al pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap

a) a Kor mány, hogy]

„11. a köz úti szál lít má nyo zá si te vé keny ség sza bá lya it”,

[ren de let ben ál la pít sa meg.]
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(2) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a követ -
kezõ 23. al pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
b) a mi nisz ter, hogy]
„23. a köz utak for ga lom biz ton sá gi szem pont jai fe lül -

vizs gá la tá nak (au di tá lá sá nak) szak mai sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

17.  § A Kkt. 48.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott dí jat, pót dí jat és
bír sá got – a 9/C.  § (1) be kez dé sé ben, 15.  § (3) be kez dé sé -
ben és a 33.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj ki vé te lé -
vel – a fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén adók mód já ra kell be -
haj ta ni.”

18.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba, egy -
ide jû leg a Kkt. 15.  §-ának (2) be kez dé se és 48.  §-a (3) be -
kez dé se a) pont já nak 10. al pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) A Kkt. 20.  §-ának (4) be kez dé se a tör vény ki hir de té -
sét kö ve tõ 46. na pon lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
3/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl,
valamint ille té kességérõl  szóló

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint
ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren de let
2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[Ha jó zá si igaz ga tá si fel adat kör ében a Fõ fel ügye let el -
lát ja]

„m) a ha jó zá si, ví zi úti és ki kö tõi ope ra tív in for má ci ós
rend szer – be le ért ve a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá so -
kat – mû köd te té sé vel és az ez zel össze füg gõ nem zet kö zi
adat cse ré vel”
[kap cso la tos fel ada to kat.]

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
4/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról  szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
70.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A lé gi köz le ke dé si kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás ról  szóló 
39/2001. (III. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A ren de let ha tá lya alá tar to zó biz to sí tás a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén biz to sí tá si te vé keny ség vég zé sé re
jo go sult biz to sí tó val köt he tõ.

(4) A lé gi köz le ke dé si kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás
meg köt he tõ lé gi jár mû flot tá ra is oly mó don, hogy a flot tá -
ban lé võ lé gi jár mû vek szá má val ará nyos biz to sí tá si fe de -
ze ti összeg ha tárt kell meg ál la pí ta ni. Ha a har ma dik sze mé -
lyek nek oko zott ká rok vagy a szer zõ dé ses fe le lõs ség  miatt
tör tént ki fi ze té sek kö vet kez té ben a biz to sí tá si összeg ha tár
ki me rül, a flot tá ban lé võ lé gi jár mû vek után pót be fi ze tést
kell tel je sí te ni a biz to sí tá si összeg ha tár új bó li fel töl té sé re.

(5) E ren de let al kal ma zá sa kor lé gi jár mû üzem ben tar tó
alatt a lé gi fu va ro zók ra és lé gi jár mû vek üzem ben tar tó i ra
vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé nyek rõl  szóló, 2004. áp ri -
lis 21-i 785/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let (a továb biak ban: 785/2004/EK ren de let) 3. cik ké nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott lé gi fu va ro zót és c) pont já ban
meg ha tá ro zott lé gi jár mû üzem ben tar tót kell ér te ni.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) A 785/2004/EK ren de let ál tal nem sza bá lyo zott 
ese tek ben a har ma dik sze mé lyek nek oko zott ká rok meg té -
rí té sé re vo nat ko zó fe le lõs ség biz to sí tás nak a lé gi jár mû ma -



xi má lis fel szál ló tö me gé tõl füg gõ en leg alább az aláb bi
összeg ha tá ro kig kell fe de ze tet nyúj ta nia:

a) 200 kg vagy en nél ke ve sebb ma xi má lis fel -
szál ló tö meg ese tén

10 000 000 Ft

b) 201–500 kg kö zöt ti ma xi má lis fel szál ló tö -
meg ese tén

25 000 000 Ft

c) 501 kg ma xi má lis fel szál ló tö meg tõl kez dõ -
dõ en

50 000 000 Ft

(2) A lé gi jár mû ma xi má lis fel szál ló tö me ge a lé gi jár mû
lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vá nyá ban meg ha tá ro zott leg na -
gyobb tö meg.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § A re pü lõ tér üzem ben tar tá sá ra, va la mint a lé gi for -
gal mi irá nyí tói te vé keny ség el lá tá sá ra vo nat ko zó fe le lõs -
ség biz to sí tás el fo gad ha tó leg ki sebb mér té ke a ter ve zett
éves for ga lom ban részt ve võ leg na gyobb ma xi má lis fel -
szál ló tö me gû re pü lõ gép re a har ma dik sze mé lyek nek oko -
zott ká rok meg té rí té sé re irány adó összeg ha tár.”

4.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A lé gi köz le ke dé si te vé keny sé get vég zõ lé gi jár -
mû üzem ben tar tó ja fe le lõs ség biz to sí tá sá nak összeg ha tá -
ra i ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a 785/2004/EK ren de let tar -
tal maz za.

(2) A 785/2004/EK ren de let ál tal nem sza bá lyo zott ese -
tek ben lé gi köz le ke dé si te vé keny sé get vég zõ lé gi jár mû
üzem ben tar tó ja fe le lõs ség biz to sí tá sá nak leg alább a kö -
vet ke zõ összeg ha tá ro kig kell fe de ze tet nyúj ta nia:

a) uta sok ha lá la vagy tes ti sé rü lé se ese té re uta son ként
30 000 000 Ft, a tel jes lé gi jár mû re vo nat ko zó fe de zet te -
kin te té ben pe dig az utas ülõ he lyek szá má nak és az uta son -
kén ti összeg szor za tá nak meg fe le lõ összeg,

b) a ki zá ró lag lé gi áru- és pos ta fu va ro zást vég zõ te vé -
keny ség ese tén 5000 Ft ki lo gram mon ként, de leg fel jebb
(a tel jes lé gi jár mû re szá mít va) en nek az összeg nek és a ki -
lo gram mok ban ki fe je zett hasz nos ter he lés ér té ké nek szor -
za ta.

(3) A 785/2004/EK ren de let 6. cik ké nek (1) be kez dé se
sze rin ti, 2700 kg vagy an nál ki sebb ma xi má lis fel szál ló tö -
me gû lé gi jár mû nem el len szol gál ta tás fe jé ben vég zett te -
vé keny ség so rán tör té nõ üze mel te té se ese tén a biz to sí tá si
fe de zet mi ni má lis össze ge uta son ként 100 000 SDR (spe -
ci al dra wing right – kü lön le ges le hí vá si jog).

(4) A 785/2004/EK ren de let ál tal nem sza bá lyo zott ese -
tek ben lé gi jár mû vel vég zett egyéb gaz da sá gi te vé keny ség
ese tén a szer zõ dé ses fe le lõs ség leg ki sebb biz to sí tá si
össze ge meg egye zik a har ma dik sze mé lyek nek oko zott
ká rok meg té rí té sé re vo nat ko zó fe de ze ti összeg gel.

(5) A lé gi sze mély szál lí tá si szer zõ dés sel össze füg gõ
kár oko zás egyéb sza bá lya it a 2002. má jus 13-i
889/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let tel
mó do sí tott, a lé gi fu va ro zók bal eset ese tén fenn ál ló fe le -
lõs sé gé rõl  szóló, 1997. ok tó ber 9-i 2027/97/EK ta ná csi
ren de let tar tal maz za.”

5.  §

Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A 785/2004/EK ren de let ha tá lya alá nem tar to zó
ese tek ben, amennyi ben a szer zõ dé ses és a szer zõ dé sen kí -
vü li koc ká za tok ra egy biz to sí tá si összeg vo nat ko zik, an -
nak leg ki sebb mér té ke meg kell hogy egyez zen a 2.  §-ban
és 4.  §-ban meg adott fe de ze tek együt tes össze gével.”

6.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tá si fe de zet fenn ál lá sát a biz to sí tó ál tal ki -
ál lí tott iga zo lás ta nú sít ja.”

(2) Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A biz to sí tá si iga zo lást ma gyar vagy an gol nyel ven
kell ki ál lí ta ni.”

(3) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A lé gi jár mû üzem ben tar tó ja kö te les az elõ írt ha tá -

lyos biz to sí tás fenn ál lá sá ról  szóló, az adott lé gi jár mû re vo -
nat ko zó iga zo lást a lé gi jár mû fe dél ze tén tar ta ni és az el len -
õr zés re jo go sult sze mély nek fel szó lí tás ra be mu tat ni. Ér vé -
nyes iga zo lás hi á nyá ban a lé gi jár mû a lé gi köz le ke dés ben
nem ve het részt.”

7.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés meg kö -
té sét a 785/2004/EK ren de let ha tá lya alá nem tar to zó kö te -
le zet tek nek leg ké sõbb 2006. már ci us 1-jé ig iga zol ni uk
kell a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ré szé re. Az iga zo lá si kö te le -
zett ség el mu lasz tá sa ese tén a szer zõ dés kö té sé re kö te le zett 
a te vé keny sé gét nem foly tat hat ja.”

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az egyes kor mány ren de le -
tek nek a csat la ko zás sal össze füg gés ben szük sé ges mó do -
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sí tá sá ról  szóló 268/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let
4.  §-ának (2) be kez dé se.

9.  §

Ez a ren de let a lé gi fu va ro zók ra és a lé gi jár mû vek üzem -
ben tar tó i ra vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé nyek rõl  szóló, 
2004. áp ri lis 21-i 785/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
8/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete
a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére

és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

(1) A Ma gyar Vas úti Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)
a pi ac fel ügye le té vel kap cso la tos te vé keny sé ge so rán a
Vtv. 76.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az ott meg ha tá ro zott 
kö te le zett ség meg sér tõ jé vel szem ben e ren de let ben meg -
ha tá ro zott mér té kû pi ac fel ügye le ti bír sá got al kal maz hat.

(2) A bír ság a Vtv. 76.  § (1) be kez dé sé nek a), c) és
d) pont ja i ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nyek al kal ma -
zá sa mel lett is ki szab ha tó.

(3) A Hi va tal a pi ac fel ügye le ti bír ság mér té két az ará -
nyos ság és fo ko za tos ság el vé nek figye lembe véte lével ál -
la pít ja meg, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõk re:

a) a jog sér tés sú lya (a vas úti köz le ke dé si pi ac ra gya ko -
rolt ha tá sa, a jog sér tés sel érin tet tek kö re, szá ma);

b) a jog sér tés sel oko zott va gyo ni hát rány, il le tõ leg ér -
dek sé re lem mér té ke, il let ve a jog sér tés sel el ért va gyo ni
elõny mér té ke;

c) a jog sér tõ szer ve zet pi a ci hely ze te, be fo lyá sa;
d) a jog sér tõ ál la pot fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma;
e) a ma ga tar tás fel ró ha tó sá ga;
f) ko ráb bi jog sér tõ ma ga tar tás;
g) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé re ho zott in téz ke dé -

se ket se gí tõ ma ga tar tás, il le tõ leg a jog sér tõ ál la pot meg -

szün te té sé re tett, a Hi va tal el já rá sát meg elõ zõ, at tól füg -
get len te vé keny ség;

h) a pi ac fel ügye le ti bír ság nak a jog sér tést el kö ve tõ
vagy más szer ve zet to váb bi jog sér tés tõl va ló vissza tar tá sá -
ra va ló al kal mas sá ga.

2.  §

(1) A pi ac fel ügye le ti bír ság össze gé nek fel sõ ha tá ra a
jog sér tõ szer ve zet ár be vé te lé nek leg fel jebb 2%-a.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a pi ac fel ügye le ti bír ság
össze gé nek fel sõ ha tá ra a jog sér tõ szer ve zet ár be vé te lé nek 
leg fel jebb 5%-a

a) mû kö dé si ha tó sá gi en ge dély hez kö tött vas úti köz le -
ke dé si te vé keny ség gel kap cso la tos jog sér tés,

b) a vas úti pá lya há ló zat hoz va ló nyílt hoz zá fé rés re vo -
nat ko zó sza bá lyok (Vtv. XII. fe je zet) meg sér té se, va la -
mint

c) a szám vi te li el kü lö ní tés re vo nat ko zó kö te le zett sé -
gek, to váb bá a ke reszt fi nan szí ro zás ti lal má nak meg sér té se

ese tén.

(3) Je len § al kal ma zá sa szem pont já ból ár be vé tel alatt a
jog sér tõ szer ve zet nek a vas úti köz le ke dé si te vé keny ség bõl 
szár ma zó elõ zõ üz le ti évi net tó ár be vé te lét kell ér te ni.

(4) Ha a jog sér tõ szer ve zet az elõ zõ év ben nem vég zett
vagy ti zen két hó nap nál rö vi debb ide ig vég zett vas úti köz -
le ke dé si te vé keny sé get, ak kor a jog sér tés meg ál la pí tá sá tól 
vissza fe lé szá mí tott idõ sza kot, de leg fel jebb ti zen két hó -
na pot kell a pi ac fel ügye le ti bír ság szem pont já ból figye -
lembe ven ni.

(5) Ár be vé te li ada tok hi á nyá ban a pi ac fel ügye le ti bír -
ság össze gé nek al só ha tá ra száz ezer fo rint, fel sõ ha tá ra tíz -
mil lió fo rint.

(6) Amennyi ben a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott jog sér tést a reá irány adó ren del ke zé sek meg sze gé -
sé vel a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet (a továb -
biak ban: VPSZ) kö ve ti el, a rá ki szab ha tó pi ac fel ügye le ti
bír ság száz ezer fo rint tól öt mil lió fo rin tig ter jed het.

(7) A pi ac fel ügye le ti bír ság mér té két ezer fo rint ra va ló
ke re kí tés sel kell meg ál la pí ta ni.

3.  §

(1) A pi ac fel ügye le ti bír ság több szö rös jog sér tés ese tén
is mé tel ten is ki szab ha tó.

(2) Egy el já rás ke re té ben több jog sér tés  miatt ki sza bott
bír sá gok együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a jog sér tõ
szer ve zet ár be vé te lé nek 5%-át, ár be vé te li ada tok hi á nyá -
ban a ti zen öt mil lió fo rin tot, a VPSZ ese té ben a nyolc mil lió 
fo rin tot.

(3) A pi ac fel ügye le ti bír ság a Hi va tal nak a jog sér tõ cse -
lek mény rõl va ló tu do más szer zé sé tõl szá mí tott hat hó na -



pon be lül, de leg ké sõbb a cse lek mény el kö ve té sé tõl – fo -
lya ma tos cse lek mény ese tén an nak be fe je zé sé tõl – szá mí -
tott egy éven be lül szab ha tó ki.

(4) A pi ac fel ügye le ti bír sá got az azt meg ál la pí tó jog erõs 
és vég re hajt ha tó ha tá ro zat ban elõ írt ha tár idõn be lül a
 Hivatalnak a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett
10032000-00289256-00000000 szá mú szám lá já ra tör té nõ
át uta lás sal kell meg fi zet ni. A pi ac fel ügye le ti bír ság össze -
ge a Hi va talt il le ti meg.

Záró rendelkezések

4.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Köz le mé nyek

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi
sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben

tör té nõ, ki zá ró la gos jog gal já ró el lá tá sá ra
Csö mör–Bu da pest, Örs ve zér te re kö zött

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a 2004. évi
XXXIII. tör vény alap ján nyil vá nos pá lyá za tot hir det au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi sze mély -
szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ,
kizárólagos joggal járó el lá tá sá ra

CSÖMÖR–BUDAPEST, ÖRS VEZÉR TERE

kö zött. Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó
éves szin ten mint egy 197 ezer hasz nos ki lo mé ter tel je sít -
ménnyel – tar ta lék kal együtt – 5 da rab, 97 fé rõ he lyes au tó -
busszal lát ja el.

A pá lyá za ton bár mely, au tó busszal tör té nõ sze mély -
szál lí tást iga zol tan leg alább 3 éve vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet (au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott kon cesszi ós tár sa ság ese té ben an -
nak ügy ve ze tõ je és/vagy szakmai irányítója) részt vehet,
amennyiben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti kiírást,
– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró

okok,
– meg fe lel a szak mai, mû sza ki, pénz ügyi al kal mas sá gi

fel té te lek nek, és

– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek ele get
te võ aján la tot nyújt be 800 000 Ft aján la ti biz to sí ték tel je -
sí té sé vel.

Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás a
me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben, és a pá lyá zat
el nye ré se ese té re vállalja a letelepedést Magyarországon.

A pá lyá za ti ki írás 100 000 Ft + áfa, össze sen 120 000 Ft
összeg nek a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Köz hasz nú
Tár sa ság (1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.) pénz tá rá -
ba tör té nõ, vagy a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.-nél ve ze -
tett 10200940-21553541-00000000 szá mú szám lá já ra va -
ló be fi ze tést iga zo ló ere de ti ok mány be mu ta tá sa el le né ben
sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján ve he tõ át a KTI
Kht. Köz le ke dés szer ve zé si és Há ló zat fej lesz té si Ta go za -
tán a je len fel hí vás meg je le né sé nek nap já tól az ajánlatté -
teli ha tár idõ le jár tá ig mun ka na po kon 10 és 14 óra kö zött.
A pá lyá za ti ki írás pos tai úton tör té nõ meg kül dé sét a KTI
Kht. kérésre 2 munkanapon belül biztosítja, amennyiben
annak ellenértéke megfizetésre került.

Aján lat té tel az elõ zõ ek ben meg je lölt he lyen, il le tõ leg
cím re, a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt for mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel ve 2006. áp ri lis 3-án 10 óráig nyújtható be.

A sza bály sze rû en be nyúj tott pá lyá za to kat a mi nisz ter
ál tal fel kért bí rá ló bi zott ság ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott al kal mas sá gi fel té te lek és bírálati szem -
pontok alapján.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 25.

Szer zõ dés kö tés re az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb
aján la tot te võ pá lyá zó val leg ké sõbb 2006. má jus 5-éig ke -
rül sor, a pá lyá zó aján la tá tól füg gõ en a szol gál ta tás meg -
kez dé sé tõl szá mí tott mi ni mum 79 hónap, maximum 8 év
idõtartamra.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú -
nius 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban – ki zá ró lag tech ni kai jel -
legû – fel vi lá go sí tás az (1) 371-5890 te le fon szá mon
kérhetõ.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi
sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben

tör té nõ, ki zá ró la gos jog gal já ró el lá tá sá ra
Za la eger szeg–Bu da pest kö zött

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a 2004. évi
XXXIII. tör vény alap ján nyil vá nos pá lyá za tot hir det au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi sze mély -
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szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben történõ,
részleges el lá tá sá ra

ZALAEGERSZEG–BUDAPEST

kö zött. Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó
éves szin ten mint egy 190 ezer hasz nos ki lo mé ter tel je sít -
ménnyel – tar ta lék jár mû vel együtt – 2 da rab, 69, il let ve
73 fé rõ he lyes au tó busszal lát ja el.

A pá lyá za ton bár mely, au tó busszal tör té nõ sze mély -
szál lí tást iga zol tan leg alább 3 éve vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet (au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott kon cesszi ós tár sa ság ese té ben an -
nak ügy ve ze tõ je és/vagy szakmai irányítója) részt vehet,
amennyiben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti kiírást,
– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró

okok,
– meg fe lel a szak mai, mû sza ki, pénz ügyi al kal mas sá gi

fel té te lek nek, és
– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek ele get

te võ aján la tot nyújt be 800 000 Ft aján la ti biz to sí ték tel je -
sí té sé vel.

Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás a
me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben, és a pá lyá zat
el nye ré se ese té re vállalja a letelepedést Magyarországon.

A pá lyá za ti ki írás 100 000 Ft + áfa, össze sen 120 000 Ft
összeg nek a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Köz hasz nú
Tár sa ság (1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.) pénz tá rá -
ba tör té nõ, vagy a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.-nél ve ze -
tett 10200940-21553541-00000000 szá mú szám lá já ra
 való be fi ze tést iga zo ló ere de ti ok mány be mu ta tá sa el le né -
ben sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján ve he tõ át a
KTI Kht. Köz le ke dés szer ve zé si és Há ló zat fej lesz té si Ta -
go za tán a je len fel hí vás meg je le né sé nek nap já tól az aján -
lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mun ka na po kon 10 és 14 óra kö -
zött. A pá lyá za ti ki írás pos tai úton tör té nõ meg kül dé sét a
KTI Kht. kérésre 2 munkanapon belül biztosítja, ameny -
nyiben annak ellenértéke megfizetésre került.

Aján lat té tel az elõ zõ ek ben meg je lölt he lyen, il le tõ leg
cím re, a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt for mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel ve 2006. áp ri lis 3-án 10 óráig nyújtható be.

A sza bály sze rû en be nyúj tott pá lyá za to kat a mi nisz ter
ál tal fel kért bí rá ló bi zott ság ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott al kal mas sá gi fel té te lek és bírálati szem -
pontok alap ján. 

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 25.
Szer zõ dés kö tés re az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb

aján la tot te võ pá lyá zó val leg ké sõbb 2006. má jus 5-éig ke -
rül sor, a pá lyá zó aján la tá tól füg gõ en a szol gál ta tás meg -
kez dé sé tõl szá mí tott mi ni mum 79 hónap, maximum 8 év
idõtartamra.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú -
nius 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban – ki zá ró lag tech ni kai jel -
legû – fel vi lá go sí tás az (1) 371-5890 te le fon szá mon
kérhetõ.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi
sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben

tör té nõ, ki zá ró la gos jog gal já ró el lá tá sá ra
Du na ha rasz ti–Al só né me di–Da bas között

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a 2004. évi
XXXIII. tör vény alap ján nyil vá nos pá lyá za tot hir det au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi sze mély -
szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ,
rész ben kizárólagos joggal járó el lá tá sá ra

DUNAHARASZTI–ALSÓNÉMEDI–DABAS

kö zött. Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó
éves szin ten mint egy 94 ezer hasz nos ki lo mé ter tel je sít -
ménnyel – tar ta lék kal együtt – 4 da rab, 75–117 fé rõ he lyes
au tó busszal lát ja el.

A pá lyá za ton bár mely, au tó busszal tör té nõ sze mély -
szál lí tást iga zol tan leg alább 3 éve vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet (au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott kon cesszi ós tár sa ság ese té ben an -
nak ügy ve ze tõ je és/vagy szakmai irányítója) részt vehet,
amennyiben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti kiírást,
– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró

okok,
– meg fe lel a szak mai, mû sza ki, pénz ügyi al kal mas sá gi

fel té te lek nek, és
– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek ele get

te võ aján la tot nyújt be 400 000 Ft aján la ti biz to sí ték tel je -
sí té sé vel.

Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás a
me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben, és a pá lyá zat
el nye ré se ese té re vállalja a letelepedést Magyarországon.

A pá lyá za ti ki írás 100 000 Ft + áfa, össze sen 120 000 Ft
összeg nek a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Köz hasz nú
Tár sa ság (1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.) pénz tá rá -
ba tör té nõ, vagy a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.-nél ve ze -
tett 10200940-21553541-00000000 szá mú szám lá já ra
 való be fi ze tést iga zo ló ere de ti ok mány be mu ta tá sa el le né -
ben sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján ve he tõ át a
KTI Kht. Köz le ke dés szer ve zé si és Há ló zat fej lesz té si Ta -
go za tán a je len fel hí vás meg je le né sé nek nap já tól az aján -



lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mun ka na po kon 10 és 14 óra kö -
zött. A pá lyá za ti ki írás pos tai úton tör té nõ meg kül dé sét a
KTI Kht. kérésre 2 munkanapon belül biztosítja, ameny -
nyiben annak ellenértéke megfizetésre került.

Aján lat té tel az elõ zõ ek ben meg je lölt he lyen, il le tõ leg
cím re, a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt for mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel ve 2006. áp ri lis 3-án 10 óráig nyújtható be.

A sza bály sze rû en be nyúj tott pá lyá za to kat a mi nisz ter
ál tal fel kért bí rá ló bi zott ság ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott al kal mas sá gi fel té te lek és bírálati szem -
pontok alapján.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 25.
Szer zõ dés kö tés re az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb

aján la tot te võ pá lyá zó val leg ké sõbb 2006. má jus 5-éig ke -
rül sor, a pá lyá zó aján la tá tól füg gõ en a szol gál ta tás meg -
kez dé sé tõl szá mí tott mi ni mum 79 hónap, maximum 8 év
idõtartamra.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú -
nius 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban – ki zá ró lag tech ni kai jel -
legû – fel vi lá go sí tás az (1) 371-5890 te le fon szá mon
kérhetõ.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi
sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben

tör té nõ, ki zá ró la gos jog gal já ró el lá tá sá ra
Hód me zõ vá sár hely–Sze ged kö zött

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a 2004. évi
XXXIII. tör vény alap ján nyil vá nos pá lyá za tot hir det au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi sze mély -
szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben történõ,
részleges el lá tá sá ra

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY–SZEGED

kö zött. Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó
éves szin ten mint egy 551 ezer hasz nos ki lo mé ter tel je sít -
ménnyel – tar ta lék jár mû vek kel együtt – 10 da rab, 66, il -
let ve 77 fé rõ he lyes au tó busszal lát ja el.

A pá lyá za ton bár mely, au tó busszal tör té nõ sze mély -
szál lí tást iga zol tan leg alább 3 éve vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet (au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott kon cesszi ós tár sa ság ese té ben an -
nak ügy ve ze tõ je és/vagy szakmai irányítója) részt vehet,
amennyiben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti kiírást,
– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró

okok,
– meg fe lel a szak mai, mû sza ki, pénz ügyi al kal mas sá gi

fel té te lek nek, és

– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek ele get
te võ aján la tot nyújt be 2,4 mil lió Ft aján la ti biz to sí ték
teljesítésével.

Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás a
me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben, és a pá lyá zat
el nye ré se ese té re vállalja a letelepedést Magyarországon.

A pá lyá za ti ki írás 100 000 Ft + áfa, össze sen 120 000 Ft
összeg nek a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Köz hasz nú
Tár sa ság (1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.) pénz tá rá -
ba tör té nõ, vagy a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.-nél ve ze -
tett 10200940-21553541-00000000 szá mú szám lá já ra
 való be fi ze tést iga zo ló ere de ti ok mány be mu ta tá sa el le né -
ben sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján ve he tõ át a
KTI Kht. Köz le ke dés szer ve zé si és Há ló zat fej lesz té si Ta -
go za tán a je len fel hí vás meg je le né sé nek nap já tól az
ajánlatté teli ha tár idõ le jár tá ig mun ka na po kon 10 és 14 óra
kö zött. A pá lyá za ti ki írás pos tai úton tör té nõ meg kül dé sét
a KTI Kht. kérésre 2 munkanapon belül biztosítja, ameny -
nyiben annak ellenértéke megfizetésre került.

Aján lat té tel az elõ zõ ek ben meg je lölt he lyen, il le tõ leg
cím re, a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt for mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel ve 2006. áp ri lis 3-án 10 óráig nyújtható be.

A sza bály sze rû en be nyúj tott pá lyá za to kat a mi nisz ter
ál tal fel kért bí rá ló bi zott ság ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott al kal mas sá gi fel té te lek és bírálati szem -
pontok alapján.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 25.

Szer zõ dés kö tés re az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb
aján la tot te võ pá lyá zó val leg ké sõbb 2006. má jus 5-éig ke -
rül sor, a pá lyá zó aján la tá tól füg gõ en a szol gál ta tás meg -
kez dé sé tõl szá mí tott mi ni mum 79 hónap, maximum 8 év
idõtartamra.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú -
nius 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban – ki zá ró lag tech ni kai jel -
legû – fel vi lá go sí tás az (1) 371-5890 te le fon szá mon
kérhetõ.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi
sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben

tör té nõ, ki zá ró la gos jog gal já ró el lá tá sá ra
Szi get új fa lu–Szi get szent már ton kö zött

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a 2004. évi
XXXIII. tör vény alap ján nyil vá nos pá lyá za tot hir det au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi sze mély -
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szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ,
kizárólagos joggal járó el lá tá sá ra

SZIGETÚJFALU–SZIGETSZENTMÁRTON

kö zött. Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó
éves szin ten mint egy 34 ezer hasz nos ki lo mé ter tel je sít -
ménnyel – tar ta lék jár mû vel együtt – 2 da rab, 75, il let ve
61 fé rõ he lyes au tó busszal lát ja el.

A pá lyá za ton bár mely, au tó busszal tör té nõ sze mély -
szál lí tást iga zol tan leg alább 3 éve vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet (au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott kon cesszi ós tár sa ság ese té ben an -
nak ügy ve ze tõ je és/vagy szakmai irányítója) részt vehet,
amennyiben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti kiírást,
– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró

okok,
– meg fe lel a szak mai, mû sza ki, pénz ügyi al kal mas sá gi

fel té te lek nek, és
– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek ele get

te võ aján la tot nyújt be 150 000 Ft aján la ti biz to sí ték tel je -
sí té sé vel.

Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás a
me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben, és a pá lyá zat
el nye ré se ese té re vállalja a letelepedést Magyarországon.

A pá lyá za ti ki írás 100 000 Ft + áfa, össze sen 120 000 Ft
összeg nek a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Köz hasz nú
Tár sa ság (1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.) pénz tá rá -
ba tör té nõ, vagy a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.-nél ve ze -
tett 10200940-21553541-00000000 szá mú szám lá já ra
 való be fi ze tést iga zo ló ere de ti ok mány be mu ta tá sa el le né -
ben sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján ve he tõ át a
KTI Kht. Köz le ke dés szer ve zé si és Há ló zat fej lesz té si Ta -
go za tán a je len fel hí vás meg je le né sé nek nap já tól az aján -
lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mun ka na po kon 10 és 14 óra kö -
zött. A pá lyá za ti ki írás pos tai úton tör té nõ meg kül dé sét a
KTI Kht. kérésre 2 munkanapon belül biztosítja, ameny -
nyiben annak ellenértéke megfizetésre került.

Aján lat té tel az elõ zõ ek ben meg je lölt he lyen, il le tõ leg
cím re, a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt for mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel ve 2006. áp ri lis 3-án 10 óráig nyújtható be.

A sza bály sze rû en be nyúj tott pá lyá za to kat a mi nisz ter
ál tal fel kért bí rá ló bi zott ság ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott al kal mas sá gi fel té te lek és bírálati szem -
pontok alapján.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 25.
Szer zõ dés kö tés re az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb

aján la tot te võ pá lyá zó val leg ké sõbb 2006. má jus 5-éig ke -
rül sor, a pá lyá zó aján la tá tól füg gõ en a szol gál ta tás meg -
kez dé sé tõl szá mí tott mi ni mum 79 hónap, maximum 8 év
idõtartamra.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú -
nius 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban – ki zá ró lag tech ni kai jel -
legû – fel vi lá go sí tás az (1) 371-5890 te le fon szá mon
kérhetõ.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi
sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben

tör té nõ, ki zá ró la gos jog gal já ró el lá tá sá ra
Nyír egy há za–Gá va ven csel lõ kö zött

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a 2004. évi
XXXIII. tör vény alap ján nyil vá nos pá lyá za tot hir det au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti hely kö zi sze mély -
szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ,
rész ben kizárólagos joggal járó el lá tá sá ra

NYÍREGYHÁZA–GÁVAVENCSELLÕ

kö zött. Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó
éves szin ten mint egy 481 ezer hasz nos ki lo mé ter tel je sít -
ménnyel – tar ta lék jár mû vek kel együtt – 8 da rab, 68–134
fé rõ he lyes au tó busszal lát ja el.

A pá lyá za ton bár mely, au tó busszal tör té nõ sze mély -
szál lí tást iga zol tan leg alább 3 éve vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet (au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott kon cesszi ós tár sa ság ese té ben an -
nak ügy ve ze tõ je és/vagy szakmai irányítója) részt vehet,
amennyiben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti kiírást,
– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró

okok,
– meg fe lel a szak mai, mû sza ki, pénz ügyi al kal mas sá gi

fel té te lek nek, és
– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek ele get

te võ aján la tot nyújt be 2 mil lió Ft aján la ti biz to sí ték tel je sí -
té sé vel. 

Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás a
me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben, és a pá lyá zat
el nye ré se ese té re vállalja a letelepedést Magyarországon.

A pá lyá za ti ki írás 100 000 Ft + áfa, össze sen 120 000 Ft
összeg nek a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Köz hasz nú
Tár sa ság (1119 Bu da pest, Thán Ká roly u. 3–5.) pénz tá rá -
ba tör té nõ, vagy a Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.-nél ve ze -
tett 10200940-21553541-00000000 szá mú szám lá já ra
 való be fi ze tést iga zo ló ere de ti ok mány be mu ta tá sa el le né -
ben sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján ve he tõ át a
KTI Kht. Köz le ke dés szer ve zé si és Há ló zat fej lesz té si Ta -
go za tán a je len fel hí vás meg je le né sé nek nap já tól az aján -



lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mun ka na po kon 10 és 14 óra kö -
zött. A pá lyá za ti ki írás pos tai úton tör té nõ meg kül dé sét a
KTI Kht. kérésre 2 munkanapon belül biztosítja, ameny -
nyiben annak ellenértéke megfizetésre került.

Aján lat té tel az elõ zõ ek ben meg je lölt he lyen, il le tõ leg
cím re, a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt for mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel ve 2006. áp ri lis 3-án 10 óráig nyújtható be.

A sza bály sze rû en be nyúj tott pá lyá za to kat a mi nisz ter
ál tal fel kért bí rá ló bi zott ság ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott al kal mas sá gi fel té te lek és bírálati szem -
pontok alapján.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 25.
Szer zõ dés kö tés re az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb

aján la tot te võ pá lyá zó val leg ké sõbb 2006. má jus 5-éig ke -
rül sor, a pá lyá zó aján la tá tól füg gõ en a szol gál ta tás meg -
kez dé sé tõl szá mí tott mi ni mum 79 hónap, maximum 8 év
idõtartamra.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú -
nius 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban – ki zá ró lag tech ni kai jel -
legû – fel vi lá go sí tás az (1) 371-5890 te le fon szá mon
kérhetõ.
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A Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
köz le mé nye

a Köz le ke dé si Szak ér tõi Név jegy zék rõl 

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl szó ló 33/1999. (X. 15.) KHVM ren de -
let ben fog lal tak alap ján a 2001. ja nu ár 1. és 2005. de cem ber 31. kö zött nyil ván tar tás ba vett köz le ke dé si szak ér tõk név -
jegy zé két az alábbiak szerint tesszük közzé:

A szak ér tõk ne ve alá ga za ti te vé keny ség sze rint Szak te rü let
Az en ge dély

szá ma
Az en ge dély ér vé nyes sé ge

1. 2. 3. 4.

2. Ví zi köz le ke dé si szak te rü let

He gyi And rás 
Bu da pest XIV., Ke re pe si u. 96.

na u ti kai
(bel ví zi, sport ha jó zá si)

4/2001. 2006. no vem ber 8.

Szal ma Bo tond
Bu da pest IV., Szõ nyi Ist ván út 42.

na u ti kai (ten ge ri, sport ha jó zá si)
5/2001. 2006. de cem ber 12.

Szal ma Bo tond
Bu da pest IV., Szõ nyi Ist ván út 42.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

6/2001. 2006. de cem ber 12.

Szal ma Bé la
Bu da je nõ, Pa csir ta u. 28.

na u ti kai
(ten ge ri, sport ha jó zá si)

7/2001. 2006. de cem ber 12.

Szal ma Bé la
Bu da je nõ, Pa csir ta u. 28.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

8/2001. 2006. de cem ber 12.

Zsol nay Je nõ
Bu da pest I., Gel lért hegy u. 20–22.

na u ti kai (ten ge ri)
4/2002. 2007. jú ni us 28.

Zsol nay Je nõ
Bu da pest I., Gel lért hegy u. 20–22.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

5/2002. 2007. jú ni us 28.

Ko vács Ben já min
Pé cel, Ko rá nyi út 1.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

1/2003. 2008. már ci us 13.

Ben csik At ti la
Nagy tar csa, Rá kó czi u. 4/a

na u ti kai (bel ví zi)
3/2003. 2008. szep tem ber 29.

Ben csik At ti la
Nagy tar csa, Rá kó czi u. 4/a

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

4/2003. 2008. szep tem ber 29.

Pa u za Lász ló
Bu da pest III., Him zõ u. 3.

na u ti kai (bel ví zi)
5/2003. 2008. no vem ber 12.

Ga chá lyi Ba lázs
Bu da pest XII., Fo gas ke re kû u. 20.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

6/2003. 2008. no vem ber 12.



A szak ér tõk ne ve alá ga za ti te vé keny ség sze rint Szak te rü let
Az en ge dély

szá ma
Az en ge dély ér vé nyes sé ge

1. 2. 3. 4.

De ák Ist ván
Sió fok, Kan dó Kál mán u. 17.

na u ti kai (bel ví zi)
8/2003. 2008. de cem ber 4.

De ák Ist ván 
Sió fok, Kan dó Kál mán u. 17.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás)

9/2003. 2008. de cem ber 4.

Putz kal ler Ala dár
Bu da pest III., Zá por u. 63.

na u ti kai (ten ge ri)
10/2003. 2008. de cem ber 10.

Putz kal ler Ala dár
Bu da pest III., Zá por u. 63.

ha jó zá si ke res ke del mi, ten ge ri
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

11/2003. 2008. de cem ber 10.

Dr. Vass Ödön
Bu da pest XI., Kon do ro si út 13.

ha jó zá si jo gi
13/2003. 2008. de cem ber 23.

Hor váth Im re
Bu da pest XI., Fe hér vá ri út 125.

na u ti kai (bel ví zi)
14/2003. 2008. de cem ber 23.

Hor váth Jó zsef
Bu da pest XVIII., Tör vény u. 8.

na u ti kai (bel ví zi)
1/2004. 2009. áp ri lis 08.

Hor to bá gyi Mik lós 
Bu da pest I., Bérc u. 19–21.

ha jó zá si ke res ke del mi
(fu va ro zás, szál lít má nyo zás)

3/2004. 2009. ok tó ber 26.

Dr. Sza bó Lász ló Csa ba
Bu da pest II., Gu y on Ri chard u. 10.

na u ti kai (bel ví zi)
1/2005. 2010. feb ru ár 18.

Dr. Sza bó Lász ló Csa ba
Bu da pest II., Gu y on Ri chard u. 10.

ha jó zá si jo gi
2/2005. 2010. feb ru ár 18.

Mé szá ros Ti bor
Nagy ko vá csi, Ti nó di u. 32.

na u ti kai
(bel ví zi, sport ha jó zá si)

4/2005. 2010. már ci us 9.

3. Gép jár mû-köz le ke dé si szak te rü let

Wink ler Pé ter
Bu da pest XIII., Vi seg rá di u. 59.

köz úti szál lít má nyo zá si
2/2001. 2006. feb ru ár 21.

Fo ga ra si Lász ló
Mis kolc, Dá lia u. 52.

köz úti fu va ro zá si, szál lít má -
nyo zá si

3/2001. 2006. má jus 29.

Sas lics Ele mér
Bu da pest II., Szép völ gyi út 136/B

köz úti fu va ro zás, szál lít má nyo -
zá si

1/2002. 2007. már ci us 13.

Mo csá ri Pé ter
Bu da pest XII., Bü rök u. 30.

köz úti fu va ro zá si, szál lít má -
nyo zá si

11/2005. 2010. szep tem ber 28.

He ge dûs Be nõ
Bu da pest XIV., Öv u. 197/a

köz úti fu va ro zá si, szál lít má -
nyo zá si

12/2005. 2010. de cem ber 20.

4. Egyéb szak te rü le tek

Dr. Ju ra At ti la
Bu da pest XVI., Bá nyai Ele mér u. 6. 

köz le ke dés gaz da sá gi
1/2001. 2006. feb ru ár 20.

Ba kos End re
Bu da pest XI., Bik szá di u. 46.

köz le ke dés gaz da sá gi
2/2002. 2007. áp ri lis 2.

Dr. Mar csa Il di kó
Bu da pest XI., Nagy sza lon ta u. 42.

köz le ke dés gaz da sá gi
3/2002. 2007. áp ri lis 2.

Sas lics Ele mér
Bu da pest II., Szép völ gyi út 136/B

köz le ke dés gaz da sá gi
7/2002. 2007. de cem ber 16.

Zsol nay Je nõ
Bu da pest I., Gel lért hegy u. 20–22.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa
(ten ge ri)

6/2002. 2007. jú ni us 28.

Négy esi György
Bu da pest XIV., Ko mó csi u. 8.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa
(anyag be so ro lás)

2/2003. 2008. jú ni us 3.
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A szak ér tõk ne ve alá ga za ti te vé keny ség sze rint Szak te rü let
Az en ge dély

szá ma
Az en ge dély ér vé nyes sé ge

1. 2. 3. 4.

Ga chá lyi Ba lázs
Bu da pest XII., Fo gas ke re kû u. 20.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa
(ten ge ri)

7/2003. 2008. de cem ber 4.

Putz kal ler Ala dár
Bu da pest III., Zá por u. 63.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa
(ten ge ri)

12/2003. 2008. de cem ber 10.

Né meth Ti bor End re
Bu da pest III., Jab lon ka u. 28.

köz le ke dés gaz da sá gi
2/2004. 2009. jú ni us 14.

Dr. Sza bó Lász ló Csa ba
Bu da pest II., Gu y on Ri chard u. 10.

ve szé lyes áruk szál lí tá sa (ví zi)
3/2005. 2010. feb ru ár 18.

Ko pi ás And rás
Bu da pest IX., Hal ler u. 64.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

5/2005. 2010. áp ri lis 22.

Dr. Papp Ágos ton
Bu da pest XII., Bö ször mé nyi u. 9–11.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

6/2005. 2010. jú li us 27.

Dr. Papp Zol tán
Bu da pest XI., Fad rusz u. 26/a

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

7/2005. 2010. au gusz tus 8.

Mik lós Fe renc né
Bu da pest XXII., Ben cés u. 24.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

8/2005. 2010. au gusz tus 8.

Tor dai Fe renc
Bu da pest XIII., Csa ná dy u. 11.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

9/2005. 2010. au gusz tus 17.

Fe hér Jó zsef Kál mán
Gom ba, Bar tók Bé la u. 30.

köz le ke dés re ne ve lé si,
köz le ke dé si ok ta tá si

10/2005. 2010. au gusz tus 23.

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

El ve szett fel ügye le ti iga zol vány ér vény te le ní té se

Ka nyok né dr. Stroh ma y er Má ria, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 0065
sor szá mú – a fe dõ la pon két ezüst sáv val el lá tott, kék szí nû – felügyeleti igazolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2005. de cem ber 27-étõl ér vény te len.
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MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON

2006

TÁJÉKOZTATÓ

Az állami közszolgálat presztízsének növelése, valamint a közhivatalnoki kar egységes szellemisé-
gének kialakítása és ezáltal az államhatalmi, a kormányzati és az önkormányzati szolgálatban fog-
lalkoztatottak megismertetése érdekében – az 1945 elõtti hagyományokat folytatva – a Miniszterel-
nöki Hivatal és a Belügyminisztérium munkatársaiból álló, a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
létrehozott Lexikonszerkesztõ Bizottság közremûködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar
Közigazgatási Lexikon.

Az – immáron negyedik alkalommal – megjelenõ almanach egységes szempontok alapján mutatja
be az állami és önkormányzati közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselõknek, a közigaz-
gatás oktatását és a közigazgatás-tudomány mûvelését végzõ intézmények munkatársainak, továb-
bá a közigazgatási szakmai és érdek-képviseleti szervek tisztségviselõinek – a személyiségi jogok
tiszteletben tartása, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott
fõbb adatait.
A Lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a munkahelyi elérhetõ-
ségre vonatkozó adatokat is, amellyel a közszolgálati vezetõk és szakértõk intézményes kapcsolat-
tartásának módját kívánjuk megkönnyíteni.
A kiadvány tartalmazza az állami és önkormányzati szervek cím- és elérhetõségi adatait, a közigaz-
gatásra vonatkozó legfontosabb törvények hatályos szövegét.

Mindezekre figyelemmel kérjük, hogy – amennyiben a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû
kiadványban szerepeltetni kívánja adatait – a névcikk elkészítéséhez az adatlapot kitölteni és a nyi-
latkozattal (esetleges megrendelõvel) együtt a Lexikonszerkesztõ Bizottságnak

2006. február 15-ig

(Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) visszaküldeni szíves-
kedjen. Az adatlap beazonosítható e-mail címen visszaküldhetõ a vago.erika@meh.hu címre is.

A Szerkesztõbizottság



Nyilv. szám: ������� ������

ADATLAP*

a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 életrajzi névcikkének
szerkesztéséhez és közzétételéhez

1. Név:................................................................................................................................................

2. Jelenlegi beosztása:........................................................................................................................

3. Beosztásba helyezés kelte:.............................................................................................................

4. Jelenlegi munkahelyének neve: .....................................................................................................

5. Munkahelye címe:.......................................................................................................����

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

6. Hivatali telefonszáma: ................................... Hivatali faxszáma: ................................................

7. (I.:) Iskolai végzettsége és szakképesítése:....................................................................................

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

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

(Sz.:) Születési hely és idõ:.................................................................................................................

8. (Ny.:). Idegennyelv-ismerete: ........................................................................................................

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

9. (Mh.:) Korábbi munkahelyek, beosztások felsorolása, a beosztás ideje: ......................................

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

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

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

10. (Mb.:) Egyéb hivatalos megbízatása: ..........................................................................................

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

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

11. (Tu.:) Tudományos fokozata, oktatási tevékenysége, legfontosabb szakmai publikációi: ..........

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

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

12. (Ti.:) Társadalmi megbízatása, tisztségei: ....................................................................................

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

13. (Ki.:) Kitüntetések, díjak, elismerések: ........................................................................................

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

* Az adatlap sokszorosítható!
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14. (Cs.:) Családi állapota, házastársa adatai: ....................................................................................

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

15. (Gy.): Gyermeke: ..........................................................................................................................

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

16. (Szü.:) Szülei: ...............................................................................................................................

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

17. (E.:) Egyéb közlendõk: .................................................................................................................

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

Az adatlapot írógéppel vagy számítógéppel kérjük kitölteni, kézzel kitöltött adatlapot nem áll
módunkban elfogadni. Azoknál a pontoknál, amelyekre nem kíván választ adni, kérjük a válasz
helyét kihúzni. A Lexikonban való közzétételhez legalább az 1–6. pontok kitöltése szükséges.
Amennyiben az adatlap rovatai nem elégségesek válaszaihoz, kérjük, hogy a pontok megjelölésével
külön lapot szíveskedjen hozzátûzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2–3. ponthoz: Azt a jelenlegi hivatali beosztást, közigazgatási tisztséget, vezetõi megbízatást
– a tisztség kezdõ idõpontjával – írja be, amely a Lexikonban való szereplést meg-
alapozza.

A 4. ponthoz: A közigazgatással összefüggõ tisztsége szerinti foglalkoztató szerv feltüntetését
kérjük akkor is, ha az jogi értelemben nem minõsül munkáltatónak.

Az 5. ponthoz: A jelenlegi munkáltató pontos címét (irányítószámmal, székhellyel, utcanévvel és
házszámmal) kérjük megadni.

A 6. ponthoz: Kérjük a körzetszámot is feltüntetni.
A 7. (I.:) ponthoz: Az általános, közép- és felsõfokú intézmény nevét és az iskolai végzettség meg-

szerzésének idõpontját (évszámmal) kérjük feltüntetni. A másoddiplomát, szak-
képesítést és felsõfokú szaktanfolyami végzettséget is kérjük feltüntetni az év-
számmal együtt.

A 8. (Ny.:) ponthoz: Középfokú és felsõfokú nyelvvizsga, illetõleg társalgási szintû idegennyelv-isme-
ret esetén kérjük kitölteni.

A 9. (Mh.:). ponthoz: Szakmai életútja szempontjából meghatározó korábbi munkahelyei megnevezését
(évszámmal) és korábbi beosztásainak megjelölését kérjük.

A 10. (Mb.:) ponthoz: Jelenlegi hivatalos megbízatásait (pl.: országgyûlési vagy önkormányzati képvi-
selõ, bizottsági tag, állami vizsgabizottsági tagság stb.) is kérjük feltüntetni.

A 11. (Tu.:). ponthoz: Egyetemi doktori, kandidátusi, akadémiai nagydoktori stb. címek feltüntetését
(évszámmal), az oktatási intézmény nevét és az elõadott tantárgy megjelölését, va-
lamint a szakmai publikációk témakörének megjelölését kérjük.

A 13. (Ki.:) ponthoz: Az állami kitüntetések, a hivatalos és szakmai díjak, állami és társadalmi elismeré-
sek megjelölését kérjük az adományozási évszámmal együtt.

A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) ponthoz: Családi állapotára, házastársa és gyermekei, valamint szülei nevére, foglalkozásá-
ra vonatkozó adatokat kérjük.

A 17. (E.:). ponthoz: A szakmai életútja szempontjából meghatározó egyéb adatokat kérjük feltüntetni
(pl.: tartós külföldi tanulmányút, ösztöndíj, másodállás, mellékfoglalkozás, gazda-
sági társaságban viselt felügyelõbizottsági vagy igazgatósági tagsági tisztség stb.).

A Szerkesztõbizottság fenntartja azt a jogot, hogy terjedelmi korlátokra való tekintettel az Adat-
lapon közzétenni kívánt adatoknál kevesebb szerkesztett adat jelenjen meg a Lexikonban.
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NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az Adatlapban leírt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok ahhoz,
hogy az adatok – szerkesztett formában és a szerkesztõség által meghatározott terjedelemben – a
Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû kiadványban megjelenjenek.

Kelt: ........................................ 200... ............................... hónap ............ nap.

....................................................
adatszolgáltató

A kitöltött adatlapot kérjük a Lexikonszerkesztõ Bizottság (Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Buda-
pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére

2006. február 15-ig

megküldeni.

Amennyiben a fenti határidõig az Adatlap nem érkezik be, a szerkesztõség nem tud felelõsséget vál-
lalni a névcikk megjelenéséért.

MEGRENDELÕ

Megrendelem a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû kiadványt ................. példány könyv
formátumban (ára: 13 000 Ft/db) – utánvétellel – az alábbi címre:

Név: ......................................................................................

Postacím: ..............................................................................

Kelt ......................................... 200... ................................. hónap .......... nap.

...............................................
megrendelõ

A kiadó a Lexikonban szereplõ személy megrendelése esetén a könyv formátumú példány tekinte-
tében 4000 Ft árkedvezményt alkalmaz!
Az utánvét postaköltsége a megrendelõt terheli.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

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

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 jelzõszámára.

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 megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál.
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax.: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 1081 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
06.0196 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

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

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

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

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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