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Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter
79/2006. (XI. 23.) GKM

rendelete
az autópályák használatának díjáról szóló

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

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

1. §

Az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005.
(XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a)–b) és d) pontjában meghatározott
jogosultak – a rendszámhoz rendelt elektronikus ellenõr-
zésre tekintettel – kizárólag azokkal a gépjármûveikkel
használhatják térítésmentesen az autópályát, amelyek for-
galmi rendszámait elõzetesen írásban vagy elektronikusan
a gépjármû nyilvántartást vezetõ hatósághoz eljuttatták,
továbbá, a (2) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott
jogosultaknak a térítésmentes autópálya használathoz ren-
delkezniük kell az ÁAK Zrt. által kiadott egyedi ellenõrzõ
lappal.”

2. §

Az R. 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2/A. § (1) Az ÁAK Zrt.-vel megállapodást kötött köz-

remûködõ szervezet (a továbbiakban: szervezet) lehetõvé
teheti, hogy az egyes matricatípusoknak megfelelõ úthasz-
nálati díj megfizetését – az úthasználat megkezdését meg-
elõzõen – elektronikus szolgáltatás igénybevételével is tel-
jesíteni lehessen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus szolgáltatás
útján megváltott használati jogosultság (e rendelet alkal-

mazásában a továbbiakban: elektronikus díjfizetés) az
alábbi módokon valósítható meg:

a) mobil rádiótelefon szolgáltatás keretében rövid szö-
veges üzenet (SMS) küldése útján,

b) a szervezet által nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatás útján.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjfizetést a vásárló a szerve-
zet által meghatározott és közzétett módon, a gépjármû
forgalmi rendszámának, államjelzésének és a matrica típu-
sának megfelelõ díjtételnek, a díjkategóriának és – ahol er-
re lehetõség van – az érvényesség kezdõ idõpontjának
megjelölésével kezdeményezi. A szervezet ezt követõen
ellenõrzõ értesítést küld a kezdeményezõnek, amely a
megküldött adatok helyességének, valamint a díjfizetési
szándéknak a megerõsítésére tartalmaz felhívást.

(4) A szervezet által továbbított ellenõrzõ értesítés kéz-
hezvételét követõen a vásárló – az úthasználati jogosultság
megszerzése érdekében – a szervezet által meghatározott
módon haladéktalanul köteles megerõsíteni az általa meg-
adott adatok helyességét, valamint díjfizetési szándékát.
Amennyiben a szervezet által továbbított ellenõrzõ értesí-
tésben bármely adat helytelen, a vásárló a díjfizetési szán-
déka megerõsítésével együtt kérheti azok kijavítását.

(5) A megerõsítést követõen a szervezet az úthasználati
díj megfizetésérõl és az úthasználati jogosultság megszer-
zésérõl haladéktalanul köteles nyugtázó értesítést küldeni
a vásárlónak, amely a következõket tartalmazza:

a) a szervezet egyedi azonosító kódját,
b) egyedi tranzakció-azonosító számot,
c) a díjfizetés megtörténtének idõpontját,
d) az úthasználati jogosultság kezdõ és záró idõpontját,
e) a vásárló által megjelölt díjkategóriát, forgalmi rend-

számot és államjelzést.
(6) A szervezet a nyugtázó értesítést köteles oly módon

hozzáférhetõvé tenni, amely lehetõvé teszi a vásárló szá-
mára, hogy tárolja és elõhívja azt.

(7) Abban az esetben, ha az érvényesség kezdeti idõ-
pontját nem lehet megadni vagy azt a vásárló nem adja
meg, az érvényesség kezdete a vásárlás idõpontja. Érvé-
nyesség kezdõ idõpontjának a vásárlást megelõzõ idõpon-
tot nem lehet megadni.”
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3. §

Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A matrica – áfát is tartalmazó – ára a következõ:

Bruttó ár Ft-ban

Díjosztály 1 napos

4 napos

Heti Havi Éves2007. 01. 01–
2007. 04. 30.

2007. 05. 01–
2007. 09. 30.

2007. 10. 01–
2007. 12. 31.

D1 – 1 170 1 530 1 170 2 550 4 200 37 200
D2 – – – – 6 600 12 600 106 500
D3 – – – – 10 200 18 000 159 000
D4 3000 – – – 13 200 22 500 219 000

”
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4. §

(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az autópályát használó a használati jogosultságot a
kiragasztott érvényes matricával, valamint a vásárlás té-
nyét igazoló ellenõrzõ szelvény vagy bizonylat átadásával
vagy bemutatásával, elektronikus díjfizetés esetén a 2/A. §
(5) bekezdése szerinti értesítéssel igazolja. Az ÁAK Zrt. a
gépjármû kategóriájának megfelelõ díj megfizetését, to-
vábbá a matrica, az ellenõrzõ szelvény, illetve a bizonylat
meglétét, érvényességét ellenõrzi.”

(2) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor nem rendelkezik ér-
vényes matricával és ellenõrzõ szelvénnyel – vagy érvé-
nyes matricával és a vásárlás tényét igazoló bizonylattal –,
elektronikus díjfizetés esetén a 2/A. § (5) bekezdés szerinti
értesítéssel, illetve a D4 kategóriánál alacsonyabb díjkate-
góriába sorolt gépjármû a D4 kategóriához tartozó 1 napos
matricát használja, akkor jogosulatlan úthasználat miatt a
gépjármû díjkategóriájának megfelelõ pótdíjat kell fizetni.”

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

„(6) A pótdíj mértéke:

D1
kategória

D2
kategória

D3
kategória

D4
kategória

Fizetési
határidõ

12 750 Ft 33 000 Ft 51 000 Ft 66 000 Ft 15 napon
belül

63 750 Ft 165 000 Ft 255 000 Ft 330 000 Ft 15 napon
túl

”

5. §

Az R. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Amennyiben a gépjármûvet a tulajdonosa év

közben elidegeníti, kérheti a matrica érvényesítését az

újonnan vásárolt gépjármûre. Az átírást kérõ gépjármû-tu-
lajdonosnak az ÁAK Zrt. valamelyik ügyfélszolgálati iro-
dájában be kell mutatnia az új gépjármû forgalmi engedé-
lyét, valamint a matricavásárlást igazoló bizonylatok vala-
melyikét, vissza kell szolgáltatnia az eladott gépjármûhöz
tartozó matricát, és ki kell fizetnie az átírási díjat. Az elekt-
ronikus szolgáltatás útján megváltott használati jogosult-
ságról a szervezet által küldött nyugtázó értesítést kell be-
mutatni. Az általános forgalmi adót tartalmazó átírási díj
1000 Ft.

(2) Rendszámcsere esetében az eljárás megegyezik az
(1) bekezdésben foglaltakkal, azzal a különbséggel, hogy a
rendszámcsere tényét is igazolni kell.

(3) Szélvédõcsere esetében az ellenõrzõ szelvény és a
matricavásárlást igazoló bizonylatok valamelyikének
– elektronikus szolgáltatás útján megváltott használati jo-
gosultság esetében a szervezet által küldött nyugtázó érte-
sítés –, továbbá a rendõrség vagy a biztosító errõl szóló iga-
zolásának vagy a szélvédõ cseréjének tényét igazoló szám-
lának a bemutatása mellett az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati
irodája az eredeti rendszámra kiállított matricát ad ki – az
általános forgalmi adót is tartalmazó – 1000 Ft díj megfize-
tése ellenében.

(4) Ha a gépjármûvet ellopták vagy az totálkárt szenve-
dett, a rendõrség vagy a biztosító errõl szóló igazolásának
bemutatása esetén, továbbá – amennyiben az fellelhetõ – az
ellenõrzõ szelvény leadása mellett az ÁAK Zrt. ügyfélszol-
gálati irodája új – az elõzõvel megegyezõ díjkategóriára és
érvényességre szóló – matricát és ellenõrzõ szelvényt ad ki.
Amennyiben az fellelhetõ, a matricavásárlást igazoló bi-
zonylatok valamelyikét – elektronikus szolgáltatás útján
megváltott használati jogosultság esetében a szervezet által
küldött nyugtázó értesítést – is be kell mutatni. Az általános
forgalmi adót is tartalmazó átírási díj 1000 Ft.

(5) Téves díjkategória-megállapítás esetén, a vásárlástól
számított 1 hónapon belül – rövidebb érvényességû matri-
cák esetében legfeljebb azok érvényességi idõtartamán be-
lül – lehetõség van az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájá-
ban az e rendeletben meghatározott helyes kategóriájúra



módosítani a matricát, a megfelelõ díjkülönbözet megfize-
tése vagy visszaigénylése mellett. Az eljárás során a helyes
díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a
gépjármû forgalmi engedélyét, elektronikus szolgáltatás
útján megváltott használati jogosultság esetében a szerve-
zet által küldött nyugtázó értesítést, továbbá vissza kell
szolgáltatni a matricát és a vásárlást igazoló bizonylatok
valamelyikét. Az újonnan kiadásra kerülõ, megfelelõ díj-
kategóriára szóló matricához regisztrált rendszámnak meg
kell egyeznie az eredeti, a forgalmi engedély által igazolt
rendszámmal. Pótdíj kiszabását követõen kategória-
helyesbítésre nincs lehetõség. A kategória helyesbítése díj-
talan.

(6) A matricán vagy az értékesítéskor a kinyomtatott bi-
zonylaton vagy az elektronikus szolgáltatás útján megvál-
tott használati jogosultság keretében való téves rendszám
feltüntetés esetén – legfeljebb 2 karakter eltérésig – lehetõ-
ség van az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a matrica
cseréjére és a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás so-
rán be kell mutatni a gépjármû forgalmi engedélyét, a mat-
ricavásárlást igazoló bizonylatok valamelyikét – elektro-
nikus szolgáltatás útján megváltott használati jogosultság
esetében a szervezet által küldött nyugtázó értesítést –, va-
lamint le kell adni a téves rendszámra szóló matricát. Az
általános forgalmi adót tartalmazó átírási díj 1000 Ft.

(7) Amennyiben a használat során együttesen megsem-
misül vagy elveszik a matricához tartozó ellenõrzõ szel-
vény és bizonylat, kérhetõ azok pótlása. Ehhez az ÁAK
Zrt. ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatni a gépjármû
forgalmi engedélyét és vissza kell szolgáltatni a matricát.
Az újonnan kiadásra kerülõ matrica kizárólag az eredeti
rendszámra és érvényességre adható ki. Az általános for-
galmi adót tartalmazó átírási díj 1000 Ft.

(8) Amennyiben a használat során megsérül vagy el-
veszik a matrica, kérhetõ annak pótlása. Ehhez az ÁAK
Zrt. ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatni a gépjármû
forgalmi engedélyét és vissza kell szolgáltatni a vásárlást
igazoló bizonylatok valamelyikét. Az újonnan kiadásra
kerülõ matrica kizárólag az eredeti rendszámra és érvé-
nyességre adható ki. Az általános forgalmi adót tartalmazó
átírási díj 1000 Ft.”

6. §

Az R. 2–6. melléklete helyébe e rendelet 1–5. melléklete
lép.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg
hatályát veszti

a) az R. 4. §-a (5) bekezdésének n) pontja,
b) az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005.

(XII. 23.) GKM rendelet módosításáról rendelkezõ
13/2006. (III. 14.) GKM rendelet 3. §-a és 5. §-a.

(2) A rendelet 3. §-a, 4. §-ának (3) bekezdése, 6. §-a és
1–5. melléklete 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejû-
leg hatályát veszti az autópályák használatának díjáról
szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
rendelkezõ 70/2006. (IX. 27.) GKM rendelet.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 79/2006. (XI. 23.) GKM rendelethez

[2. számú melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez]

Autópálya Matrica Grafika 2007 – D4 – 1 napos



2. melléklet a 79/2006. (XI. 23.) GKM rendelethez

[3. számú melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez]

Autópálya Matrica Grafika 2007 – 4 napos
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3. melléklet a 79/2006. (XI. 23.) GKM rendelethez

[4. számú melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez]

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Heti
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4. melléklet a 79/2006. (XI. 23.) GKM rendelethez

[5. számú melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez]

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Havi
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5. melléklet a 79/2006. (XI. 23.) GKM rendelethez

[6. számú melléklet a 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelethez]

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Éves
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A gazdasági és közlekedési miniszter
81/2006. (XI. 27.) GKM

rendelete
a Magyar Polgári Repülésért Érdeméremrõl

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

(1) A magyar polgári repülés érdekében végzett tartósan
magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként – a
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO) létreho-
zó Chicagói Egyezmény hatálybalépésének 60. évforduló-
ja alkalmából – „A Magyar Polgári Repülésért Érdem-
érem” (a továbbiakban: Érdemérem) kitüntetést alapítom.

(2) Az Érdemérem évente egy alkalommal, december
7-e, a nemzetközi polgári repülés világnapja alkalmából
adományozható.

(3) Az Érdemérem minden évben legfeljebb négy, kizá-
rólag magyar állampolgárságú személynek adományoz-
ható.

(4) Az Érdemérem
a) kiemelkedõ életút során szerzett érdemek;
b) a magyar polgári repülés érdekében végzett kiemel-

kedõ munkásság, szakmai tevékenység;
c) a magyar polgári légiközlekedési szakemberképzés

területén végzett magas színvonalú tevékenység;
d) a polgári légiközlekedés irányításában, szabályozá-

sában végzett kimagasló tevékenyég
elismeréseként adományozható.

(5) Az Érdemérmet a közlekedésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) vagy az általa megbízott sze-
mély ünnepélyes keretek között adja át.

2. §

(1) Az Érdemérem díszdobozban elhelyezett bronz em-
lékplakett, amelyhez sorszámozott adományozó okirat jár.

(2) Az Érdemérem leírását a melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Érdemérem nem adományozható olyan személy-
nek, aki jogerõs fegyelmi büntetés vagy jogerõs büntetõ
ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az Érdemérem adományozására vonatkozó, részle-
tes szakmai indokolást tartalmazó javaslatot minden év
november 15-éig a miniszternek címezve kell benyújtani.

(3) A beérkezett javaslatokat a miniszter által kijelölt bi-
zottság rangsorolja és terjeszti jóváhagyásra a miniszter-
hez.

(4) A posztumusz adományozott Érdemérem átvételére
a (3) bekezdésben meghatározott bizottság javaslatában
megjelölt hozzátartozó jogosult.

(5) A méltatlanná vált személytõl a miniszter az Érdem-
érmet megvonja.

(6) Az Érdemérem adományozásáról és megvonásáról a
minisztérium nyilvántartást vezet. Az Érdemérem adomá-
nyozását és megvonását a minisztérium hivatalos lapjában
közzé kell tenni.

(7) Az Érdemérem ugyanazon személy részére egy íz-
ben adományozható.

(8) Az Érdemérem díjazással nem jár.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A kihirdetés évében az Érdemérem adományozására
vonatkozó szakmai javaslatot 2006. december 1-jéig kell
benyújtani.

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

Melléklet
a 81/2006. (XI. 27.) GKM rendelethez

Az Érdemérem leírása

1. A bronzból készült plakett átmérõje 90 mm. Elõlap-
ján a Magyar Köztársaság által, az ICAO 60 éves évfor-
dulója és Magyarországnak 2004-ben az ICAO Tanácsába
történt beválasztása alkalmából 2006. június 15-én az
ICAO-nak ajándékozott, az ICAO montreali székhelyén
kiállított, a repülést mûvészi felfogásban megtestesítõ
bronzszobor kicsinyített ábrázolása látható, valamint kör
alakban „A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉSÉRT” felirat
helyezkedik el.

2. Az érem peremébe az adományozó okirat sorszámá-
val megegyezõ számot kell beütni.



Jogszabálymutató

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

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

(Magyar Közlöny 2006. évi 142–146. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabály

80/2006. (XI. 24.) GKM rendelet a villamosenergia-ter-
melõi engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött
villamos energia legmagasabb hatósági árainak megállapítá-
sáról (Magyar Közlöny 144. szám 11115. oldal)

A Kormány határozata

A Kormány
1112/2006. (XI. 29.) Korm.

határozata
egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,

másrészrõl a Marokkói Királyság között létrejött
euro-mediterrán légiközlekedési

Megállapodás szövegének végleges megállapításáról,
kihirdetésérõl és ideiglenes alkalmazásáról

A Kormány

1. egyetért az egyrészrõl az Európai Közösség és tag-
államai, másrészrõl a Marokkói Királyság között létrejött
euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás (a továb-
biakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a Magyar Köztársaság Európai Unió
mellett mûködõ Állandó Képviseletének vezetõjét a Meg-
állapodás bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntar-
tásával történõ – végleges megállapítására, és ennek kere-
tében olyan nyilatkozat megtételére, amely a megerõsítés-
rõl szóló értesítés megadásáig kizárja a Megállapodás
ideiglenes alkalmazását;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás
szövegének végleges megállapításához szükséges megha-
talmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja a szerzõdés kihirdetésérõl szóló törvény-
tervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegé-
nek megállapítását követõen annak az Országgyûléshez
történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kor-
mány a gazdasági és közlekedési minisztert jelöli ki;

5. felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy
a külügyminiszter és az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter bevonásával a Megállapodás kötelezõ hatályának elis-
meréséig vizsgálja felül a Magyar Köztársaság és a
Marokkói Királyság közötti, 1967. évi március hó 21. nap-
ján aláírt kétoldalú légiközlekedési egyezményt, és tegye
meg a megfelelõ lépéseket ezen kétoldalú egyezmény és
a Megállapodás közötti összhang biztosítása érdekében,
beleértve a kétoldalú egyezmény kihirdetésérõl szóló
1970. évi 31. törvényerejû rendelet szükséges módosítá-
sának kezdeményezését.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítás

A gazdasági és közlekedési miniszter
35/2006. (XII. 4.) GKM

utasítása
az egyes fejezeti kezelésû költségvetési

elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl
és hatáskörökrõl szóló

2/2006. (IHK 2.) IHM utasítás módosításáról*

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-a o) pontjában kapott felha-
talmazás alapján kiadott, az egyes fejezeti kezelésû költ-
ségvetési elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és
hatáskörökrõl szóló 2/2006. (IHK 2.) IHM utasítás módo-
sításáról a Magyar Köztársaság minisztériumainak felso-
rolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredõ
egyes feladatok végrehajtásáról rendelkezõ 2112/2006.
(VI. 28.) Korm. határozatban a XV. Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM) fejezet ré-
szére megállapított fejezeti kezelésû elõirányzatok fel-
használásának rendjére, továbbá a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 15/2006. (MK 94.) GKM utasítás és a fejezet fel-
ügyeletét ellátó szerv vezetõjének hatáskörébe utalt jogok
gyakorlásáról szóló 32/2006. (X. 9.) GKM utasítás rendel-
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* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták, valamint a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium honlapján olvasható.
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kezéseire tekintettel – a pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõk szerint rendelkezem:

1. §

(1) Az egyes fejezeti kezelésû költségvetési elõirányza-
tokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló
2/2006. (IHK 2.) IHM utasítás 1. §-ának (2) bekezdése,
2–20. §-a, 22. §-a, 24. §-a és melléklete hatályát veszti.

(2) Az egyes fejezeti kezelésû költségvetési elõirányza-
tokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló
2/2006. (IHK 2.) IHM utasítás módosításáról szóló
3/2006. (IHK 3.) IHM utasítás hatályát veszti.

2. §

Ez az utasítás 2006. december 5-én lép hatályba.

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

Közlemények

Az Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály
közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás (ADR)

„A” és „B” Mellékletének alkalmazásáról

Az ENSZ fõtitkárának értesítése szerint a Veszélyes
Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Meg-
állapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének módosítása
2007. január 1-jétõl a nemzetközi szállításokra hatályba
lép, 2007. június 30-áig azonban a veszélyes áruk az
ADR 2005. január 1-jén életbe lépett elõírásai szerint is
szállíthatók.

A http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm hon-
lapon a módosítások angol, francia és orosz nyelven meg-
találhatók.

Belföldi közúti forgalomban az ADR legújabb elõírásait
– a Bizottság 2006/89/EK irányelvével összhangban –
csak a módosításokat kihirdetõ magyar jogszabály hatály-
balépésével kell alkalmazni.

GKM Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály

Az Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály
közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról
szóló Szabályzat (RID) alkalmazásáról

Az OTIF Titkárság értesítése szerint a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID)
módosítása nemzetközi forgalomban 2007. január 1-jétõl
hatályba lép, 2007. június 30-áig azonban a veszélyes
áruk a RID 2005. január 1-jén életbe lépett elõírásai
szerint is fuvarozhatók, ha a fuvarokmányban a

„A 2007. január 1-je elõtt érvényes RID szerinti
fuvarozás.”

[németül:
„Beförderung nach dem vor dem 1. Januar 2007 gel-

tenden RID.”
franciául:
„Transport selon le RID applicable avant la 1er janvier

2007.”
angolul:
„Carriage in accordance with RID in force before

1 January 2007.”]

szövegû bejegyzés szerepel.

A módosítások angol, francia és német nyelven a
http://www.otif.org honlapon megtalálhatók.

Belföldi vasúti forgalomban a RID legújabb elõírásait
– a Bizottság 2006/90/EK irányelvével összhangban –
csak a módosításokat kihirdetõ magyar jogszabály hatály-
balépésével kell alkalmazni.

Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály



A Hálózati Infrastruktúra Fõosztály
közleménye

útügyi mûszaki elõírások kiadásáról és visszavonásáról

Tájékoztatásul közöljük, hogy kiadjuk az

ÚT 2-1.133 :2006 Közúti jelzõtáblák. Idegenforgalmi jelzõtáblák és alkalmazásuk
ÚT 2-1.203 :2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése
ÚT 2-3.705 :2006 Beton pályalemezû közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hõtûrõ képességének

és vízállóságának laboratóriumi vizsgálata
ÚT 2-3.708 :2006 Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történõ hideg újrahasznosítás

megnevezésû útügyi mûszaki elõírásokat

és a kiadással egyidejûleg visszavonjuk az

ÚT 2-1.133 :1998 Közúti jelzõtáblák. Idegenforgalmi jelzõtáblák és alkalmazásuk
ÚT 4-1.203 :1995 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója és útbaigazító jelzésrendszere
ÚT 2-3.705 :1999 Beton pályalemezû közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hõtûrõ képességének

laboratóriumi vizsgálata
ÚT 2-2.111 :1977 Útburkolatok érdességének mérése kézi eszközökkel

megnevezésû Útügyi mûszaki elõírásokat és az:

ÚT 2-1.157 :2002 Közúti jelzõtáblák. Útbaigazító jelzõtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

megnevezésû Útügyi mûszaki elõírás 36. pontját.

Az útügyi mûszaki elõírások megvásárolhatók a Magyar Útügyi Társaságnál: Budapest II., Lövõház u. 31. Telefon:
315-0322, fax: 316-1077.

Ezen útügyi mûszaki elõírások alkalmazási területe az országos és helyi közutak, valamint a közforgalom elõl el nem
zárt magánutak.

Az útügyi mûszaki elõírások alkalmazása az országos közutak kezelõi számára – a közhasznú tevékenység ellátására
kötött szerzõdés szerint – mind megrendelõként, mind saját tevékenységükre nézve kötelezõ. Az ennek alapján végzett
építési, fenntartási és üzemeltetési feladataik ellátása során az útügyi mûszaki elõírásban foglaltakat meg kell tartani.

Jelen mûszaki elõírásokat az országos közutak kezelõi – a tevékenységükre vonatkozó éves szerzõdés szerint – 2006.
december 1-jétõl alkalmazzák.

Az útügyi mûszaki elõírások alkalmazása a helyi közutak, továbbá a közforgalom elõl el nem zárt magánutak tekinte-
tében ajánlott és indokolt.

Az útügyi mûszaki elõírásban foglaltaktól az országos közutak esetében csak az elõírások alóli felmentés alapján
szabad eltérni. A felmentést a mûszaki elõírás alkalmazása elõtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hálózati
Infrastruktúra Fõosztályától kell kérni. A kérelmet a Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Informá-
ciós Közhasznú Társasághoz kell benyújtani.

Hálózati Infrastruktúra Fõosztály
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Hirdetések

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem MAFC Vitorlás Szakosztályának

hirdetménye
a balatonfüredi kikötõje új kikötõrendjérõl

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
MAFC Vitorlás Szakosztály (8230 Balatonfüred, Széche-
nyi utca 10.) Balatonfüred közigazgatási területén üzemel-
tetett közforgalmú kikötõje használatának helyi szabályait
(kikötõrendjét) megállapította, azt a Központi Közlekedé-
si Felügyelet Hajózási Felügyelete a 2006. szeptember 28.
napján kelt 885/2/2006. számú és az azt módosító 2006.
november 9. napján kelt 885/9/2006. számú határozatával
jóváhagyta. A határozat 2006. október 19-én jogerõre
emelkedett, ezzel egyidejûleg a Közlekedési, Hírközlési
és Vízügyi Értesítõ 1997. október 31-ei, 20. számában
(836. oldal) közzétett kikötõrendje érvényét vesztette.

A kikötõrend a kikötõben és az üzembentartó székhe-
lyén megtekinthetõ, térítés ellenében az üzembentartónál
beszerezhetõ.

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
MAFC Vitorlás Szakosztály

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának
pályázati felhívása

Gyomaendrõd város közigazgatási területén végzendõ
helyi közúti személyszállítás

közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ
ellátására

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. rendelkezései
alapján Gyomaendrõd Város közigazgatási területén vég-
zendõ helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szer-
zõdés keretében történõ ellátására nyilvános pályázatot
ír ki.

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató napi
szinten mintegy 260 km hasznos teljesítménnyel, 4 db
autóbusszal és 3 sofõrrel látja el.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó,
vagy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállítás céljára alapított társaság feleljen meg az autó-
busszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény által meghatározott köve-
telményeknek, továbbá amennyiben

– nevére szólóan megvásárolja a pályázati kiírást,

– nem állnak fenn vele szemben az abban foglalt kizáró
okok,

– megfelel a szakmai, mûszaki és pénzügyi alkalmas-
sági feltételeknek és

– az elõírt tartalmi és formai követelményeknek megfe-
lelõ ajánlatot nyújt be.

Magyarországon be nem jegyzett szolgáltató a pályáza-
ton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti or-
szágban a külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás
a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben és a pályázat
elnyerése esetén vállalja a Magyarországon történõ letele-
pedést.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Gyomaendrõd Város
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongaz-
dálkodási Osztályán (5500 Gyomaendrõd, Szabadság
tér 1.).

A pályázati kiírás ára 50 000 Ft + áfa = 60 000 Ft.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenérté-

két a pályázatkiírónak az Endrõd és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 53200125-11062402 sz. bankszámlá-
jára kell átutalni. Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell
a befizetés jogcímének: „Gyomaendrõd, Autóbusz közle-
kedés”.

A pályázati kiírás pályázó, illetve közös ajánlat esetén a
közös pályázók egyike által történõ megvásárlása az eljá-
rásban való részvétel feltétele. A kiírás rendelkezésre bo-
csátásának feltétele a befizetést igazoló feladóvény vagy
banki értesítõ bemutatása. A pályázati kiírás személyesen
átvehetõ a fentebb megjelölt címen, munkanapokon 8.00–
16.00 óráig.

Az ajánlattétel határideje: 2007. február 12. hétfõ.

Az elbírálás módja: a szabályszerûen benyújtott pályá-
zatokat a Képviselõ-testület által megbízott Bíráló Bizott-
ság értékeli a pályázati kiírásban meghatározott alkalmas-
sági feltételek és bírálati szempontok alapján, a pályázatot
kiíró Képviselõ-testület a pályázat nyertesének az összes-
ségében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót hirdeti ki.

Az elbírálás szempontjai:
– a jelenleg érvényes menetrendhez viszonyított járat-

gyakoriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfe-
lelõen, figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intéz-
ményrendszer elérhetõségére;

– a szolgáltatások minõségével szemben támasztott el-
várások (pl. eljutási sebesség, gyakoriság, pontosság,
megbízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság);

– mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõ-
ségeinek biztosítása;

– a szolgáltatások közötti összhang és a szolgáltatók
közötti együttmûködés a menetrend, az átszállási lehetõsé-
gek és az utastájékoztatás tekintetében;

– a jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvo-
nala, az üzemeltetés környezeti hatásai;



– a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási
feltételek;

– az önkormányzati támogatás mértéke és menetjegy-
árak.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja:
2007. február 28.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja:
2007. március 14.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja:
2007. április 30.

A szerzõdés idõtartama: 8 év.
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 987 Ft áfával. A 2007. évi éves elõfizetési díj: 24 696 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
06.3981 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


