
V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. MÁRCIUS 14.

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

ÁRA: 1081 FORINT

TARTALOM

Ol dal

I. RÉSZ
SZEMÉLYI HÍREK

Kitüntetések .................................................................................................................................................................................................................... 218

Ki tün te tés vi se lé sé nek engedélyezése ............................................................................................................................................................................ 218

II. RÉSZ
JOGSZABÁLYOK

45/2006. (II. 28.) Korm. r. a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl szó ló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let módosításáról.... 218

6/2006. (II. 24.) GKM–BM–KvVM e. r. a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl szó ló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–
KvVM együt tes ren de let módosításáról.................................................................................................................................................................... 219

7/2006. (II. 27.) GKM r. a sú lyos vas úti bal ese tek, a vas úti bal ese tek és a vá rat lan vas úti ese mé nyek szak mai vizs gá la tá nak rész le tes szabályairól ..... 221

9/2006. (II. 27.) GKM r. a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal ese tek és a rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek vizs gá la tá nak rész le tes szabályairól ..................... 229

10/2006. (II. 28.) GKM–BM e. r. a he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív támogatásáról........................................................................................ 235

JOGSZABÁLYMUTATÓ

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó, il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel együt te sen
ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ egyéb jogszabályok ................................................................................... 239

IV. RÉSZ
KÖZLEMÉNYEK

Vas úti hirdetmények ....................................................................................................................................................................................................... 239

El ve szett fel ügye le ti iga zol vá nyok érvénytelenítése...................................................................................................................................................... 240

El ve szett bé lyeg zõ és plom ba nyo mó érvénytelenítése................................................................................................................................................... 240



Sze mé lyi hírek

Kitüntetések

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke

a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyoz ta

ér de mes és ered mé nyes te vé keny sé gük el is me ré se ként

dr. Lits Jó zsef nek, az Au di tor Könyv vizs gá ló Adó ta nács -
adó és Va gyon ér té ke lõ Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak és

Zett witz Sán dor nak, a 77 Elekt ro ni kai Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak.

KEH ügy szám: VII-2/5753/128/2005.

Kitüntetés viselésének engedélyezése

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke

a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján en ge dé lyez te

Mon gó lia el nö ke ál tal Gi lyán György ré szé re ado má -
nyo zott „Észa ki Sark csil lag Ér dem rend” ki tün te tés vise -
lését.

KEH ügy szám: VII-5/0276/2006.

Jogszabályok

A Kormány
45/2006. (II. 28.) Korm.

rendelete
a közforgalmú személyszállítási utazási

kedvezményekrõl  szóló
287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja az
„or szág gyû lé si kép vi se lõ” ki fe je zést köve tõen ki egé szül
az „és az Eu ró pai Unió par la men ti kép vi se lõ je” szö veg -
résszel.

2.  §

Az R. 5.  §-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 sze rin ti ked vez mény a di ák és az
óvo dás la kó he lye (tar tóz ko dá si hely) és az ok ta tá si in téz -
mény vagy a gya kor la ti fog lal ko zás, il let ve az óvo da szék -
he lye kö zöt ti uta zás ra – vas úton és au tó bu szon kom bi nál -
tan is – igény be ve he tõ. Az uta zá si vi szony lat meg ál la pí tá -
sá ra a di ák iga zol vány szol gál. A köz le ke dé si tár sa ság az
uta zá si vi szony lat be jegy zé sé re – a di ák ké ré sé re, il let ve
ha ez az uta zá si ked vez mény meg ál la pí tá sá hoz szük sé -
ges – kü lön iga zo lást ad ki, amely nek ér vé nyes sé gét a
 diákigazolvány ér vé nyes sé gé nek meg fele lõen tan év re/fél -
év re hosszab bít ja meg. Ha a jo go sult ság vi szony la ta az
 oktatás he lyé nek ide ig le nes vál to zá sa  miatt a diák -
igazolványból nem ál la pít ha tó meg, azt a ta nu ló, hall -
gató az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az ide ig le nes
 változás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lá sá val pó tol -
hat ja.”

3.  §

Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Kor lát lan szá mú uta zás hoz 67,5%-os ked vez mé -
nyû me net jegy igény be vé te lé re jo go sult az ok ta tá si in téz -
mény le ve le zõ ta go za tos ta nu ló ja, hall ga tó ja – ha ér vé nyes 
di ák iga zol vánnyal ren del ke zik – a la kó he lyé rõl (tar tóz ko -
dá si he lyé rõl) az ok ta tá si in téz mény be já rás ra, il le tõ leg
gya kor la ti ok ta tás ra va ló uta zás ra a la kó he lye (tar tóz ko dá -
si he lye) és a kép zés he lye kö zött. Az uta zá si vi szony lat
meg ál la pí tá sá ra a di ák iga zol vány szol gál. A köz le ke dé si
tár sa ság az uta zá si vi szony lat be jegy zé sé re – a ta nu ló,
hall ga tó ké ré sé re, il let ve ha ez az uta zá si ked vez mény
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges – kü lön iga zo lást ad ki,
amely nek ér vé nyes sé gét a di ák iga zol vány ér vé nyes sé gé -
nek meg fele lõen tan év re/fél év re hosszab bít ja meg. Ha a
jo go sult ság vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek ide ig le nes
vál to zá sa  miatt a di ák iga zol vány ból nem ál la pít ha tó meg,
azt a ta nu ló, hall ga tó az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az 
ide ig le nes vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lá -
sá val pó tol hat ja.”
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4.  §

Az R. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kor lát lan szá mú uta zás ra ér vé nyes – a fo gyasz tói
ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi LXXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Fát.) mel lék le te 13. pont já nak má so dik
so rá ban meg ha tá ro zott összeg gel csök ken tett – ked vez mé -
nyes ta nu ló, il let ve nyug dí jas bér let igény be vé te lé re jo -
gosult:”

5.  §

Az R. 23.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„23.  § A Fát. mel lék le te 13. pont já nak el sõ so rá ban
meg ha tá ro zott összeg gel csök ken tett, ked vez mé nyes me -
net jegy igény be vé te lé re jo go sult kor lát lan szám ban:”

6.  §

Az R. 29.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek sa ját ta nu ló ik ré -

szé re tör té nõ bér let vá sár lá sa ese tén fo gyasz tói ár ki egé szí -
tés csak az in téz mény a Fát. 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé tét iga zo ló nyi lat ko za ta
alap ján ve he tõ igény be.”

7.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let, va la -
mint a di ák iga zol vány ról  szóló 34/1998. (II. 25.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 124/1998. (VI. 17.)
Korm. ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se, a köz for gal mú
sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló
287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del -
ke zõ 35/1999. (II. 26.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be kez -
dé se, va la mint a 242/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let
22.  §-ának (2) be kez dé se és a 281/2003. (XII. 29.) Korm.
ren de let 6.  §-a, 9.  §-a és 10.  §-a.

(3) Az adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás nak mi nõ sü lõ,
fo gyasz tói ár ki egé szí tést nem tar tal ma zó köz le ke dé si és
pos tai ked vez mé nyek rõl  szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm.
ren de let 2.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[2.  § Az 1.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett ked vez mény nek
mi nõ sül az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zol -
vány alap ján]

„b) a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz té ri um, a Köz le ke dé si
Fõ fel ügye let, a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, va la -
mint a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet és a Ma gyar Vas -
úti Hi va tal köz tiszt vi se lõ jé nek, ügy ke ze lõ jé nek, nyug dí ja -
sá nak és ezek igény jo go sult hoz zá tar to zó já nak adott ked -
vez mény;”

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

A gazdasági és közlekedési miniszter, 
a belügyminiszter,

valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2006. (II. 24.) GKM–BM–KvVM

együttes rendelete

a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról 
és ellenõrzésérõl  szóló 

7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM 
együttes rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el -
len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat tar tal mát és
az al kal ma zan dó mû sze re ket, esz kö zö ket – a (3) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – a 4.  § (2) be kez dés a)–c) pont jai
sze rin ti gép ko csi ra a mo tor mû kö dé si mód já tól, va la mint
emisszió sza bá lyo zó és el len õr zõ rend sze ré tõl füg gõ en a
14. szá mú mel lék let ír ja elõ.

(2) A 4.  § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti gép ko csi ese té -
ben az al kal ma zan dó mód szert a be épí tett bel sõ égé sû mo -
tor tól és a hasz ná la ti mód tól füg gõ en kell meg ha tá roz ni, a
tech no ló gi ai rész let sza bá lyo kat a Köz le ke dé si Fõ fel ügye -
let (a továb biak ban: KFF) sza bály za tá ban ír ja elõ.

(3) A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let a 7.  § (1) be kez dés
d) pont ja sze rin ti ké re lem alap ján, az ott meg je lölt ha tár -
idõ ig en ge dé lye zi az (1) be kez dés sze rin ti tech no ló gia
 automatikus prog ram ve zér lés, elekt ro ni kus ta nú sít vány
nyom ta tás és in ter ne tes adat to váb bí tás nél kü li, ma nu á lis
vég re haj tá sát.

(4) A két üte mû mo to ros gép ko csik kör nye zet vé del mi
fe lül vizs gá la tá nak tar tal mát és esz kö ze it az 1. szá mú és
2. szá mú mel lék let ír ja elõ.



(5) Új gép ko csi for ga lom ba he lye zé se ese tén a jár mû az
(1), il let ve (2) be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en az azok -
ban elõ írt mé ré sek vég re haj tá sa nél kül is meg fe le lõ nek
mi nõ sít he tõ, és ki ad ha tó a kör nye zet vé del mi iga zo ló lap és 
a pla kett, ha a gép ko csi jel lem zõi a gyár tó ál tal meg ha tá ro -
zott va la mennyi át adá si, mû sza ki és mi nõ sé gi kö ve tel -
mény nek meg fe lel nek, és a gyár tó, il let ve ve zér kép vi se let
köz li a gép ko csi kör nye zet vé del mi osztályát.

(6) A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat mód sze re i nek
fej lesz té se, a tech ni kai fej lõ dés ál tal le he tõ vé vá ló új vizs -
gá la ti el já rá sok üze mi kí sér let ben tör té nõ ki pró bá lá sa ér -
de ké ben a KFF, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: GKM) egyet ér té sé vel az (1), il let ve
(2) be kez dés ben elõ ír tak tól el té rõ, azok kal leg alább
egyen ér té kû nek ítélt mód szer al kal ma zá sát is en ge dé lyez -
he ti, leg fel jebb 2 év idõ tar tam ra. Az en ge délyt in do kolt
eset ben a KFF meg újít hat ja.”

2.  §

Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot a ki je lö lést ké rel -
me zõ te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti köz le ke dé si fel -
ügye let ál tal a fe lül vizs gá lat vég zé sé re fel jo go sí tott gép -
jár mû fenn tar tó gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban: fe -
lül vizs gá ló szer ve zet) vé gez he ti, amennyi ben – a d) pont -
ban fog lal tak figye lembe véte lével – tel je sí ti a 11. szá mú
mel lék let ben fog lalt fel té te le ket, és]

„d) 2005. de cem ber 31. után ren del ke zik a 14. szá mú
mel lék let sze rin ti „Rend sze res Kör nye zet vé del mi Fe lül -
vizs gá lat ra Al kal mas” mi nõ sí té sû gáz elem zõ és/vagy füs -
tö lés mé rõ mé rõ mû szer, il let ve mé rõ rend szer (a továb biak -
ban: RKFA rend szer), il let ve mé rõ rend szer rel. A köz le ke -
dé si ha tó ság a fe lül vizs gá ló hely ál tal leg ké sõbb 2006.
már ci us 14-ig be nyúj tott ké rel me alap ján ha tá ro zat tal
2005. de cem ber 31-e utá ni, de 2006. jú ni us 1-jé nél nem
ké sõb bi idõ pon tot ál la pít meg az RKFA mû szer rel va ló
ren del ke zés re, amennyi ben a fe lül vizs gá ló hely iga zol ja,
hogy ön hi bá ján kí vü li ok ból nem tel je sí tet te a 2005. de -
cem ber 31-i ha tár idõt. Iga zo lás ként el kell fo gad ni az
RKFA mû szer szál lí tá sá ra 2005-ben meg kö tött szer zõ dés -
ben meg je lölt mû szer gyár tó nak vagy for gal ma zó nak a
nyi lat ko za tát, hogy nem tud ta tel je sí te ni a szer zõ dést
2005. de cem ber 31-ig, és azt a mó do sí tott idõ pon tot,
amely re az RKFA mû szer te le pí té sét, be üze me lé sét vál lal -
ja. A köz le ke dé si ha tó ság in do ko lat la nul hosszú szál lí tá si
ha tár idõ ese tén a mû szer gyár tó, il let ve for gal ma zó ál tal
meg je lölt tõl el té rõ idõ pon tot is meg ha tá roz hat.”

3.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„MEGFELEL mi nõ sí tés sel be fe je zõ dõ kör nye zet vé del -
mi fe lül vizs gá lat ese tén a ta nú sít vány adó a te rü le ti köz le -
ke dé si fel ügye let ne vé ben, a „Köz le ke dé si Fel ügye let” fel -
ira tú, kör ala kú, szá raz bé lyeg zõ vel el lá tott, a mo tor üzem -
mód já tól (Ot to- vagy dí zel mo to ros) füg gõ tar tal mú rend -
sze res kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat iga zo ló la pot ál lít
ki. Az iga zo ló lap mé re te 70×100 mm, tar tal mát je len mel -
lék let ha tá roz za meg.

Az iga zo ló lap a gép ko csi- és vizs gá lat azo no sí tó, il let ve
a fe lül vizs gá la ti kör nye zet vé del mi jel lem zõ ket tar tal ma zó
rész bõl áll. Az azo no sí tó rész min den jár mû tí pus ra ugyan -
azo kat a jel lem zõ ket tar tal maz za.

Az iga zo ló la pon az egyes fel ira tok, ada tok, ro va tok el -
ren de zé sét, a szi go rú szám adá sú nyom tat vány nak mi nõ sü -
lõ iga zo ló la pok õr zé sé nek, ke ze lé sé nek, nyil ván tar tá sá nak 
rész le tes sza bá lya it a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján a
KFF ál la pít ja meg.

Az iga zo ló lap és a 9. szá mú mel lék let sze rin ti pla kett
elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá hoz, a nyil ván tar tás nyom ta tá -
sá hoz, to váb bá a fe lül vizs gá lat ról ké szí tett ta nú sít vány nak 
a köz le ke dé si ha tó ság hoz tör té nõ elekt ro ni kus to váb bí tá -
sá hoz szük sé ges prog ra mot leg ké sõbb 2006. de cem ber
31-ig a KFF té rí tés men te sen biz to sít ja a fe lül vizs gá ló he -
lyek szá má ra. A szá mí tó gé pes prog ram a ta nú sít vány nyil -
ván tar tá sát, vissza ke res he tõ sé gét is biz to sít ja.”

4.  §

Az R. 12. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Az RKFA mû sze rek el len õr zé se
Az el len õr zés nek 2005. feb ru ár 1-je után ki kell tér nie

az RKFA mi nõ sí té sû mé rõ rend sze rek hasz ná lat köz be ni
vizs gá la tá ra is.

5.1. Ha 2006. feb ru ár 1-je után az el len õr zés meg ál la -
pít ja, hogy a fe lül vizs gá ló hely in do ko lat la nul nem hasz -
nál ja a ren del ke zés re ál ló, mû kö dõ ké pes RKFA mé rõ rend -
szert, úgy a köz le ke dé si ha tó ság a fe lül vizs gá ló hely fel jo -
go sí tá sát 1 hó nap ra fel füg gesz ti.

5.2. Ha a mû bi zony lat tal ren del ke zõ mû szer vizs gá la -
ta kor rend el le nes mû kö dés (az au to ma ti kus mé rés ve zér lés
elõ írt tól, il let ve hasz ná la ti uta sí tá sá tól, le írá sá tól el té rõ
mû kö dé se, a vizs gá la tok so rán ki jel zett és rög zí tett, il let ve
az elekt ro ni kus ta nú sít vány ban ki nyom ta tott ér té ke el té ré -
se stb., ide nem ért ve a mû szer el len õr zõ mé rés so rán be -
avat ko zás nél kül be kö vet ke zõ meg hi bá so dá sát, a ka lib rá -
ció hi bá ját) gya nú ja me rül fel, az el len õr zõ ha tó ság vizs gá -
la tot in dít.

5.3. Ha az el len õr zést vég zõ köz le ke dé si ha tó ság azt ál -
la pít ja meg, hogy

a) a rend el le nes mû kö dés a fe lül vizs gá ló szán dé kos be -
avat ko zá sá nak kö vet kez mé nye, ak kor a fe lül vizs gá ló hely
fel jo go sí tá sát vissza kell von ni. Eb ben az eset ben a vissza -
vo nás tól szá mí tott 3 évig nem ad ha tó új ból fel jo go sí tás,

b) a mû bi zony lat tal ren del ke zõ mû szer rend el le nes
mû kö dé se a gyár tó, il let ve for gal ma zó ál tal el kö ve tett hi -
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bá ra ve zet he tõ vissza, úgy so ron kí vül kö te les ér te sí te ni a
KKF-et, amely a rend el le ne sen mû kö dõ mû sze rek hasz ná -
la tát a ki ja ví tást kö ve tõ is mé telt mi nõ sí té sig fel füg gesz ti.

5.4. Ha a mû bi zony lat tal ren del ke zõ mé rõ rend szer ben
a mé rõ mû sze rek vizs gá la ta kor rend el le nes mû kö dés ta -
pasz tal ha tó (pl. oxi gén cel la hi bá ja, szá mí tás el len õr zõ
prog ram sze rin ti hi ba), az el len õr zõ ha tó ság a mû szer
hasz ná la tát meg tilt ja, má sik meg fe le lõ RKFA mû szer hi á -
nyá ban a fe lül vizs gá ló hely fel jo go sí tá sát a ja ví tást kö -
vetõ, a 14. szá mú mel lék let 1.10.5.1.3., il let ve 1.10.6.1.2.
pont ja sze rin ti pon tos ság-el len õr zés meg tör tén té ig fel füg -
gesz ti.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si bel ügy mi nisz ter

mi nisz ter

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
7/2006. (II. 27.) GKM

rendelete

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek
és a váratlan vasúti események szakmai

vizsgálatának részletes szabályairól

A lé gi-, a vas úti és ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.) 22.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

A ren de let al kal ma zá si kö re a sú lyos vas úti bal eset, a
vas úti bal eset és a vá rat lan vas úti ese mény szak mai vizs -
gá la tá ra ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) üzem ben tar tó: a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005.

évi CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 2.  §-a
(3) be kez dé sé nek 1. pont já ban meg je lölt vas úti tár sa ság,
va la mint a 9. pont já ban meg je lölt nem zet kö zi cso por to su -
lás;

b) ér te sí té si rend: azok nak az in téz ke dés re, dön tés re
jo go sult sze mé lyek nek és szer ve ze tek nek az ér te sí té si cí -
mét és te le fon szá mát tar tal ma zó jegy zé ke, aki ket vagy
ame lye ket a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat -
lan vas úti ese mény rõl ka pott be je len tést köve tõen az
üzem ben tar tó bal ese ti szol gá la ta út ján tá jé koz tat ni kö -
teles;

c) RID: a ve szé lyes áruk nem zet kö zi vas úti szál lí tá sá ra
vo nat ko zó sza bály zat.

A súlyos vasúti baleset, a vasúti baleset,
a váratlan vasúti esemény szakmai vizsgálata

3.  §

(1) A Kbvt. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak ban: Szer ve -
zet) a sú lyos vas úti bal ese tek vizs gá la tán kí vül – a Kbvt.
7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok figye lembe véte lével – vizs gá la tot foly tat hat kü lö -
nö sen a kö vet ke zõ ese tek ben:

a) a há ló zat több pont ján azo nos ok ból vagy azo nos he -
lyen is mét lõ dõ en be kö vet ke zett vas úti bal eset vagy vá rat -
lan vas úti ese mény, kü lö nö sen: „Meg állj” ál lá sú jel zõ
meg ha la dá sa, hely te le nül ál ló vál tó, té ves jel zés, bal eset
vagy egyéb ese mé nyek kü lön le ges és kor lá to zott fel té te -
lek kel to váb bí tan dó kül de mé nyek kel,

b) köz úti-vas úti ke resz te zõ dés ben be kö vet ke zett vas úti 
bal eset és vá rat lan vas úti ese mény, ha

ba) a tech ni kai biz to sí tás nem mû kö dik,
bb) a vas úti jár mû nél az en ge dé lye zett se bes ség túl lé -

pé sét ál la pí tot ták meg,
bc) a pá lya vagy tar to zé kai mû sza ki hi bá ját is meg ál la -

pí tot ták,
c) köz le ke dõ vo na tok von ta tott jár mû ve i nél mû sza ki

ok ból (pl. me cha ni kus szer ke ze ti elem túl me le ge dé se, fû -
tõ-, lég kon di ci o ná ló-, vi lá gí tó be ren de zés ener gia el lá tó
ele me i nek zár la ta  miatt) be kö vet ke zett tûz ese tek,

d) a törzs há ló za ton köz le ke dõ vo na tok kal mû sza ki ok -
ból, így el sõ sor ban

da) a pá lya irány- fek szint-, nyom táv hi bá já ból, ki té rõ -
hi bá ból,

db) biz to sí tó be ren de zé si hi bá val össze füg gõ en,
dc) jár mû (fu tó mû, fék be ren de zés vagy egyéb köz le ke -

dés biz ton sá gi be ren de zés) hi bá já ból is mét lõ dõ en be kö vet -
ke zõ vas úti bal ese tek és vá rat lan vas úti ese mé nyek,



e) ve szé lyes áruk szál lí tá sa so rán be kö vet ke zett azon
vas úti bal ese tek, me lyek nél a ve szé lyes anyag sza bad ba
ju tott mennyi sé ge a RID 1.8.5. pont já ban elõ ír ta kat meg -
ha lad ja.

(2) A szak mai vizs gá lat nyílt sá ga ér de ké ben az érin tett
üzem ben tar tó kat, a köz le ke dé si ha tó sá got, a sé rül te ket,
va la mint az el ha lá lo zott sze mé lyek hoz zá tar to zó it, a meg -
sé rült va gyon tár gyak tu laj do no sa it, a gyár tó kat, a sze -
mély zet kép vi se lõ it rend sze re sen tá jé koz tat ni kell a vizs -
gá lat ról. Le he tõ sé get kell ad ni ar ra, hogy is mer tes sék ál -
lás pont ju kat, vé le mé nyü ket a vizs gá lat tal kap cso lat ban, és 
meg jegy zést fûz ze nek a 19.  § sze rin ti zá ró je len tés-ter ve -
zet ben sze rep lõ in for má ci ók hoz.

A Szervezet baleseti ügyeleti szolgálata

4.  §

(1) A Szer ve zet a sú lyos vas úti bal eset re, a vas úti bal -
eset re, a vá rat lan vas úti ese mény re vo nat ko zó be je len tést
te le fo non, te le fa xon, va la mint elekt ro ni kus úton fo gad ja.

(2) Amennyi ben a be je len tés nem az üzem ben tar tó tól
szár ma zik, a Szer ve zet az üzem ben tar tót ha la dék ta la nul
ér te sí ti.

(3) Ha a Szer ve zet az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada tok
alap ján nem vizs gál ja a vas úti bal ese tet és a vá rat lan vas úti 
ese ményt, er rõl az üzem ben tar tót a dön tést köve tõen ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) A sú lyos vas úti bal eset rõl, a vas úti bal eset rõl, a vá -
rat lan vas úti ese mény rõl  szóló be je len tés nek a kö vet ke zõ
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény he lye (a szol gá la ti hely ne ve, vál tó- vá -
gány szám, nyílt vo na li bal eset nél a szel vény szám és a
szom szé dos szol gá la ti he lyek meg ne ve zé se),

b) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény idõ pont ja,

c) a vo nat(ok) szá ma és faj tá ja,
d) a to váb bí tó von ta tó jár mû tí pu sa és pá lya szá ma,
e) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény rö vid le írá sa,
f) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény kö vet kez mé nyei:
fa) sze mé lyi kö vet kez mé nyek (sé rü lés, ha lál, a sé rül tek 

vagy el huny tak szá ma),
fb) tár gyi kö vet kez mé nyek (jár mû vek sé rü lé se, sik lá sa; 

a sé rült, sik lott jár mû vek szá ma és tí pu sa, a ra ko mány sé -
rü lé se, szét szó ró dá sa, sza bad ba ju tá sa; a ra ko mány faj tá ja,
kü lö nös te kin tet tel a ve szé lyes áruk ra; a vas úti pá lyá ban és 
egyéb be ren de zé sek ben ke let ke zett ron gá lás; a kör nye zet

szennye zé se; tûz ke let ke zé se; köz úti jár mû el üté se ese tén
a köz úti jár mû ada tai),

g) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény fel té te le zett oka,

h) a be je len tés ide jé ig tett in téz ke dé sek,
i) a be je len tõ ada tai: ne ve, al kal ma zó szer ve zet meg ne -

ve zé se, be osz tá sa, el ér he tõ sé ge.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek 
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól
szer zi be.

Az üzemben tartó baleseti szolgálata

6.  §

(1) Az üzem ben tar tó sa ját vas úti biz ton ság irá nyí tá si
rend sze rén be lül lét re ho zott üzem ben tar tói bal ese ti szol -
gá la ta út ján kö te les gon dos kod ni

a) a sú lyos vas úti bal eset re, a vas úti bal eset re, a vá rat -
lan vas úti ese mény re vo nat ko zó be je len té sek fo lya ma tos
fo ga dá sá ról,

b) a sú lyos vas úti bal eset nek, a vas úti bal eset nek, a vá -
rat lan vas úti ese mény nek a Szer ve zet ré szé re tör té nõ ha la -
dék ta lan be je len té sé rõl,

c) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé sek ha la dék ta lan meg ho za ta lá ról, a ha tó sá -
gok és más, in téz ke dés re, dön tés re jo go sul tak ér te sí té sé rõl
és ri asz tá sá ról.

(2) Az üzem ben tar tó a sú lyos vas úti bal eset re, a vas úti
bal eset re, a vá rat lan vas úti ese mény re vo nat ko zó be je len -
tés fo ga dá sá nak és be je len té sé nek rend jét és az ezek kel
össze füg gõ nyil ván tar tá si, ér te sí té si, ri asz tá si ren det a köz -
le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott uta sí tás ban ha tá roz za
meg. A köz le ke dé si ha tó ság a jó vá ha gyást meg elõ zõ en a
Szer ve zet tõl vé le ményt kér het.

(3) Az üzem ben tar tó ké rel mé re a köz le ke dé si ha tó ság
hoz zá já ru lást ad hat ah hoz, hogy az üzem ben tar tó egy
olyan, má sik üzem ben tar tó hoz csat la koz zon, amely az
üzem ben tar tói bal ese ti szol gá lat fel ada ta it át vál lal ja és el -
lát ja. A hoz zá já ru lást meg elõ zõ en a köz le ke dé si ha tó ság a
Szer ve zet tõl vé le ményt kér het.

7.  §

(1) Az üzem ben tar tó a bal ese ti szol gá lat fel ada ta i nak
el lá tá sa ér de ké ben

a) ki je lö li a be je len té sek fo ga dá sát és a Szer ve zet ér te -
sí té sét el lá tó szer ve ze ti egy sé get és sze mély ze tet,

b) meg ha tá roz za az a) pont ban le írt szer ve ze ti egy ség
és sze mély zet ál lan dó szol gá la ti he lyi sé gét vagy he lyi sé -
ge it,

222 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám



5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 223

c) gon dos ko dik ar ról, hogy a b) pont ban le írt he lyi sé -
gek ben ren del ke zés re áll ja nak:

ca) a 6.  § (2) be kez dé se sze rin ti uta sí tás ban elõ írt nyil -
ván tar tá si ok má nyok,

cb) a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges jog sza bá lyok,
cc) az üzem ben tar tói bal ese ti szol gá lat ra vo nat ko zó

sza bály zat,
cd) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény be kö vet ke zé se kor kö te le zõ ér te sí té si rend,
ce) a nyil vá nos táv be szé lõ há ló zat hoz csat la ko zó köz -

vet len táv be szé lõ vo nal(ak) és a meg fe le lõ hír köz lõ, va la -
mint más tech ni kai esz kö zök.

(2) Az üzem ben tar tó bal ese ti szol gá la tá nak nyil ván tar -
tást kell ve zet nie a be ér ke zett be je len té sek vé te lé rõl és a
Szer ve zet ré szé re adott ér te sí té sek rõl. A nyil ván tar tás ban
az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ada to kat kell rög zí te ni.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szol gá la tot el lá tó
sze mély a sú lyos vas úti bal eset rõl, a vas úti bal eset rõl, a vá -
rat lan vas úti ese mény rõl  szóló be je len tés vé te lét köve tõen
az ér te sí té si rend sze rint tá jé koz tat ja az ér te sí té si rend ben
meg je löl te ket a sze mé lyi és tech ni kai men tés meg kez dé sé -
hez, a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan 
vas úti ese mény kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé sek meg ho za ta la ér de ké ben.

A helyszín biztosítása

8.  §

(1) A hely szín biz to sí tá sá ra jo go sult nak a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény hely szí -
né tõl tá vol kell tar ta nia mind azo kat, akik nem vesz nek
részt

a) a ha tó sá gi vizs gá lat ban és a Szer ve zet vizs gá ló bi -
zott sá gá ban,

b) a sé rül tek men té sé ben, hely szí ni el lá tá sá ban,
c) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sá ban és a
vas úti for ga lom hely re ál lí tá sá ban,

d) a kör nye ze ti ká rok el há rí tá sá ban és fel szá mo lá sá -
ban,

e) a tûz ol tás ban,
f) a men tés, il let ve az el há rí tás ve ze tõ je ál tal meg ha tá -

ro zott egyéb fel ada tok el lá tá sá ban.

(2) Erõs szél vagy csa pa dék ese tén az eset jel le gé tõl
füg gõ en, a ren del ke zés re ál ló esz kö zök fel hasz ná lá sá val a
rend õrség és a vizs gá ló bi zott ság meg ér ke zé sé ig min dent
meg kell ten ni an nak ér de ké ben, hogy a nyo mok meg vál -
to zá sa, rész le ges vagy tel jes meg sem mi sü lé se ne kö vet -
kez hes sen be.

(3) Amennyi ben a sé rül tek men té se és hely szí ni el lá tá -
sa, a kör nye ze ti ká rok el há rí tá sa és a tûz ol tás (a továb biak -
ban együtt: men tés és kár el há rí tás) a rend õrség és a vizs -
gálóbizottság hely szín re ér ke zé se elõtt meg kez dõ dik vagy
meg tör té nik, a hely szín in do ko lat lan meg vál toz ta tá sát el

kell ke rül ni. En nek ér de ké ben a jár mû vek, a ron csok, a
 rakomány, a vas úti pá lya ele mei és tar to zé kai, egyéb a bal -
eset, ese mény hely szí nén le võ tár gyak moz ga tá sát, va la -
mint ezek to váb bi ron cso lá sát oko zó be avat ko zá so kat
(pl. sze mé lyek men té se a ron csok szét vá gá sá val) a men tés
és kár el há rí tás ál tal meg kö ve telt mér ték re kell kor lá toz ni.

(4) Ha a men tés és a ha laszt ha tat lan kár el há rí tás a vizs -
gá ló bi zott ság hely szín re ér ke zé se elõtt meg kez dõ dött
vagy meg tör tént, a men tés és el há rí tás ve ze tõ je ál tal jó vá -
ha gyott tény meg ál la pí tá si je len tés ben kell rög zí te ni, hogy
a men tés és kár el há rí tás so rán a hely szín mi lyen meg vál -
toz ta tá sá ra (pél dá ul: a ron csok hely ze té nek, ál la po tá nak
meg vál toz ta tá sa, szét vá gá sa) ke rült sor. A fel jegy zé se ket
– hely szín re ér ke zé se után – a bün te tõ el já rás, a sza bály sér -
té si- vagy köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ve ze tõ jé nek és a
vizs gá ló bi zott ság nak át kell ad ni.

Helyszíni vizsgálat

9.  §

(1) A hely szí nen ta lált nyo mok rög zí té sét a vizs gá ló bi -
zott ság vég zi. Amennyi ben a sú lyos vas úti bal eset tel, a
vas úti bal eset tel, a vá rat lan vas úti ese ménnyel össze füg -
gés ben bün te tõ el já rás in dul, a nyo mok rög zí té sé rõl a rend -
õr ség dönt.

(2) A hely szí ni vizs gá lat a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti 
bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény jel le gé tõl füg gõ en a
köz vet len hely szí nen túl ki ter jed az ezek kel össze füg gés -
ben lé võ he lyek re is:

a) a nyílt vo na lon be kö vet ke zett sú lyos vas úti bal eset -
nél, a vas úti bal eset nél, a vá rat lan vas úti ese mény nél a
szom szé dos, to váb bá a vo nat for gal mat az adott vo na lon
irá nyí tó szol gá la ti he lyek re,

b) a ki sik lá sos bal eset nél a sik lott jár mû(vek) ha la dá si
irá nyá val el len té tes irány ban le võ pá lya sza kasz ra és az
 abban le võ ki té rõk re, biz to sí tó és jel zõ be ren de zé sek re.

10.  §

(1) A sú lyos vas úti bal ese tet, a vas úti bal ese tet, a vá rat -
lan vas úti ese ményt köve tõen a vizs gá ló bi zott ság a le he tõ
leg rö vi debb idõn be lül jo go sult a jár mû re és an nak sze -
mély ze té re vo nat ko zó, va la mint a vizs gá lat hoz szük sé ges
egyéb ada to kat tar tal ma zó, a hely szí nen fel lel he tõ bi zony -
la to kat, így el sõ sor ban a me net ok má nyo kat és a me net író
re giszt rá tu mot el is mer vény el le né ben át ven ni, ki vé ve, ha a 
sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti
ese mény ügyé ben bün te tõ el já rás in dul.

(2) A vizs gá ló bi zott ság a hely szí ni vizs gá lat meg ál la pí -
tá sai alap ján, fi gye lem mel a 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra is, min den olyan to váb bi, el sõ sor ban a for ga lom sza -
bá lyo zá sá val, a mû sza ki be ren de zé sek kar ban tar tá sá val és
üze mel te té sé vel kap cso la tos adat, ok mány, bi zony lat és



bi zo nyí ték át vé te lé re is jo go sult, ame lyek a vizs gá lat le -
foly ta tá sá hoz szük sé ge sek, ki vé ve, ha a sú lyos vas úti bal -
eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény ügyé ben
bün te tõ el já rás in dul.

(3) Ha a rend õrség az ok má nyo kat és egyéb do ku men tu -
mo kat, bi zo nyí té ko kat le fog lal ja, a vizs gá ló bi zott ság
 vezetõje in téz ke dik an nak ér de ké ben, hogy a do ku men tu -
mok má so la tai és a bi zo nyí té kok kal kap cso la tos ira tok
(pl. jegy zõ köny vek, vizs gá la ti ered mé nyek stb.) má so la tai
a szak mai vizs gá lat le foly ta tá sá hoz ren del ke zés re áll ja -
nak.

(4) A men tés ve ze tõ je kö te les a szük sé ges se gít sé get
meg ad ni a vizs gá ló bi zott ság nak a bi zo nyí té kok be gyûj té -
sé hez, to váb bá min den olyan mé rés el vég zé sé hez, fény ké -
pek és vi deo fel vé te lek ké szí té sé hez, ame lyek a tény ál lás
rög zí té sé hez szük sé ge sek, kü lö nös te kin tet tel azok ra a jel -
lem zõk re, ame lyek az el há rí tás sal és a pá lya fel sza ba dí tá -
sá val meg vál toz nak. A hely szí nen fel vett ada tok, mé ré si
ered mé nyek és a kö rül mé nyek (pl. idõ já rá si-lá tá si vi szo -
nyok) rög zí té se az (1) és (2) be kez dés ben le írt do ku men tu -
mok kal együtt a szak mai vizs gá lat vég re haj tá sá nak alap -
fel té te le.

(5) A sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény hely szí nén tör té nõ mun ka vég zés hez a
vizs gá ló bi zott ság tag ja it a Szer ve zet meg fe le lõ, az azo no -
sí tást meg könnyí tõ jel zés sel el lá tott vé dõ ru há zat tal, vé dõ -
fel sze re lés sel, va la mint a hely szí ni vizs gá lat le foly ta tá sá -
hoz nél kü löz he tet len tech ni kai fel sze re lés sel lát ja el.

(6) A vizs gá la tok vég zé se köz ben a mun ka biz ton sá gi
sza bá lyo kat és a vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la tá ra vo nat ko -
zó elõ írásokat be kell tar ta ni. A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je
– két vagy több vá gá nyú pá lyán – kér he ti a bal eset  miatt el
nem zárt vá gá nyon se bes ség kor lá to zás be ve ze té sét vagy a
for ga lom szü ne tel te té sét a vizs gá lat ide jé re a bal eset hely -
szí né vel szom szé dos ál lo má sok ve ze tõ i tõl (meg bí zott ja i -
tól) vagy a vas út üzem ille té kes irá nyí tó já tól, aki kö te les a
szük sé ges in téz ke dé se ket meg ten ni. Ilyen in téz ke dés kez -
de mé nyez he tõ ál lo má son tör tént bal eset és a 13.  § (4) be -
kez dé sé ben sze rep lõ bi zo nyí tá si vizs gá lat ese tén is.

Az adatrögzítõ berendezések regisztrátumainak
értékelése

11.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni
ar ról, hogy a vas úti jár mû vek adat rög zí tõ, me net író be ren -
de zé se ál tal, to váb bá a szó be li üze ne tek fel vé te lé re al kal -
mas be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada tok (re giszt rá tum), va -
la mint a vas úti pá lya és tar to zé ka i nak gé pi vagy mû sze res
mé ré sé nél rög zí tett ada tok ki ol va sá sát, a mû sze rek, be ren -
de zé sek ke ze lé sét csak az ar ra ki kép zett és fel jo go sí tott
sze mé lyek vé gez zék, ki vé ve, ha a sú lyos vas úti bal eset, a
vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény ügyé ben bün te tõ -
el já rás in dul.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ér te lem sze rû al kal ma -
zá sá val kell el jár ni az üzem ben tar tó ál tal mû köd te tett
egyéb adat- vagy hang rög zí tõ be ren de zés re giszt rá tu má -
nak fel dol go zá sá nál is.

(3) Az adat rög zí tõ, a me net író vagy szó be li üze ne tek
fel vé te lé re al kal mas be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada to kat
(re giszt rá tu mo kat), va la mint a vas úti pá lya és tar to zé ka i -
nak gé pi vagy mû sze res mé ré sé nél rög zí tett ada tok ki ol va -
sá sá nak ered mé nyét a rend õrség ké ré sé re át kell ad ni.

A roncsok õrzése

12.  §

(1) Amennyi ben to váb bi vizs gá lat szük sé ges, a vizs -
gálóbizottság ve ze tõ jé nek más ha tó ság gal és szer ve ze tek -
kel egyez te tett dön té se alap ján a Szer ve zet az üzem ben tar -
tó köz re mû kö dé sé vel és költ sé gé re a bal ese tet szen ve dett
vas úti jár mû vet, ron csa it és tar to zé ka it, va la mint az egyéb
bi zo nyí té ko kat a vizs gá lat le foly ta tá sá ra al kal mas hely re
szál lít tat ja és to váb bi õr zé sé rõl in téz ke dik. Az õr zés meg -
szün te té sé rõl a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je és az ese mény
vizs gá la tá ban részt ve võ egyéb ha tó sá gok ve ze tõi kö zö sen 
dön te nek.

(2) A ron csok és tar to zé kai, vagy egyéb, bi zo nyí ték ként
figye lembe ve he tõ be ren de zé sek, rész egy sé gek, anya gok
és egyéb tár gyi bi zo nyí té kok el szál lí tá sa kor és meg õr zé se -
kor úgy kell el jár ni, hogy azok to váb bi sé rü lést vagy el vál -
to zást ne szen ved je nek.

(3) Ha a rend õrség a ron cso kat, azok tar to zé ka it, to váb -
bá az egyéb tár gyi bi zo nyí té ko kat le fog lal ja, a vizs gá ló bi -
zott ság ve ze tõ je in téz ke dik a Szer ve zet ha tás- és fel adat -
kö ré be tar to zó szük sé ges vizs gá la tok nak a rend õrséggel
– és szük ség ese tén a vizs gá lat ban részt ve võ más ha tó sá -
gok kal – egyez te tett mó don tör té nõ el vé ge zé se ér de ké ben.

További vizsgálatok lefolytatása

13.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je dönt a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény oká nak
meg ál la pí tá sá hoz vagy a meg ál la pí tá sok bi zo nyí tá sá hoz
nél kü löz he tet len, szá mí tás sal el fo gad ha tó pon tos ság gal
nem iga zol ha tó és a hely szí nen vagy a hely szí ni vizs gá lat
ide jén el nem vé gez he tõ to váb bi vizs gá la tok ról, el len õr zõ
mé ré sek rõl, ame lye ket a szak mai vizs gá lat so rán al kal mas
mû hely ben, la bo ra tó ri um ban meg fe le lõ esz kö zök kel kell
el vé gez ni.

(2) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat so -
rán szük ség sze rint dönt het a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti 
bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény hely szí nén el vég zen dõ
meg is mé telt, il let ve to váb bi vizs gá la tok le foly ta tá sá ról.
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(3) Az üzem ben tar tó kö te les a vizs gá la tok el vég zé sé -
hez és bi zo nyí tá si vizs gá lat hoz szük sé ges fel té te le ket té rí -
tés men te sen biz to sí ta ni.

(4) A szak mai vizs gá lat so rán, amennyi ben a ren del ke -
zés re ál ló ada tok alap ján a kö rül mé nyek tisz tá zá sa vagy a
bi zo nyí tás in do kol ja, a hely re ál lí tást kö ve tõ en a szak mai
vizs gá lat ve ze tõ jé nek dön té se alap ján – a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény jel lem -
zõ it a szük sé ges és le het sé ges mér té kig re konst ru á ló – bi -
zo nyí tá si vizs gá la tot le het tar ta ni. A hely szí ni bi zo nyí tá si
vizs gá lat ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

A szakmai vizsgálat megállapításainak
értékelése

14.  §

A szak mai vizs gá lat so rán a hely szí nen rög zí tett ada to -
kat, a 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti vizs gá la tok ered mé nye it, 
a bi zo nyí tá si vizs gá lat ered mé nye it és a meghallga -
tási jegy zõ köny ve ket ér té kel ni kell. En nek so rán ér té kel ni
kell

a) a sú lyos vas úti bal eset tel, a vas úti bal eset tel, a vá rat -
lan vas úti ese ménnyel szo ro san össze füg gõ ok-oko za ti
ada to kat,

b) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény oká nak bi zo nyí té ka it,

c) más bal ese ti ok ki zá rá sá nak bi zo nyí té ka it,
d) a mû sza ki mé ré sek ered mé nye it,
e) va la mennyi érin tett meg hall ga tá sát,
f) a tech no ló gi ai elõ írások és tény ada tok össze ha son lí -

tá sát,
g) a kö rül mé nyek be fo lyá sát a bal eset be kö vet ke zé sé re,
h) a ve szély ész lel he tõ sé gét és a bal eset el há rít ha tó sá gát,
i) azo kat a to váb bi té nye zõ ket, ame lyek hoz zá já rul hat -

tak a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas -
úti ese mény be kö vet ke zé sé hez.

A vizsgálóbizottság

15.  §

(1) A vizs gá ló bi zott sá got az e ren de let 16.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg je lölt vég zett ség gel és ké pe sí tés sel
ren del ke zõ szak em be rek kö zül a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
je lö li ki.

(2) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a Szer ve zet köz tiszt vi -
se lõ je, a szak mai vizs gá lat egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je. A 
vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek fel ada ta:

a) a szak mai vizs gá lat irá nyí tá sa,
b) a szak mai vizs gá lat alap ján zá ró je len tés-ter ve zet,

zá ró je len tés elõ ter jesz tése a Szer ve zet fõ igaz ga tó já nak,
c) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ okok

és kö rül mé nyek meg szün te té se ér de ké ben, to váb bá a vizs -

gált hoz ha son ló sú lyos vas úti bal ese tek, vas úti bal ese tek
és vá rat lan vas úti ese mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben szük -
sé ges in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas lat (a továb biak ban:
biz ton sá gi aján lás) ki dol go zá sa a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
ré szé re.

A vizsgálóbizottság tagjainak képesítése

16.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság tag já nak a kö vet ke zõk sze rin ti
vég zett ség gel és ké pe sí tés sel kell ren del kez nie:

a) fel sõ fo kú vég zett ség,
b) a vas úti köz le ke dé si szak te rü le ten szer zett leg alább

öt éves gya kor lat,
c) a bal eset vizs gá ló tan fo lya mot a Szer ve zet nél vagy

ok ta tá si in téz mény ben si ke re sen el vé gez te.

(2) A vizs gá ló bi zott ság tag já nak to vább kép zé sé rõl a
Szer ve zet fõ igaz ga tó ja gon dos ko dik.

Az érintettek kötelezettségei a szakmai vizsgálat
során

17.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán – a Szer ve zet fel ké ré se
alap ján – az érin tet tek, így el sõ sor ban a köz le ke dé si ha tó -
ság, az üzem ben tar tók, va la mint a vas úti pá lya és a jár mû -
vek, to váb bá azok tar to zé ka i nak, kü lön fé le be ren de zé se i -
nek gyár tá sá val, üzem ben tar tá sá val, kar ban tar tá sá val és
ja ví tá sá val fog lal ko zó szer ve ze tek kö te le sek a vizs gá ló bi -
zott ság gal együtt mû köd ni.

(2) Az együtt mû kö dés ke re té ben az (1) be kez dés ben
sze rep lõ szer ve ze tek fõ ként a sú lyos vas úti bal eset, a vas -
úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény oka i nak fel de rí té se
ér de ké ben szük sé ges ada tok kal, vizs gá la ti ered mé nyek -
kel, szak mai ál lás fog la lá sok kal kö te le sek se gí te ni a vizs -
gá ló bi zott ság mun ká ját.

Megelõzõ biztonsági ajánlás

18.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je – amennyi ben meg íté -
lé se sze rint a vas úti köz le ke dés biz ton sá ga meg kö ve te li –
meg elõ zõ biz ton sá gi aján lá sá ban azon na li in téz ke dést ja -
va sol hat a köz le ke dé si ha tó ság nak, az üzem ben tar tó nak,
va la mint a vas úti pá lya épí té sé vel és a jár mû vek gyár tá sá -
val, to váb bá a vas úti pá lya és a jár mû vek tar to zé ka i nak,
be ren de zé se i nek gyár tá sá val, üzem ben tar tá sá val, kar ban -
tar tá sá val és ja ví tá sá val fog lal ko zó szer ve ze tek nek.

(2) A meg elõ zõ biz ton sá gi aján lás cím zett je a vizs gá ló -
bi zott ság ve ze tõ je ál tal ja va solt azon na li meg elõ zõ in téz -



ke dé se ket kö te les vég re haj ta ni, ki vé ve, ha azok kal nem ért 
egyet. Eb ben az eset ben kö te les a Szer ve ze tet ha la dék ta la -
nul – in do ko lás sal el lá tott vá lasz ban – tá jé koz tat ni.

A zárójelentés

19.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat és
an nak a 14.  §-ban le írt ér té ke lé se alap ján el ké szí ti a zá ró je -
len tés ter ve ze té re vo nat ko zó ja vas la tát, to váb bá en nek ré -
sze ként – amennyi ben szük sé ges – ki dol goz za a ja va solt
biz ton sá gi aján lá so kat és be nyújt ja a Szer ve zet fõ igaz ga -
tó já nak.

(2) A zá ró je len tés ter ve ze té nek tar tal mi és for mai kö ve -
tel mé nye it a mel lék let tar tal maz za.

(3) A zá ró je len tés ter ve ze té re vo nat ko zó ja vas la tot a
vizs gá ló bi zott ság tag jai is alá ír ják. Az eset le ges vé le -
mény el té rés re az alá írá sa kor utal ni kell, és az el té rõ vé le -
ményt zá ra dék ként kell csa tol ni.

(4) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a Kbvt. 16.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint fe lül vizs gál ja a zá ró je len tés
ter ve ze té re vo nat ko zó ja vas la tot. A fe lül vizs gá lat ered mé -
nye ként a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jét a szak mai vizs gá lat
ki egé szí té sé re, il let ve a biz ton sá gi aján lá sok át dol go zá sá -
ra uta sít hat ja.

(5) A szak mai vizs gá lat so rán ké szült fel jegy zé se ket
csak ak kor le het a zá ró je len tés mel lék le te i be fog lal ni, ha
azok a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény elem zé sé hez tar toz nak. A zá ró je len tés hez
csak a sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan fel jegy zé sek és ki -
zá ró lag azok a ré szek csa tol ha tók, ame lyek köz vet le nül
kap cso lód nak az elem zés hez.

(6) A biz ton sá gi aján lá sok cím zett jei éven te egy szer kö -
te le sek tá jé koz tat ni a Szer ve ze tet a biz ton sá gi aján lá sok
alap ján meg tett in téz ke dé se ik rõl.

Záró rendelkezések

20.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 16.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja 2007. már ci us
1-jén lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21.  §

Ez a ren de let a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá ról, va la -
mint a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló 95/18/EK

ta ná csi irány elv és a vas úti inf ra struk tú ra-ka pa ci tás el osz -
tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná la ti dí já nak
fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi ta nú sít vány ról  szóló
2001/14/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis
29-ei, 2004/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
V. Mel lék le té nek va ló meg fe le lést szol gál ja.

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

Melléklet
a 7/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A zárójelentés-tervezet és a zárójelentés részletes
formai és tartalmi követelményei

A zá ró je len tés fõ ré szei

1. Össze fog la lás

Az össze fog la lás nak tar tal maz nia kell a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese mény

– rö vid le írá sát,
– ide jét,
– he lyét,
– kö vet kez mé nye it.
Az össze fog la lás ban is mer tet ni kell a köz vet len, va la -

mint a köz ve tett oko kat és azo kat a té nye zõ ket, ame lyek rõl 
a vizs gá lat meg ál la pí tot ta, hogy hoz zá já rul tak a sú lyos
vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese -
mény be kö vet ke zé sé hez.

Ezt köve tõen is mer tet ni kell a fõ aján lá so kat és az aján -
lá sok cím zett je it.

2. A sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset és a vá rat lan
vas úti ese mény köz vet len tény ada tai

2.1. A sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset és a vá rat -
lan vas úti ese mény

– pon tos idõ pont ja és he lye,
– le írá sa és hely szí ne, va la mint a men tõ- és kár el há rí tó

szol gá lat te vé keny sé gé nek le írá sa,
– szak mai vizs gá la tá nak meg in dí tá sá ról  szóló dön tés, a 

vizs gá ló bi zott ság össze té te le és a vizs gá lat vég re haj tá sa.
Itt kell meg ad ni a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek, tag ja i -

nak, va la mint a vizs gá ló bi zott ság ba de le gált meg ha tal ma -
zott, ta nács adó és egyéb részt ve võk ne vét.

2.2. Az ese mény hát te re
– az érin tett vas úti sze mély zet re, egyéb érin tet tek re és

ta núk ra vo nat ko zó ada tok, név nél kül:
a) a vo nat sze mély zet érin tett tag ja i ra vo nat ko zó ada tok 

név nél kül:
– élet kor,
– ké pe sí tés (pl. moz dony ve ze tõi tí pus is me ret),
– szak mai gya kor lat, szol gá la ti idõ,
– egész ség ügyi al kal mas ság,
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b) a vas úti sze mély zet egyéb érin tett tag ja i nak (pél dá ul
a for gal mi és a kar ban tar tó szol gá lat tag jai stb.) ké pe sí té -
sé re és gya kor la tá ra vo nat ko zó rö vid is mer te tés,

c) az egyéb sze mé lyek re, ta núk ra vo nat ko zó informá -
ciók

– a vo nat jel lem zõi és össze ál lí tá sa, az érin tett jár mû -
vek pá lya szá ma

= a vo nat szá ma és tö me ge (sú lya), ter he lé se,
hossza,

= a von ta tó jár mû pá lya szá ma és al kal ma zá sá nak
mód ja,

= a fé ke zés rend sze re, a vo nat meg fé ke zett sé ge,

= a bal eset ben érin tett jár mû vek üze mi, mû sza ki és
fenn tar tá si ada tai,

– az inf ra struk tú ra és a jel zõ rend szer le írá sa (pá lya jel -
lem zõk, vá gány tí pus, vál tók, biz ton sá gi- és jel zõ be ren de -
zé sek, fel sõ ve ze té ki rend szer és egyéb be ren de zé sek, lé te -
sít mé nyek jel lem zõ ada tai, vo nat biz to sí tás,

– kom mu ni ká ci ós esz kö zök,

– a hely szí nen vagy an nak kö ze lé ben vég zett mun ká la -
tok,

– a vas úti men tés és kár el há rí tá si el já rás el in dí tá sa és
fo lya ma ta,

– a men tõ szol gá lat, a rend õrség és az or vo si szol gá la -
tok, ka taszt ró fa vé de lem, tûz ol tó ság men té si és el há rí tá si
el já rá sá nak el in dí tá sa és fo lya ma ta.

2.3. Ha lá los ál do za tok, sé rü lé sek és anya gi ká rok

– a ha lá los ál do za tok és sé rül tek

Az ada to kat a kö vet ke zõ táb lá zat ki töl té sé vel kell rög -
zíteni:

Sé rü lé sek Vo nat sze mély zet Uta sok
Egyéb

sze mé lyek

Ha lá los

Sú lyos

Ki sebb

Nincs sé rü lés

– a vo na ton szál lí tott ra ko mány ban, a sze mély -
poggyász ban és más va gyon tár gyak ban ke let ke zett kár;

– jár mû vek ben, az inf ra struk tú rá ban és a kör nye zet ben
ke let ke zett kár.

A bal ese tet szen ve dett jár mû(vek) ron gá ló dá sá nak rö -
vid is mer te té se (meg sem mi sült, je len tõ sen meg ron gá ló -
dott, kis sé meg ron gá ló dott, nem sé rült).

A pá lyá ban és tar to zé ka i ban, egyéb be ren de zé sek ben és 
lé te sít mé nyek ben ke let ke zett kár is mer te té se.

A kör nye zet ben ke let ke zett kár le írá sa, kü lö nös te kin -
tet tel ar ra az eset re, ha ve szé lyes vagy kör nye zet szennye zõ 
anyag ke rült a sza bad ba.

Ha tûz ke let ke zett, ak kor az eset ter mé sze té re, va la mint
az ol tás hoz hasz nált tûz ol tó esz kö zök re és ha té kony sá guk -
ra vo nat ko zó in for má ci ó kat is kö zöl ni kell.

2.4. Kül sõ kö rül mé nyek

– idõ já rá si kö rül mé nyek
Az idõ já rá si kö rül mé nyek rö vid is mer te té se, be le ért ve

az elõ re jel zett és a tény le ges kö rül mé nye ket is, to váb bá
azt, hogy a sze mély zet szá má ra ezek a me te o ro ló gi ai in for -
má ci ók ren del ke zés re áll tak-e.

A ter mé sze tes fény vi szo nyok a bal eset vagy egyéb ese -
mény idõ pont já ban (nap fény, hold fény, szür kü let stb.).

– föld raj zi ada tok
Te rep vi szo nyok (ív, be vá gás, töl tés stb.) be mu ta tá sa.

3. A vizs gá la ti jegy zõ könyv

3.1. A nyi lat ko za tok össze fog la lá sa

A nyi lat ko za tok össze fog la lá sát tar tal ma zó do ku men -
tum-rész meg fo gal ma zá sa so rán a sze mé lyi sé gi jo gok vé -
del me ér de ké ben gon dos kod ni kell a név te len ség kö ve tel -
mé nyé nek tel je sí té sé rõl.

Ez a rész tar tal maz za
– a vas úti sze mély zet,
– egyéb érin tet tek, és
– a ta núk

nyi lat ko za ta i nak össze fog la lá sát.

3.2. A biz ton ság irá nyí tá si rend szer

A sú lyos vas úti bal eset ben, a vas úti bal eset ben vagy a
vá rat lan vas úti ese mény ben érin tett üzem ben tar tó(k) biz -
ton ság irá nyí tá si rend sze ré nek vizs gá la ta alap ján el sõ sor -
ban a kö vet ke zõk re vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat kell rög -
zí te ni:

– az uta sí tá sok ki adá sá nak és vég re haj tá sá nak mód ja,
szer ve ze ti ke re tek,

– a sze mély zet tel szem be ni kö ve tel mé nyek és azok ér -
vé nye sí té sé nek mód ja,

– a bel sõ el len õr zé sek és vizs gá la tok gya kor la ta és
azok ered mé nyei,

– az inf ra struk tú rá val kap cso la tos kü lön bö zõ sze rep lõk 
kö zöt ti kap cso ló dá si pon tok.

3.3. Sza bá lyok és sza bály za tok

A szak mai vizs gá lat meg ál la pí tá sai alap ján össze kell
fog lal ni

– a vo nat ko zó kö zös sé gi és nem ze ti sza bá lyok és ren -
del ke zé sek,

– egyéb sza bá lyok, mint pél dá ul az üze mel te té si sza bá -
lyok, he lyi elõ írások, a sze mély zet re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek, kar ban tar tá si elõ írások és az al kal ma zan dó szab -
vá nyok
meg lé té vel, al kal ma zá sá val, is me re té vel kap cso la tos meg -
ál la pí tá so kat. Szük ség sze rint ki kell tér ni a sza bá lyo zás
hi á nyos sá ga i ra, a szük sé ges te en dõk re.

3.4. A jár mû és a mû sza ki be ren de zé sek mû kö dé se

A szak mai vizs gá lat alap ján rög zí te ni kell
– a jel zõ- és biz to sí tó be ren de zé sek mû kö dé sé re, az

ezek hez kap cso ló dó au to ma ti kus adat rög zí tés re,
– az inf ra struk tú ra (pá lya, ki té rõk stb.) ál la po tá ra,



– a pá lya men tén te le pí tett biz ton sá gi be ren de zé sek re
(pl. hõn fu tás jel zõ),

– a táv köz lõ be ren de zé sek re,

– a sú lyos vas úti bal eset ben, a vas úti bal eset ben vagy a
vá rat lan vas úti ese mény ben érin tett jár mû re (jár mû vek re),

– a von ta tó jár mû vek adat rög zí tõ, me net író be ren de zé -
se i re

vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat.

Rö vi den is mer tet ni kell a szak mai vizs gá lat so rán vég -
re haj tott pró bák és kí sér le tek ered mé nye it.

Szint be li köz úti-vas úti ke resz te zé sek ben tör tént bal -
eset nél kü lön ki kell tér ni a biz to sí tás (so rom pó, fény- és
fél so rom pó stb.) mû kö dé sé re.

3.5. Az üze mel te tés sel kap cso la tos do ku men tá ció

Is mer tet ni kell

– a sze mély zet nek a for ga lom irá nyí tás sal és a jel zé sek -
kel kap cso la tos in téz ke dé se it,

– a sú lyos vas úti bal eset tel, a vas úti bal eset tel vagy a
vá rat lan vas úti ese ménnyel kap cso la tos szó be li üze ne tek,
be le ért ve a rög zí tett ada tok do ku men tá lá sát,

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény hely szí né nek vé del mé re és õr zé sé re
vo nat ko zó in téz ke dé se ket.

3.6. Az em ber, a gép (klf. be ren de zé sek) és a szer ve zet
kö zöt ti kap cso lat

A szak mai vizs gá lat alap ján rög zí te ni kell

– az érin tett sze mély zet mun ka ide jét, a sú lyos vas úti
bal eset vagy a vas úti ese ményt meg elõ zõ szol gá la ti órák
szá mát, vo nal is me re tét,

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény be kö vet ke zé sét be fo lyá so ló or vo si és
sze mé lyi kö rül mé nye ket, be le ért ve a fi zi kai vagy pszi cho -
ló gi ai stresszes ál la po tot is,

– az em ber és a gép kö zöt ti kap cso la tot meg ha tá ro zó
be ren de zé sek ki ala kí tá sát,

– a szer ve ze ti hát tér fõ jel lem zõ it.

Ez utób bi ban az üzem ben tar tó(k)ra vo nat ko zó meg ál la -
pí tá sok mel lett a vas úti köz le ke dés mû kö dé sét be fo lyá so ló 
to váb bi szer ve ze tek kel, el sõ sor ban a ha tó sá gok kal össze -
füg gõ in for má ci ó kat kell meg ad ni. Ezek nem kor lá to zód -
hat nak a szer ve ze ti fel épí tés re és funk ci ók ra, ha nem ki
kell, hogy ter jed je nek mind azok ra az adott szer ve zet re vo -
nat ko zó egyéb in for má ci ók ra is, ame lyek a sú lyos vas úti
bal eset tel vagy a vas úti ese ménnyel össze füg gés ben áll -
nak.

3.7. Ko ráb bi ha son ló sú lyos vas úti bal ese tek, vas úti
bal ese tek vagy vá rat lan vas úti ese mé nyek

Is mer tet ni kell a szó ban for gó hoz ha son ló sú lyos vas úti
bal ese tek vagy vas úti ese mé nyek

– fõ jel lem zõ it,

– a ha son ló sá go kat és az el té ré se ket,

– a ko ráb ban tett in téz ke dé se ket.

4. Elem zés és kö vet kez te té sek

4.1. Zá ró je len tés az ese mé nyek lán co la tá ról

– a sú lyos vas úti bal eset tel, a vas úti bal eset tel vagy
a vá rat lan vas úti ese ménnyel kap cso la tos következ tetések
le vo ná sa a 3. pont ban meg ál la pí tott té nyek  alapján.

4.2. Ki ér té ke lés

– a 3. pont ban meg ál la pí tott té nyek elem zé se a sú lyos
vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese -
mény oká ra vo nat ko zó kö vet kez te té sek meg ala po zá sá hoz, 
to váb bá a men tõ- és el há rí tó szol gá lat mun ká já val kap cso -
lat ban.

4.3. Kö vet kez te té sek

Rész le te sen is mer tet ni kell

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény köz vet len oka it, be le ért ve az érin tett
sze mé lyek in téz ke dé se i vel, il let ve a jár mû vagy a mû sza ki
be ren de zés ál la po tá val kap cso la tos té nye zõk nek a bal eset -
hez vagy a vas úti ese mény hez va ló hoz zá já ru lá sát is,

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény köz ve tett oka it, ame lyek a szak is me re -
tek hi á nyá val, hely te len el já rá sok kal, in téz ke dé sek kel,
 hiányos kar ban tar tá si te vé keny ség gel hoz ha tók össze füg -
gés be,

– a sza bá lyo zá si rend szer re vagy egyes sza bá lyo zá sok -
ra, azok hely te len al kal ma zá sá ra, to váb bá a biz ton sá gi
rend szer hi á nyos sá ga i ra vissza ve zet he tõ alap ve tõ oko kat.

4.4. Ki egé szí tõ meg jegy zé sek

– a szak mai vizs gá lat so rán meg ál la pí tott olyan hi á -
nyos sá gok és kri ti kus pon tok, ame lyek nek az adott sú lyos
vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese -
mény szem pont já ból nincs je len tõ sé ge, de ame lye ket a
vas úti köz le ke dés ál ta lá nos biz ton sá ga ér de ké ben figye -
lembe kell ven ni,

– az elõ zõ pon tok ban nem sze rep lõ, de a té má hoz tar to -
zó nak ítélt in for má ci ók.

5. A meg tett in téz ke dé sek

Ez a rész a ko ráb ban már meg tett, il let ve a sú lyos vas úti
bal ese tet, a vas úti bal ese tet vagy a vá rat lan vas úti ese -
ményt köve tõen meg ho zott in téz ke dé se ket is mer te ti.

6. Biz ton sá gi aján lá sok és az aján lá sok cím zett jei

Amennyi ben in do kolt, a szak mai vizs gá lat ered mé nye -
ként meg ha tá ro zott biz ton sá gi aján lá so kat és ezek cím zett -
je it tar tal maz za ez a fe je zet.

7. Füg ge lé kek

Szük ség ese tén itt kell kö zöl ni min den egyéb, a je len tés
meg ér té se szem pont já ból szük sé ges nek te kint he tõ to váb bi 
in for má ci ót.
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A gazdasági és a közlekedési miniszter
9/2006. (II. 27.) GKM

rendelete

a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli
hajózási események vizsgálatának részletes

szabályairól

A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.) 22.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

A ren de let al kal ma zá si kö re a sú lyos ví zi köz le ke dé si
bal ese tek és a rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek szak mai
vizs gá la tá ra ter jed ki.

A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli
hajózási események bejelentése

2.  §

(1) A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak ban: 
Szer ve zet) a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott a sú lyos ví zi köz le -
ke dé si bal ese tek re és a rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek re
vo nat ko zó be je len tést ügye le ti szol gá la ta út ján fo gad ja a
hon lap ján1 fel tün te tett cí men és te le fon szá mon, va la mint
elekt ro ni kus úton.

(2) Amennyi ben a be je len tés nem a ha jó ve ze tõ jé tõl
vagy üzem ben tar tó já tól szár ma zik, a Szer ve zet az üzem -
ben tar tót ha la dék ta la nul meg ke re si.

3.  §

(1) A sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset rõl, il let ve a rend kí -
vü li ha jó zá si ese mény rõl  szóló be je len tés nek a kö vet ke zõ
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény he lyét (fo lyam ki lo mé ter, ko or di ná ták,
leg kö ze leb bi te le pü lés) és idõ pont ját,

b) az úszó lé te sít mény tí pu sát, ne vét, szám-, il let ve be -
tû je lét, vagy pe dig egyéb azo no sí tó je lét,

c) az úszó lé te sít mény ve ze tõ jé nek, va la mint az üzem -
ben tar tó já nak ne vét és szék he lyé nek cí mét,

1 www.kbsz.hu

d) a sze mély zet és a fe dél ze ten tar tóz ko dó uta sok vagy
más sze mé lyek szá mát, ne vét, a ra ko mány jel le gét (kü lö -
nös te kin tet tel a ve szé lyes áruk meg ne ve zé sé re),

e) a sze mé lyi sé rü lé se ket, az úszó lé te sít mény ben, a ví zi 
úton lé võ mû tár gyak ban és a har ma dik sze mély tu laj do ná -
ban ke let ke zett ká rok mér té két,

f) az utol já ra érin tett, va la mint a ren del te té si ki kö tõ
meg ne ve zé sét,

g) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény le fo lyá sát és fel té te le zett okát,

h) a be je len tés idõ pont já ig meg ho zott in téz ke dé se ket,

i) a be je len tõ ne vét, je len té si kö te le zett sé ge jo gi alap -
ját2 el ér he tõ sé gét.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek 
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól
szer zi be.

A szakmai vizsgálat lefolytatása

4.  §

(1) Sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset nél, il let ve a rend kí -
vü li ha jó zá si ese mény nél a hely szín vál to zat la nul ha gyá sa
és a nyo mok, va la mint az úszó lé te sít mény és ra ko má nya
meg õr zé se ér de ké ben:

a) tá vol kell tar ta ni az il le ték te le ne ket,

b) gon dos kod ni kell ar ról, hogy az úszó lé te sít mény, az
úszó lé te sít mény be ren de zé sei és fel sze re lé sei, ra ko má nya
a hely szí ni szem le meg kez dé sé ig – ha di lo bo gó alatt köz le -
ke dõ úszó lé te sít ményt érin tõ sú lyos ví zi köz le ke dé si bal -
eset nél, il let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény nél a ha di ha jós 
ka to nai szer ve zet kép vi se lõ jé nek meg ér kez té ig – és le he -
tõ ség sze rint an nak be fe je zé sé ig vál to zat lan ál la pot ban
ma rad ja nak,

c) a men tés és a tûz ol tás so rán az úszó lé te sít mény és ré -
sze i nek in do ko lat lan meg vál toz ta tá sát el kell ke rül ni,

d) ha a sze mély zet men té se már a ví zi ren dé szet te rü le -
ti leg ille té kes rend õri szer vé nek – ha tár te rü le ten a te rü le ti -
leg ille té kes ha tár õr sé gi szerv – vagy a vizs gá ló bi zott ság
hely szín re ér ke zé se elõtt meg tör tént és a hely szí nen cse -
lek võ ké pes sze mély van je len, ak kor fel kell je gyez nie,
hogy a men tés so rán a hely szín mi lyen meg vál toz ta tá sá ra
ke rült sor, és a fel jegy zé se ket – hely szín re ér ke zé se után –
a vizs gá ló bi zott ság nak át kell ad nia. Ha a bal eset vagy a
rend kí vü li ha jó zá si ese mény kö vet kez té ben bün te tõ el já rás 
vagy sza bály sér té si el já rás in dul, a fel so rol ta kat a nyo mo -
zó ha tó ság vagy a sza bály sér té si ha tó ság kép vi se lõ jé nek is 
át kell ad ni.

2 Kbvt. 10. § (1) és (2) be kez dés.



(2) Ide gen lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ményt
érin tõ sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset nél, il let ve rend kí vü li
ha jó zá si ese mény nél a lo bo gó sze rin ti ál lam er re vo nat ko -
zó ki fe je zett ké ré se ese tén biz to sí ta ni kell, hogy az adott
ál lam meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek meg ér ke zé sé ig az
úszó lé te sít mény, an nak ra ko má nya és a bi zo nyí té kok le he -
tõ ség sze rint érin tet le nül ma rad ja nak.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kat a szak mai
vizs gá lat ra vo nat ko zó jog sza bá lyok kal össze egyez tet he tõ
mó don kell tel je sí te ni.

5.  §

(1) A hely szí nen ta lált nyo mok rög zí té sét a szak mai
vizs gá lat ke re té ben a vizs gá ló bi zott ság vég zi. Amennyi -
ben a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset tel, il let ve rend kí vü li
ha jó zá si ese ménnyel össze füg gés ben bün te tõ el já rás in dul,
a nyo mok rög zí té sé rõl a rend õrség gon dos ko dik.

(2) Ha lá los ví zi köz le ke dé si bal eset be kö vet ke zé se ese -
tén a holt tes tek azo no sí tá sa, igaz ság ügyi or vos-szak ér tõi
vizs gá la ta, il let ve ki adá sa ér de ké ben a rend õrség kép vi se -
lõ je in téz ke dik.

6.  §

(1) A hely szí nen a vizs gá ló bi zott ság hely szí ni szem lét
foly tat le, amely rõl hely szí ni szem le jegy zõ köny vet vesz
fel. A hely szí ni szem le jegy zõ köny vet a Szer ve zet fõ igaz -
ga tó ja ré szé re a vizs gá ló bi zott ság ha la dék ta la nul meg kül -
di. A hely szí ni szem le jegy zõ könyv tar tal maz za kü lö nö sen
a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve rend kí vü li ha jó zá -
si ese mény he lyét és idõ pont ját, a víz ál lá si, idõ já rá si és lá -
tá si vi szo nyo kat, a bal eset ben, ha jó zá si ese mény ben ré -
szes úszó lé te sít mé nyek ne vét vagy szám je lét, ál la mi ho va -
tar to zá sát, üzem ben tar tó já nak, ve ze tõ jé nek ada ta it, az
úszó lé te sít mé nyek sé rü lé se i re vo nat ko zó ada to kat, a meg -
sé rült sze mé lyek ada ta it, a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek
és tag ja i nak ne vét, a szem le hely szí né re ér ke zés idõ pont -
ját, a szem le kez de té nek és be fe je zé sé nek ide jét, a vizs -
gálóbizottság ál tal tett in téz ke dé se ket. A hely szí ni szem le -
jegy zõ könyv höz csa tol ni kell a hely szín váz la tát, le írá sát,
a hely szín rõl ké szí tett fény kép- és vi deo fel vé te le ket, a
meg hall ga tás ról ké szí tett fel jegy zé se ket, to váb bá az egyéb 
be gyûj tött anya gok jegy zé két.

(2) Ten ge ri ha jót nyílt ten ge ren ért sú lyos ví zi köz le ke -
dé si bal eset, il let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény ki vizs gá -
lá sát a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet ál tal el fo ga -
dott, a ten ge ri bal ese tek és sze ren csét len sé gek ki vizs gá lá -
sá ról  szóló sza bály zat nak3 meg fele lõen kell vé gez ni.

3 Co de for the in ves ti ga ti on of Ma ri ne Ca su al ti es and In ci dents.

(3) A vizs gá ló bi zott sá got a Szer ve zet a meg fe le lõ vé dõ -
ru há zat tal és az azo no sí tást meg könnyí tõ jel zés sel, va la -
mint a hely szí ni szem le le foly ta tá sá hoz nél kü löz he tet len
meg fe le lõ tech ni kai fel sze re lés sel lát ja el.

Adatrögzítõk

7.  §

(1) Az úszó lé te sít mé nyek adat rög zí tõ be ren de zé se i nek
és a be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada tok, in for má ci ók
vissza nye ré sét, ki ol va sá sát, ke ze lé sét csak er re ki kép zett
és fel jo go sí tott sze mély vé gez he ti.

(2) A vizs gá ló bi zott ság gon dos ko dik az úszó lé te sít -
mény adat rög zí tõ je in for má ci ó i nak vissza nye ré sé rõl,
ezek nek az in for má ci ók nak ha té kony fel hasz ná lá sá ról a
szak mai vizs gá lat so rán.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben em lí tett ada to kat a nyo mo -
zó ha tó ság ké ré sé re át kell ad ni.

Az úszólétesítmény eltávolítása a hajóútból
és õrzése

8.  §

(1) A hely szí ni vizs gá lat be fe je zé sét köve tõen a szak -
mai vizs gá lat ve ze tõ jé nek – a ha jó zá si ha tó ság gal és a
rend õrséggel egyez te tett – dön té se alap ján az üzem ben tar -
tó sa ját költ sé gén gon dos ko dik az úszó lé te sít mény nek a
ha jó út ból va ló el tá vo lí tá sá ról.

(2) Amennyi ben az úszó lé te sít mény, an nak tar to zé ka i -
nak to váb bi vizs gá la ta szük sé ges, a szak mai vizs gá lat ve -
ze tõ jé nek – a rend õrséggel egyez te tett – dön té se alap ján az 
üzem ben tar tó sa ját költ sé gén gon dos ko dik azok – egyez -
te tett ki kö tõ be tör té nõ – el szál lí tá sá ról és to váb bi õr zé sé -
rõl. Az õr zés meg szün te té sé rõl a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ -
je és az ese mény vizs gá la tá ban részt ve võ egyéb ha tó sá gok 
ve ze tõi kö zö sen dön te nek.

(3) Az úszó lé te sít ményt, az ál ta la szál lí tott vagy ah hoz
tar to zó bár mely dol got – amely re a szak mai vizs gá lat so -
rán már nincs szük ség, és amely nek vizs gá la tát a rend -
õrség vagy más ha tó ság a Szer ve zet er re vo nat ko zó meg -
ke re sé sé re adott vá la szá ban nem tart ja szük sé ges nek – az
üzem ben tar tó nak vissza kell ad ni.

(4) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat so rán az úszó lé te -
sít mény, az ál ta la szál lí tott vagy ah hoz tar to zó bár mely
 dolog to váb bi vizs gá la tá ra már nincs szük ség, de azok
vizs gá la tát a rend õrség vagy más ha tó ság szük sé ges nek
tart ja, azt a to váb bi vizs gá la tot igény lõ ha tó ság ré szé re kell 
át ad ni.
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Vizsgálóbizottság

9.  §

(1) A vizs gá ló bi zott sá got az e ren de let 11.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben meg je lölt vég zett ség gel és ké pe sí tés sel
ren del ke zõ szak em be rek kö zül a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
je lö li ki.

(2) Ha a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset so rán ka to nai
úszó lé te sít mé nyen kí vül pol gá ri úszó lé te sít mény és a víz út 
mû tár gya is meg ron gá ló dott, a vizs gá ló bi zott sá got a Szer -
ve zet fõ igaz ga tó ja és a ha di ha jós ka to nai szer ve zet pa -
rancs no ka együt te sen je lö li ki.

10.  §

A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a Szer ve zet köz tiszt vi se -
lõ je, a szak mai vizs gá lat egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je, fel -
ada ta

a) a szak mai vizs gá lat irá nyí tá sa,
b) a szak mai vizs gá lat alap ján zá ró je len tés-ter ve zet,

zá ró je len tés elõ ter jesz tése a Szer ve zet fõ igaz ga tó já nak,
c) a ha jó zás biz ton sá gát ve szé lyez te tõ okok és kö rül -

mé nyek meg szün te té se ér de ké ben ja vas lat té te le a sze -
mély zet egész sé gé nek meg õr zé sé re fog lal ko zás-egész ség -
ügyi rend sza bá lyok kal, va la mint az úszó lé te sít mény és a
ha jó zá si lé te sít mé nyek üzem ben tar tá sá val, a ki kö tõ hasz -
ná la tá val kap cso la tos, va la mint min den egyéb szük sé ges
in téz ke dés meg té te lé re (a továb biak ban: biz ton sá gi
 ajánlás).

Vizsgálóbizottsági tagok

11.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je és köz tiszt vi se lõ tag ja
az le het, aki fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség gel és ví zi -
köz le ke dé si szak te rü le ten leg alább 5 év szak mai gya kor -
lat tal ren del ke zik.

(2) A vizs gá ló bi zott ság nem köz tiszt vi se lõ tag ja az le -
het,

a) akit a meg fe le lõ ví zi köz le ke dé si szak te rü le ten a ha -
jó zá si szak ér tõk név jegy zé ké be4 fel vet tek,

b) aki a ví zi köz le ke dé si bal eset vizs gá ló tan fo lya mot a
Szer ve zet nél vagy ok ta tá si in téz mény ben si ke re sen el vé -
gez te.

(3) A vizs gá ló bi zott ság tag ja a mun ká ját a vizs gá ló bi -
zott ság ve ze tõ jé nek irány mu ta tá sa alap ján vég zi.

4 33/1999. (X. 15.) KHVM ren de let 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.

Meghatalmazott képviselõk és tanácsadók részvétele
külföldi szakmai vizsgálatban

12.  §

(1) A ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ményt
kül föl dön ért sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve rend -
kí vü li ha jó zá si ese mény kül föl di ki vizs gá ló szer vek ál tal
vég zett vizs gá la tá ban a Szer ve zet részt ve het, ha a rész vé -
tel re a kül föl di ki vizs gá ló szerv fel ké ri, il let ve a vizs gá lat -
ba meg ha tal ma zott kép vi se lõt vagy ta nács adót küld het.

(2) Ma gyar ha di lo bo gó alatt köz le ke dõ ka to nai úszó lé -
te sít ményt kül föl dön ért sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il -
let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény vizs gá la tá ban a ha di ha -
jós ka to nai szer ve zet kép vi se lõ je is részt ve het.

(3) A rész vé te li szán dék ról, a meg ha tal ma zott kép vi se lõ 
vagy a ta nács adó sze mé lyé rõl, vár ha tó ér ke zé sé rõl a be je -
len tés vé te lét köve tõen a kül föl di ki vizs gá ló szer vet ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

(4) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett vizs gá lat -
hoz a Szer ve zet a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset tel, il let ve
rend kí vü li ha jó zá si ese ménnyel kap cso la tos ren del ke zés re 
ál ló in for má ci ót – a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott adat vé del mi
ren del ke zé sek figye lembe véte lével – to váb bít ja.

(5) Meg ál la po dás hi á nyá ban a ma gyar lo bo gó alatt köz -
le ke dõ úszó lé te sít ménnyel kül föl dön be kö vet ke zett sú lyos 
ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve rend kí vü li ha jó zá si ese -
mény vizs gá la tá ra a Szer ve zet fel ve szi a kap cso la tot az
ille té kes kül föl di ki vizs gá ló szer vek kel.

13.  §

Ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ménnyel kül -
föl dön be kö vet ke zett sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let -
ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény kül föl di szak mai vizs gá la -
tá hoz a Szer ve zet ál tal ki je lölt meg ha tal ma zott kép vi se lõ
se gí té sé re az üzem ben tar tó ja vas la tá ra a Szer ve zet egy
vagy több ta nács adót ne vez ki. A ta nács adó olyan mér té -
kig ve het részt a szak mai vizs gá lat ban, amely a meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ rész vé te lé nek ha té konnyá té te lé hez
szük sé ges. Amennyi ben a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja nem je -
löl ki meg ha tal ma zott kép vi se lõt, ak kor a kül föl di vizs -
gálóbizottság fel ké ré sé re az üzem ben tar tó részt ve het a
szak mai vizs gá lat ban.

A szakmai vizsgálat során érintettek
kötelezettségei

14.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán az érin tet tek (a ha jó zá si
ké pe sí té sek ki adá sá val, az úszó lé te sít mény meg fe le lõ sé -
gé nek vizs gá la tá val, az úszó lé te sít mény üzem ben tar tá sá -



val, kar ban tar tá sá val és ja ví tá sá val, a ha jó út fenn tar tá sá -
val, a ki kö tõ üzem ben tar tá sá val fog lal ko zó szer vek; a ha -
jó zá si ha tó ság, az úszó lé te sít mény ve ze tõ je és sze mély ze te 
stb.) kö te le sek a vizs gá ló bi zott ság gal együtt mû köd ni.

(2) Az együtt mû kö dés ki ter jed rész fel ada tok el vég zé sé -
re. En nek ér de ké ben az üzem ben tar tó olyan sze méllyel
kép vi sel te ti ma gát, aki a tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben
ada tok szol gál ta tá sá hoz, in téz ke dé sek hez ha tás kör rel és
az adott eset tel kap cso lat ban szak ér te lem mel ren del ke zik.

15.  §

Amennyi ben a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset ben vagy
rend kí vü li ha jó zá si ese mény ben több úszó lé te sít mény
érin tett, azt egy eset nek kell te kin te ni. Az ese tet an nak az
úszó lé te sít mény nek az ál la po ta alap ján kell mi nõ sí te ni,
amely a leg sú lyo sabb kö vet kez mé nye ket szen ved te el.

Megelõzõ biztonsági ajánlás

16.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je – amennyi ben meg íté -
lé se sze rint a ví zi köz le ke dés biz ton sá ga meg kö ve te li
– meg elõ zõ biz ton sá gi aján lá sá ban azon na li in téz ke dést
ja va sol hat a ha jó zá si ha tó ság nak., a ví zi út fenn tar tó já nak,
il let ve az úszó lé te sít mény üzem ben tar tó já nak, va la mint a
ki kö tõ üzem ben tar tó já nak.

(2) A meg elõ zõ biz ton sá gi aján lás cím zett je a vizs gá ló -
bi zott ság ve ze tõ je ál tal ja va solt azon na li meg elõ zõ in téz -
ke dé se ket vég re hajt ja, ki vé ve, ha azok kal nem ért egyet,
amely eset ben a Szer ve ze tet ha la dék ta la nul in do ko lás sal
el lá tott vá la szá ban kö te les tá jé koz tat ni.

Zárójelentés-tervezet

17.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat
alap ján el ké szí ti a zá ró je len tés ter ve ze tét, il let ve en nek ré -
sze ként – amennyi ben szük sé ges – ki dol goz za a ja va solt
biz ton sá gi aján lá so kat és be nyújt ja a Szer ve zet fõ igaz ga -
tó já nak.

(2) Rend kí vü li ha jó zá si ese mény ese tén – ha azt az ese -
mény jel le ge in do kol ja – a zá ró je len tés ter ve ze tét egy sze -
rû sí tett for má ban le het el ké szí te ni.

(3) A zá ró je len tés-ter ve ze tet a vizs gá ló bi zott ság tag jai
ír ják alá. Vé le mény el té rés ese tén az alá írást e tény meg je -
lö lé sé vel kell esz kö zöl ni, és az el té rõ vé le ményt zá ra dék -
ként kell a zá ró je len tés-ter ve zet hez csa tol ni.

(4) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a Kbvt. 16.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint fe lül vizs gál ja a zá ró je len -
tés-ter ve ze tet, amely nek so rán a Kbvt. 16.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben em lí tett ész re vé te le ket is figye lembe ve he ti.
A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a fe lül vizs gá lat ered mé nye ként a 
vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jét a szak mai vizs gá lat kiegészí -
tésére, il let ve a biz ton sá gi aján lá sok át dol go zá sá ra uta sít -
hat ja.

Zárójelentés

18.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán ke let ke zett fel jegy zé se ket 
csak ak kor le het a zá ró je len tés mel lék le te i be fog lal ni, ha
azok a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény elem zé sé hez tar toz nak. A fel jegy zé sek
csak sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don csa tol ha tók
a zá ró je len tés hez, és ki zá ró lag azok a ré szek csa tol ha tók,
ame lyek köz vet le nül az elem zés hez kap cso lód nak.

(2) A zá ró je len tés rész le tes for mai és tar tal mi kö ve tel -
mé nye it e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

A víziközlekedés biztonságáért felelõs hatóságok
tájékoztatása

19.  §

Ha a szak mai vizs gá lat kap csán fel me rül an nak gya nú -
ja, hogy az ese mény so rán a ví zi köz le ke dés biz ton sá ga el -
le ni jog el le nes cse lek mény tör tént, a Szer ve zet kö te les az
ill le té kes rend õrhatóságot ér te sí te ni.

Eljárás idegen államban lajstromozott
úszólétesítménnyel belföldön bekövetkezett súlyos

víziközlekedési baleset vagy rendkívüli
hajózási esemény esetében

20.  §

(1) Ide gen lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ménnyel
bel föl dön be kö vet ke zett sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il -
let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény be kö vet kez te kor a Szer -
ve zet a le he tõ leg ki sebb ké se de lem mel és a ren del ke zés re
ál ló leg al kal ma sabb és leg gyor sabb mó don kö te les ér te sí -
te ni a lo bo gó sze rin ti ál lam ba le set kiv izs gá ló szer vét.

(2) Az ér te sí tést a lo bo gó sze rint ille té kes fo lya mi bi -
zott ság va la me lyik hi va ta los mun ka nyel vén kell meg kül -
de ni. Az ér te sí tés nek az aláb bi in for má ci ó kat kell tar tal -
maz nia:

232 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám



5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 233

a) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény he lyét (fo lyam ki lo mé ter, ko or di ná ták,
leg kö ze leb bi te le pü lés) és idõ pont ját,

b) az úszó lé te sít mény tí pu sát, ne vét vagy szám je lét, il -
let ve egyéb azo no sí tó je lét,

c) az úszó lé te sít mény ve ze tõ jé nek, va la mint az üzem -
ben tar tó já nak ne vét és szék he lyé nek cí mét,

d) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény ter mé sze tét és az úszó lé te sít mény sé rü -
lé sé nek mér té két,

e) an nak jel zé sét, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság mi lyen
mér té kig foly tat ja a ki vizs gá lást vagy ja va sol ja an nak át ru -
há zá sát,

f) ve szé lyes áru je len lé tét és le írá sát.

(3) Az ér te sí tés nek az adott idõ pont ban azon nal ren del -
ke zés re ál ló in for má ci ó kat kell tar tal maz nia. Az ér te sí tés
el kül dé se egyes in for má ci ók hi á nya  miatt ké se del met nem
szen ved het. A hi ány zó ada to kat, az egyéb kap cso ló dó in -
for má ci ó kat a ké sõb bi ek so rán pó tol ni kell.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 11.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja 2007. már ci us
1-jén lép ha tály ba.

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

Melléklet
a 9/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A zárójelentés és a zárójelentés-tervezet részletes
formai és tartalmi követelményei

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A zá ró je len tés fõ ré szei:

Cím

1. Tény be li in for má ci ók

2. Elem zés

3. Kö vet kez te té sek

4. Biz ton sá gi aján lá sok

5. Füg ge lék – Szük ség sze rint csa to lan dók
Meg jegy zés: zá ró je len tés ké szí té se so rán e for ma al kal -

ma zá sa biz to sít ja, hogy

a) a tény be li in for má ci ók, elem zé sek és kö vet kez te té -
sek meg ér té sé hez szük sé ges min den tá jé koz ta tást tar tal -
maz za nak a meg fe le lõ fe je ze tek;

b) ahol az „1 – Tény be li in for má ci ók” fe je zet bár mely
pont já val kap cso la tos in for má ció nem áll ren del ke zés re
vagy az nincs össze füg gés ben a sú lyos ví zi köz le ke dé si
bal eset hez, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény hez ve ze -
tõ kö rül mé nyek kel, ott ilyen ér tel mû meg jegy zés le gyen
be ik tat va a meg fe le lõ al cí mek alatt.

2. A zá ró je len tés az alább fel so rol ta kat ki zá ró lag az
ese mény le fo lyá sá val kap cso la to san, sze mély azo no sí tás ra 
al kal mat lan mó don, ki vo na tol tan tar tal maz hat ja:

a) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset tel, il let ve a rend kí -
vü li ví zi köz le ke dé si ese ménnyel érin tett sze mé lyek je len -
té se it és a te vé keny sé gük re vo nat ko zó ada to kat,

b) a meg hall ga tá sok ról ké szült jegy zõ köny ve ket,

c) az úszó lé te sít mény re, va la mint az idõ já rás ra, az eset
hely szí né re és egyéb kö rül mé nyek re, va la mint az eset tel
kap cso lat ban mû sza ki lag rög zí tett ada to kat,

d) a szak ér tõi je len té se ket,

e) egyéb be je len té se ket.

II. A ZÁRÓJELENTÉS RÉSZEI

1. Cím

A zá ró je len tés az aláb bi a kat tar tal ma zó cím mel kez dõ -
dik:

Az üzem ben tar tó ne ve; Az úszó lé te sít mény tí pu sa, ne -
ve vagy szám je le, il let ve egyéb azo no sí tó je le, lo bo gó ja. A 
sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li ha jó zá -
si ese mény he lye és idõ pont ja.

Át te kin tés.

A cí met köve tõen rö vid át te kin tés kö vet ke zik az aláb bi
in for má ci ók ra vo nat ko zó an a bel föl di és kül föl di ha tó sá -
gok ér te sí té se a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset rõl, il let ve a
rend kí vü li ha jó zá si ese mény rõl; a ki vizs gá ló szerv és meg -
ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé se; a ki vizs gá lás
meg szer ve zé se; a je len tést ki adó ki vizs gá ló szerv ne ve és a 
ki adás idõ pont ja.

Rö vid össze fog la ló val zá ró dik, mely ben a sú lyos ví zi -
köz le ke dé si bal eset hez, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese -
mény hez ve ze tõ oko kat tag lal ják.

2. Tény be li in for má ci ók

2.1. Az úszó lé te sít mény út já nak, mun ka vég zé sé nek le -
fo lyá sa



Rö vid le író jel le gû is mer te tés, amely az aláb bi ak ról tá -
jé koz tat:

– az üze me lés faj tá ja (utas szál lí tás, áru szál lí tás, mun -
ka vég zés, me net ben, ki kö tõ ben, vesz teg lõ he lyen),

– a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény, he lye (fo lyam ki lo mé ter, ko or di ná ták,
leg kö ze leb bi te le pü lés), idõ pont ja, nap pal vagy éj jel.

2.2. Sze mé lyi sé rü lé sek

Az aláb bi táb lá zat ki töl té se (szá mok kal).

Sé rü lé sek Sze mély zet Uta sok
Egyéb

 sze mé lyek

Ha lá los

Sú lyos

Ki sebb

Sem mi lyen

2.3. Az úszó lé te sít mény sé rü lé se

Az úszó lé te sít ményt a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset -
ben, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény ben ért sé rü lé sek 
rö vid is mer te té se (meg sem mi sült, je len tõ sen meg ron gá ló -
dott, kis sé meg ron gá ló dott, nem sé rült).

2.4. Egyéb kár

Nem az úszó lé te sít mény ben, ha nem a vi zi út mû tár gya i -
ban vagy azt ke resz te zõ mû tár gyak ban, il let ve egyéb tár -
gyak ban ke let ke zett ron gá ló dá sok rö vid is mer te té se.

2.5. A sze mély zet ada tai

a) Az úszó lé te sít mény sze mély ze té nek összes tag já ra
vo nat ko zó ada tok név nél kül: élet kor, a ké pe sí tõ ok mány
ér vé nyes sé ge, egész sé gi al kal mas ság, jo go sí tá sok, kö te le -
zõ el len õr zé sek, ha jó zá si ta pasz ta lat (össze sen és az adott
tí pu son), és a mun ka idõ re vo nat ko zó meg fe le lõ tá jé koz ta -
tá sok.

b) A sze mély zet egyéb tag ja i nak ké pe sí té sé re és gya -
kor la tá ra vo nat ko zó rö vid is mer te tõ.

2.6. Az úszó lé te sít mény ada tai

a) Az úszó lé te sít mény ha jó zás ra al kal mas sá gá nak rö -
vid is mer te té se (amely ben a vizs gá lat so rán fel tárt hi á -
nyos sá go kat is fel kell so rol ni, ha azok nak bár mi ki ha tá suk 
le he tett a bal eset re).

b) Az úszó lé te sít mény üzem ké pes sé gét ta nú sí tó ok má -
nyok ér vé nyes sé ge.

c) Az úszó lé te sít ménnyel szál lí tott ra ko mány rö vid is -
mer te té se.

2.7. Me te o ro ló gi ai és hid ro ló gi ai ada tok

a) Az idõ já rá si kö rül mé nyek rö vid is mer te té se, be le ért -
ve az elõ re jel zett és a tény le ges kö rül mé nye ket is, to váb -
bá, hogy ezek a me te o ro ló gi ai in for má ci ók a sze mély zet
ren del ke zé sé re áll tak-e.

b) A lá tá si vi szo nyok a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset,
il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény idõ pont já ban (nap -
fény, hold fény, szür kü let stb.).

c) Víz ál lá si és áram lá si ada tok, to váb bá, hogy ezek a
hid ro ló gi ai in for má ci ók a sze mély zet ren del ke zé sé re áll -
tak-e.

2.8. Na vi gá ci ós be ren de zé sek

A ren del ke zés re ál ló na vi gá ci ós be ren de zé sek, to váb bá
a sze mély zet ra dar ha jó zá si ké pe sí té sé nek vo nat ko zó
 adatai.

2.9. Össze köt te tés

A moz gó és az ál lan dó he lyû szol gá lat össze köt te té sé re
és en nek ha té kony sá gá ra vo nat ko zó in for má ci ók.

2.10. Adat rög zí tõk

Az adat rög zí tõk te le pí té si he lye az úszó lé te sít mé nyen,
ál la po tuk a meg ta lá lás kor és a be lõ lük nyert ada tok.

2.11. Tûz

Ha tûz ke let ke zett, ak kor az eset ter mé sze té re, va la mint
az ol tás hoz hasz nált tûz ol tó esz kö zök re és ha té kony sá guk -
ra vo nat ko zó in for má ci ók.

2.12. Pró bák és kí sér le tek

A pró bák és kí sér le tek ered mé nye i nek rö vid ismer -
tetése.

3. Elem zés

Szük ség sze rint csak azo kat az in for má ci ó kat ele mez -
zék, ame lye ket az „1. Tény be li in for má ci ók” sza kasz ban
rög zí tet tek és ame lyek a kö vet kez te té sek és az ok(ok)
meg ha tá ro zá sá hoz tar toz nak.

4. Kö vet kez te té sek

So rol ja fel a ki vizs gá lás so rán meg ál la pí tott té nye ket és
oko kat. Az okok lis tá ja fog lal ja ma gá ba mind a köz vet len,
mind a mé lyebb, rend szer ben rej lõ oko kat is.

5. Biz ton sá gi aján lá sok

Ha al kal maz ha tó, rö vid nyi lat ko zat a sú lyos ví zi köz le -
ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény meg -
elõ zé se ér de ké ben tett bár mely ja vas lat ról, és en nek ered -
mé nye ként meg tett kor ri gá ló lé pés rõl.

6. Füg ge lé kek

A szük ség nek meg fele lõen itt kell kö zöl ni min den
egyéb, a je len tés meg ér té se szem pont já ból szük sé ges nek
te kint he tõ vo nat ko zó in for má ci ót.
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A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a
belügyminiszter

10/2006. (II. 28.) GKM–BM
együttes rendelete

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 20. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az au tó busszal vég zett
me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Atv.) 3.  §-ának (2) be -
kez dé sé re – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet -
ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés ál tal biz to sí tott tá mo ga tást
(a továb biak ban: nor ma tív tá mo ga tás) az a he lyi köz for -
gal mú köz le ke dés sel (a továb biak ban: he lyi köz le ke dés)
ren del ke zõ te le pü lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: ön -
kor mány zat) igé nyel he ti, amely

a) a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott eset ben he lyi
köz le ke dést le bo nyo lí tó gaz dál ko dó szer ve ze tet, il let ve
költ ség ve té si szer vet tart fenn,

b) a kü lön jog sza bá lyok ban2 meg ha tá ro zott ese tek ben
a he lyi köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra a köz szol gál ta tá si szer -
zõ dést az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál ta tó -
val meg kö töt te,

c) a kü lön jog sza bály ban3 meg ha tá ro zott ese tek ben a
he lyi köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra a köz szol gál ta tá si szer -
zõ dés nek meg fe le lõ szer zõ dést, vagy a kon cesszi ós szer -
zõ dést az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál ta tó -
val meg kö töt te, vagy

d) a kü lön jog sza bály ban4 meg ha tá ro zott eset ben a te -
vé keny ség gya kor lá sá nak jo gát kon cesszi ós szer zõ dés ke -
re té ben idõ le ge sen át en ged te.

(2) A nor ma tív tá mo ga tást igé nyel he ti to váb bá az az ön -
kor mány zat is, amely a kü lön jog sza bály ban5 meg ha tá ro -
zott he lyi já rat tal a köz igaz ga tá si ha tá ron kí vül au tó -
busszal vég zett sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó meg ál la po -
dás alap ján az ön kor mány za ti, ál la mi vagy egyéb szol gál -
ta tó val a köz szol gál ta tá si szer zõ dést meg kö töt te. Eb ben az 
eset ben az érin tett ön kor mány za tok kö zöt ti meg ál la po dás
sze rint tör té nik a tá mo ga tás igény lé se. Az érin tett já ra tok -
ra az ön kor mány za tok a meg ál la po dás sze rin ti arány ban
igé nyel het nek nor ma tív tá mo ga tást.

1 A kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja.

2 Atv. 9.  §-a és a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 27.  §-a.

3 Atv. 17.  §-ának (2) be kez dé se.
4 A kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé nek

b) pont ja.
5 Atv. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja és 3.  §-ának (5) be kez dé se.

(3) A nor ma tív tá mo ga tás igény lé sé nek to váb bi fel té te le 
az ön kor mány zat – kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat tal alá tá -
masz tott – nyi lat ko za ta ar ról, hogy

a) a he lyi köz le ke dés mû köd te té sé hez (fo lya ma tos üze -
mel te té sé hez és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i hoz) és/vagy 
fej lesz té sé hez (be ru há zá sa i hoz) a tárgy év ben mi lyen
össze gû sa ját for rás ból szár ma zó vissza nem té rí ten dõ ön -
kor mány za ti tá mo ga tás sal já rul hoz zá, amely a he lyi ön -
kor mány za ti költ ség ve tés be be épí tés re ke rül, to váb bá

b) a he lyi köz le ke dést a tárgy év ja nu ár 1-jé tõl de cem -
ber 31-éig fo lya ma to san fenn tart ja.

(4) Amennyi ben a tárgy év köz ben a te le pü lé sen az ön -
kor mány zat szán dé kán kí vül ál ló ok ból a he lyi köz le ke dés
még is meg szû nik, az ön kor mány zat csak a nor ma tív tá mo -
ga tás idõ ará nyos ré szé re jo go sult. Az e fö löt ti részt a he lyi
köz le ke dés meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les
vissza fi zet ni. Amennyi ben az ön kor mány zat e ha tár idõn
be lül vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ak -
kor a vissza fi ze ten dõ összeg után – e ha tár idõ tõl az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Áht.) 64/B.  §-a sze rin ti ka ma tot kell fi zet nie.

2.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott tar ta lom mal, a 2. mel lék let sze rin ti, szol gál tat ón ként 
ki töl tött adat lap pal együtt kell a tárgy év már ci us 10-éig a
Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá gá hoz
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) 2 pél dány ban be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem 2. mel lék let sze rin ti adatlap -
jának a ha tó sá gi fé rõ hellyel szá mí tott tárgy évet meg elõ zõ
évi fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mé nye ket tar tal maz nia
kell. A sta tisz ti kai fé rõ hellyel szá mí tott tárgy évet meg -
elõzõ évi fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mé nyek ren del ke zés re
ál lá sa ese tén az adat lap nak azt az ada tot is tar tal maz nia
kell.

(3) Az Igaz ga tó ság a ké rel met an nak elõ írt tar tal mi és
for mai tel jes sé ge szem pont já ból el len õr zi. Hi á nyos ké re -
lem ese tén az Igaz ga tó ság 8 na pos ha tár idõ tû zé sé vel
 hiánypótlásra hív ja fel az ön kor mány za tot.

(4) A ké re lem egy pél dá nyát az Igaz ga tó ság – amennyi -
ben az a (3) be kez dés sze rin ti fel hí vás el le né re to vább ra is
hi á nyos, ak kor vé le mé nyé vel el lát va – a tárgy év már ci us
25-éig to váb bít ja a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Miniszté -
rium ré szé re.

3.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott éves
 támogatási ke re tet a fel té te lek nek meg fele lõen be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel mek és a 2. mel lék let sze rin ti ada tok alap -
ján, a tárgy évet meg elõ zõ év ben tény le ge sen tel je sí tett
– kör nye zet vé del mi szem pont ból sú lyo zott – fé rõ hely-ki -
lo mé ter  arányában kell el osz ta ni, az egyes köz le ke dé si



üzem ága za tok, il let ve te le pü lés ka te gó ri ák sú lyo zott
– tárgy évet meg elõ zõ évi üze mi szin tû – faj la gos rá for dí tá -
sai figye lembe véte lével.

(2) A Fõ vá ro si Ön kor mány za tot az (1) be kez dés sze rint
szá mí tott tá mo ga tá si összeg 2,7-sze re se il le ti meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott nor ma tív tá mo ga -
tás össze ge leg fel jebb 25%-kal ha lad hat ja meg a – 1.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott – sa ját for rá -
sú ön kor mány za ti tá mo ga tás össze gét.

4.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, a bel ügy mi -
nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter Tár ca kö zi Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság) hoz lét re a nor ma tív tá mo ga -
tás el osz tá si ja vas la tá nak el ké szí té sé re.

(2) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um biz to sít ja. A Bi zott ság az ügy -
rend jét az el sõ ülé sén fo gad ja el.

(3) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 9 fõ, amely bõl 2 fõt a
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, 1 fõt a Bel ügy -
mi nisz té ri um, 1 fõt a Pénz ügy mi nisz té ri um, 1 fõt a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um, 1 fõt a Te rü let po -
li ti kai Kor mány za ti Hi va tal, 1 fõt Bu da pest Fõ vá ros
 Önkormányzata és 2 fõt az ön kor mány za ti szö vet sé gek de -
le gál nak. A Bi zott ság el nö két a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter je lö li ki. A Bi zott ság dön té se alap ján a Bi zott ság
mun ká já ban az ön kor mány za tok ré szé rõl ta nács ko zá si
jog gal to váb bi de le gál tak ve het nek részt.

(4) A Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha a ta gok több mint fe -
le je len van. Dön té se it nyílt sza va zás sal hoz za, ame lyek -
nek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ ta gok több sé gé nek tá mo ga -
tó sza va za ta szük sé ges. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el -
nök sza va za ta dönt.

(5) A Bi zott ság ja vas la tát a tárgy év áp ri lis 30-áig a ha tá -
lyos jog sza bá lyok, to váb bá a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek alap ján ké szí ti el. Az e ren de let nek meg fele lõen be -
nyúj tott ké rel me ket a Bi zott ság ja vas la ta figye lembe véte -
lével a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a bel -
ügy mi nisz ter bí rál ja el a tárgy év má jus 15-éig.

(6) A dön tés ered mé nyé rõl a ké rel met be nyúj tó ön kor -
mány za tot a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um írás -
ban ér te sí ti, to váb bá a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
és a bel ügy mi nisz ter együt tes tá jé koz ta tó ban köz zé te szi
te le pü lé sen ként a nor ma tív tá mo ga tá sok össze gét. A 3.  §
(1) be kez dé se alap ján szá mí tott, meg ítélt tá mo ga tás nak az
ön kor mány za tok költ ség ve té si szám lá já ra egy összeg ben
tör té nõ uta lá sá ról a tárgy év má jus 25-éig, a Fõ vá ro si Ön -
kor mány zat ré szé re a 3.  § (2) be kez dé se alap ján meg ál la pí -
tott to váb bi tá mo ga tá si rész jú ni us hó nap tól ha vi egyen lõ
rész le tek ben tör té nõ uta lá sá ról min den hó nap 20-áig a
Bel ügy mi nisz té ri um gon dos ko dik. A nor ma tív tá mo ga tást 
az ön kor mány zat a szol gál ta tó nak 8 na pon be lül to vább -
utal ja.

5.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ér tel mé ben az oda ítélt nor ma tív tá mo ga tás csak a 
he lyi köz le ke dés mû köd te té sé nek, fo lya ma tos üze mel te té -
sé nek és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i nak fi nan szí ro zá sá -
ra hasz nál ha tó fel.

(2) Ha az ön kor mány zat a nor ma tív tá mo ga tást rész ben
vagy egész ben nem a ké re lem ben sze rep lõ he lyi köz -
lekedési cél ra hasz nál ta fel, kö te les a nem jog sze rû en fel -
hasz nált tá mo ga tás össze gét az Áht. 64/B.  §-a sze rin ti ka -
mat tal meg nö vel ve a köz pon ti költ ség ve tés nek vissza -
fizetni.

(3) A nor ma tív tá mo ga tás ból szár ma zó mû kö dé si tá mo -
ga tást a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Sztv.) 77.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján
a szol gál ta tó nak egyéb be vé tel ként kell el szá mol nia. Az
ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény
ér tel mé ben a tá mo ga tás nem mi nõ sül sem meg ren de lés el -
len ér té ké nek, sem árat köz vet le nül be fo lyá so ló ál lam ház -
tar tá si tá mo ga tás nak, ezért a tá mo ga tás össze ge után ÁFA
fi ze té si kö te le zett ség nem ke let ke zik.

(4) A tá mo ga tás ban ré sze sült te le pü lé si ön kor mány zat a 
tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról a be nyúj tott
éves költ ség ve té si be szá mo ló ja ke re té ben kö te les el szá -
mol ni az Igaz ga tó ság ré szé re.

(5) Az ön kor mány zat nak az el szá mo lás ban kö zöl nie
kell szol gál tat ón ként a te le pü lé sen a szol gál ta tó nál meg je -
le nõ

a) a te le pü lés he lyi köz le ke dé sé bõl szár ma zó tény -
leges net tó (ÁFA nél kü li) díj be vé telt a tárgy év re vonat -
kozóan,

b) az igény be vett fo gyasz tói ár ki egé szí tés net tó (ÁFA
nél kü li) össze gét a tárgy év re vo nat ko zó an,

c) a szol gál ta tó nak nyúj tott ön kor mány za ti mû kö dé si
tá mo ga tást a tárgy év re vo nat ko zó an,

d) a szol gál ta tó nak nyúj tott ön kor mány za ti fej lesz té si
tá mo ga tást a tárgy év re vo nat ko zó an,

e) a szol gál ta tó nak a nor ma tív tá mo ga tás ból nyúj tott
tá mo ga tást a tárgy év re vo nat ko zó an, va la mint a szol gál ta -
tó he lyi köz le ke dé si te vé keny sé gé re vo nat ko zó üze mi (üz -
le ti) te vé keny ség rá for dí tá sa it köz le ke dé si üzem ága ként, a 
tárgy évet meg elõ zõ év re vo nat ko zó an.

(6) Az Igaz ga tó ság az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ada to kat a be ér ke zést kö ve tõ 15 na pon be lül a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ré szé re to váb bít ja.

(7) Amennyi ben a he lyi köz le ke dés mû köd te té sé hez
és/vagy fej lesz té sé hez a tárgy év ben az ön kor mány zat nem
biz to sít ja az 1.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti nyi lat -
ko zat ba fog lalt sa ját for rás ból szár ma zó – leg alább a ka -
pott nor ma tív tá mo ga tás 80%-ának meg fe le lõ össze get el -
érõ – vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást, ak kor a sa ját for rás -
sal nem fe de zett kü lön bö ze tet az Áht. 64/B.  §-a sze rint ka -
mat tal meg nö vel ve vissza kell fi zet nie.
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6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi köz le ke dés nor -
ma tív tá mo ga tá sá ról  szóló 12/2005. (III. 10.) GKM–BM
együt tes ren de let.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) fé rõ hely-ki lo mé ter (fhkm): az egyes jár mû vek (sze -

rel vé nyek) fé rõ he lyé nek (be fo ga dó ké pes sé gé nek) és hasz -
nos ki lo mé te ré nek szor za ta, több jár mû köz le ked te té se
ese tén az elõ zõ ek sze rint jár mû ven ként szá mí tott tel je sít -
mé nyek össze ge,

b) ha tó sá gi fé rõ hely: a meg en ged he tõ ter he lés alap ján
szá mí tott, a jár mû vel a for gal mi en ge dé lye sze rint szál lít -
ha tó sze mé lyek szá ma ként be jegy zett fé rõ hely (az uta zó -
sze mély zet le szá mí tá sá val),

c) sta tisz ti kai fé rõ hely: a ko csi szek ré nyek ülõ he lye i -
nek és a (ke rék do bok, lép csõk és láb tar tó do bo gók nél kü li) 
sza bad ál ló fe lü le té bõl 5 fõ/m2-rel szá mí tott ál ló he lye i nek
össze ge,

d) üze mi (üz le ti) te vé keny ség rá for dí tá sai a te le pü lés
he lyi köz for gal mú köz le ke dé sé re vo nat koz tat va: az
Sztv.-nek és a szám vi te li po li ti ká nak meg fele lõen a szol -
gál ta tó nak az adott te le pü lés he lyi me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tá si te vé keny sé gé re ki mu ta tott üze mi (üz le ti) te -
vé keny ség rá for dí tá sa,

e) a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú köz le ke dé si te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó üze mi (üz le ti) te vé keny ség rá for dí -
tá sa össze sen a me gyei jo gú vá ro sok ki vé te lé vel: az
Sztv.-nek és a szám vi te li po li ti ká nak meg fele lõen a több
te le pü lé sen mû kö dõ szol gál ta tó a me gyei jo gú vá ro sok ra
vo nat ko zó ada tot nem tar tal ma zó összes he lyi köz for gal -
mú köz le ke dé si te vé keny sé gé re ki mu ta tott üze mi (üz le ti)
te vé keny ség rá for dí tá sa,

f) ön kor mány za ti mû kö dé si tá mo ga tás: a fo lya ma tos
üzem vi te li és esz köz fenn tar tá si cél ra a ké rel me zõ ön kor -
mány zat ál tal nyúj tott ön kor mány za ti tá mo ga tás,

g) ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo ga tás: a fejlesz -
tési cél ra a ké rel me zõ ön kor mány zat ál tal nyúj tott támo -
gatás,

h) a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú köz le ke dé si fé rõ -
hely-ki lo mé te re össze sen a me gyei jo gú vá ro sok ki vé te lé -
vel: a több te le pü lé sen mû kö dõ szol gál ta tó a me gyei jo gú
vá ro sok ra vo nat ko zó ada tot nem tar tal ma zó összes he lyi
já ra ti fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mé nye,

i) te le pü lés ka te gó ria: a 3.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ
fel osz tás nál két te le pü lés ka te gó ria ke rül figye lembe -
vételre:

fõ vá ros+me gyei jo gú vá ro sok
vá ro sok+nagy köz sé gek+köz sé gek.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter bel ügy mi nisz ter

1. melléklet
a 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelethez

A tá mo ga tá si ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a ké rel met be nyúj tó te le pü lé si ön kor mány zat KSH
kód ját, pon tos ne vét, cí mét, te le fon szá mát, adó szá mát,
szám la szá mát a szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé sé vel;

b) a he lyi sze mély szál lí tást vég zõ köz le ke dé si szol gál -
ta tó pon tos ne vét, cí mét (szék hely, te lep hely), te le fon szá -
mát;

c) A ké re lem hez csa tol ni kell ere de ti ben vagy hi te les
má so lat ként

ca) e ren de let

caa) 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sa ese tén a gaz dál ko dó szer ve zet 30 nap nál nem ré geb -
bi cég ki vo na tát, il let ve költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira -
tát, to váb bá a ha tá lyos me net ren det iga zo ló do ku men tu -
mot,

cab) 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sa ese té ben az Atv. 9.  §-a sze rin ti köz szol gál ta tá si szer -
zõ dést, amely nek ré sze a ha tá lyos me net rend,

cac) 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sa ese té ben az Atv. 17.  § (2) be kez dé se sze rin ti (kon -
cesszi ós) szer zõ dést és a ha tá lyos me net ren det iga zo ló do -
ku men tu mot,

cad) 1.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lal tak fenn -
ál lá sa ese té ben a kon cesszi ós szer zõ dést és a ha tá lyos me -
net ren det iga zo ló do ku men tu mot,

cae) 1.  §-ának (2) be kez dés ben fog lal tak fenn ál lá sa
ese té ben az Atv. 3.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti meg ál la -
po dást, az Atv. 3.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti meg bí zást
(köz szol gál ta tá si szer zõ dést) és a ha tá lyos me net ren det
iga zo ló do ku men tu mot, és e ren de let 1.  § (2) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott meg ál la po dást,

cb) az ön kor mány zat ha tá lyos, a me net rend sze rin ti he -
lyi köz le ke dés dí ja i ról  szóló ren de le tét,

cc) a he lyi köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi fé rõ -
hely-ki lo mé ter tel je sít mé nyét és a meg je lölt gaz dál ko dá si
ada ta it be mu ta tó, e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
ki töl tött adat la pot (he lyi sze mély szál lí tást vég zõ köz le ke -
dé si szol gál tat ón ként kü lön),

cd) e ren de let 1.  § (3) be kez dé sé nek a) és b) pont já nak
meg fe le lõ nyi lat ko za to kat,

ce) az ön kor mány za ti sa ját for rás össze gét tar tal ma zó
költ ség ve té si ren de let ki vo na tot.



2. melléklet a 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelethez

Adatlap a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának
igényléséhez

Te le pü lé si ön kor mány zat KSH kód ja: ................................................................................................................................
 ne ve:................................................................................................................................................................................
 cí me:................................................................................................................................................................................
 te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................
Köz le ke dé si szol gál ta tó ne ve:.............................................................................................................................................
 cí me:................................................................................................................................................................................
 te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

Tárgy évet meg elõ zõ év

he lyi köz for gal mú köz le ke dé si
üzem ága zat neve

fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mény 
(ezer fhkm)

üze mi (üz le ti) te vé -
keny ség rá for dí tá sai 

a te le pü lés he lyi 
köz for gal mú

köz le ke dé sé re vo nat -
koz tat va***
(mil lió Ft)

ön kor mány za ti
mû kö dé si tá mo ga tás

(mil lió Ft)

ön kor mány za ti
fej lesz té si tá mo ga tás

 (mil lió Ft)ha tó sá gi fé rõ hellyel* sta tisz ti kai fé rõ hellyel**

dí zel üze mû au tó busz

gáz üze mû au tó busz

köz úti vas út (vil la mos)

tro li busz

met ró

hév

Össze sen

Tárgy évet meg elõ zõ év

he lyi köz for gal mú köz le ke dé si üzem ága zat
neve

a szol gál ta tó he lyi köz for gal mú 
köz le ke dé si fé rõ hely-ki lo mé te re össze sen

a me gyei jogú vá ro sok  ki vé te lé vel
(ezer fhkm)

a szol gál ta tó he lyi 
köz for gal mú köz le ke dé si

te vé keny sé gé re vo nat ko zó
 üze mi (üz le ti) te vé keny ség 

rá for dí tá sa össze sen
a me gyei jogú vá ro sok

 (fõ vá ros) ki vé te lé vel***
(mil lió Ft)

ha tó sá gi fé rõ hellyel* sta tisz ti kai fé rõ hellyel**

dí zel üze mû au tó busz

gáz üze mû au tó busz

hév

Össze sen

Egyéb meg jegy zés1****: ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Egyéb meg jegy zés2*****: .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ......................................
P. H.

................................................................... ....................................................................
te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je

Meg jegy zés:
    * A ha tó sá gi en ge dé lyes fé rõ hely-ki lo mé ter osz lo pot kö te le zõ ki töl te ni.
   ** Amennyi ben ren del ke zés re áll a fé rõ hely-ki lo mé ter adat, ak kor az osz lo pot ki kell töl te ni.
  *** Mind két rá for dí tás adat ren del ke zés re ál lá sa ese tén mind két osz lo pot ki töl te ni szük sé ges.
 **** Egyéb meg jegy zés1: a tárgy évet meg elõ zõ év ben in dí tott he lyi köz le ke dés ese tén a já rat in dí tás pon tos dá tu ma.
***** Egyéb megjegyzés 2: több te le pü lést ki szol gá ló tár sa ság ese tén a me gyei jo gú vá ro sok ki vé te lé vel a te le pü lé sek meg ne ve zé se.
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Jog sza bály mu ta tó

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

il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együt te sen ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ egyéb jog sza bá lyok

(Ma gyar Köz löny 2006. évi 16–25. szá ma)

A)

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

egyéb jog sza bá lyok

2006. évi XXVI. tör vény a föld gáz biz ton sá gi kész le te -
zé sé rõl (Ma gyar Köz löny 18. szám 1467. ol dal)

2006. évi XXXV. tör vény a vil la mos ener gia ár sza bá -
lyo zá sát érin tõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 21. szám 1685. ol dal)

3/2006. (II. 15.) GKM–PM együt tes ren de let a Ma -
gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról és a
fel ügye le ti díj fi ze té sé nek sza bá lya i ról szó ló 19/2002.
(XI. 5.) GKM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról (Ma -
gyar Köz löny 16. szám 1189. ol dal)

4/2006. (II. 16.) GKM ren de let a Nem ze ti Akk re di tá ló
Tes tü let el já rá sa i ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról (Ma gyar Köz löny 17. szám 1399. ol dal)

5/2006. (II. 20.) GKM ren de let a ked vez mé nyes gáz el -
lá tás igény be vé te lé rõl szó ló 50/2003. (VIII. 14.) GKM
ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 19. szám 1540.
ol dal)

8/2006. (II. 27.) GKM ren de let a mé rõ esz kö zök re vo -
nat ko zó egye di elõ írá sok ról (Ma gyar Köz löny 23. szám
1837. ol dal)

Köz le mé nyek

Vas úti hir det mények

CSUSKWT 8352.00
Cseh/Szlo vák/Ma gyar/Szlo vén/Hor vát,

DNUWT 9090.00 Né met/Hol land–Ma gyar,

ÖUT 7300.00 Oszt rák–Ma gyar,

IUT 9231.00 Olasz–Ma gyar,

PSCUT 9199.00 Len gyel/Szlo vák/Cseh–Ma gyar,

RUWT 8392.00 Ro mán–Ma gyar,

SAT 9250.00 Orosz–Oszt rák,

SUGT 9624.00 Svéd–Ma gyar Kö te lé ki Áru díj sza bás

(K-70/2006)

Ér te sít jük a Tisz telt Fu va roz ta tó kat, hogy a cím ben
meg ne ve zett, a MÁV ZRt. ál tal meg hir de tett díj sza bá so -
kat – te kin tet tel ar ra, hogy a MÁV ZRt. 2006. ja nu ár 1-jé -
tõl áru fu va ro zá si te vé keny sé get nem foly tat – az áru fu va -
ro zá si te vé keny ség MÁV Car go ZRt. tár sa ság ba tör té nõ
szervezése alapján, hatályon kívül helyezzük.

Ma gyar Ál lam vas utak ZRt.,
a ré szes vas utak ne vé ben is

CSUSKWT 8352.00
Cseh/Szlo vák/Ma gyar/Szlo vén/Hor vát,

DNUWT 9090.00 Né met/Hol land–Ma gyar,

ÖUT 7300.00 Oszt rák–Ma gyar,

IUT 9231.00 Olasz–Ma gyar,

PSCUT 9199.00 Len gyel/Szlo vák/Cseh–Ma gyar,

RUWT 8392.00 Ro mán–Ma gyar,

SAT 9250.00 Orosz–Oszt rák,

SUGT 9624.00 Svéd–Ma gyar Kö te lé ki Áru díj sza bás

(K-67/2006)

Ér te sít jük a Tisz telt Fu va roz ta tó kat, hogy a cím ben
meg ne ve zett díj sza bá so kat a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben tör -
té nõ köz zé té tel nap ján élet be lép tet jük. A díj sza bá sok tar -
tal maz zák a ré szes vas utak díj sza bá si fel té te le it és dí ja it.

A díj sza bá sok a vas út tár sa ság hon lap ján (www.mav car -
go.hu) meg te kint he tõk.

MÁV Cargo ZRt.,
a ré szes vas utak ne vé ben is



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

Vi zi Ju dit, 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, 0149 sor szá mú – a fe dõ la pon
két ezüst sáv val el lá tott, kék szí nû – fel ügye le ti igazolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. feb ru ár 24-étõl ér vény te len.

Sza bó Gá bor, a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 0200 sor szá mú – a fe dõ la pon egy
ha ránt arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû – fel ügye le ti igazolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. feb ru ár 17-étõl ér vény te len.

El ve szett bé lyeg zõ és plom ba nyo mó
ér vény te le ní té se

A Nóg rád Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let ál tal Bé ki Ta más vizs ga biz tos ré szé re ki adott, 1534 sor szá mú AETR bé -
lyeg zõ és az azo nos sor szá mú plombanyomó elveszett.

A bé lyeg zõ és a plom ba nyo mó hasz ná la ta 2006. ja nuár 2-ától érvény te len.
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál.
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon: 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. (tel./fax.: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, vagy a Bu da -
pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), il let ve meg -
ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 176 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1081 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.

HU ISSN 1588–7235
06.0756 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert vezérigazgató- helyettes.9
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