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Sze mé lyi hír

Ki tün te té sek

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke 

a mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15-e al kal má ból 

a ha zai vál la lat irá nyí tá si kul tú ra fej lesz té se te rén el ért
ered mé nyei, ki emel ke dõ szak mai és vál la lat ve ze tõi mun -
kája el is me ré se ként

Baj nai Gor don nak, a Wal lis Rt. ve zér igaz ga tó já nak,

több év ti ze des ki emel ke dõ gaz da sá gi te vé keny sé gé ért,
a ha zai vál lal ko zói és mun kál ta tói ér dek kép vi se let ér de ké -
ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Bart ha Fe renc nek, a Bart ha Pénz ügyi Ta nács adó Rt.
ve zér igaz ga tó já nak,

a ma gyar vál lal ko zá sok fej lesz té sé ért, az ál lam ál tal kí -
nált tá mo ga tá si és hi tel konst ruk ci ók ki ala kí tá sa és mû köd -
te té se te rén vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Erõs Já nos nak, a Ma gyar Fej lesz té si Bank ve zér igaz ga -
tó já nak és

a „Rá ba” jár mû ipa ri vál la lat fej lesz té sé ben, ver seny ké -
pes sé gé nek nö ve lé sé ben, nem zet kö zi pi a cai po zí ci ó i nak
ja ví tá sá ban be töl tött ki emel ke dõ sze re pe, a tér ség mun ka -
erõ-meg tar tó ké pes sé gé nek nö ve lé se, gaz da sá gi fej lõ dé se
ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Pin tér Ist ván nak, a Rá ba Jár mû ipa ri Hol ding Nyrt. el -
nök-ve zér igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

TISZTIKERESZTJE

(pol gá ri ta go za ta);

az új szö vet ke ze ti tör vény elõ ké szí té sé ben, ki dol go zá -
sá ban vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként

Far kas Ta más nak, a La kás szö vet ke ze tek és Tár sas há -
zak Or szá gos Szö vet sé ge el nö ké nek,

a kor sze rû in for ma ti kai meg ol dá sok ha zai be ve ze té se és 
el ter jesz té se te rü le tén vég zett mun ká ja, a ma gyar in for ma -
ti kai ága zat re gi o ná lis sze re pé nek erõ sí té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fü zes Pé ter nek, az Orac le Hun ga ry Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

a ma gyar or szá gi in no vá ció ösz tön zé se, a ha zai in no vá -
ci ós tel je sít mény nö ve lé se ér de ké ben foly ta tott te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Gre i ner Ist ván nak, a Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti
Gyár Rt. ku ta tá si igaz ga tó-he lyet te sé nek,

a ha zai nagy vál la la tok re or ga ni zá ci ó já ban vég zett si ke -
res mun ká ja, a ma gyar pénz ügyi kul tú ra fej lesz té sé ben be -
töl tött sze re pe el is me ré se ként

Jend ro lo vics Pál nak, a Bu da pest In vest ment Rt. volt el -
nök-ve zér igaz ga tó já nak, a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. stra -
té gi ai ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

több év ti ze des ered mé nyes gaz da sá gi ve ze tõi mun kás -
sá ga, ér dek kép vi se le ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Nyá ri Já nos nak, nyug dí jas gaz da sá gi szak em ber nek,

a köz úti köz le ke dés és a köz út fej lesz tés, va la mint az
igé nyes au tó pá lya-üze mel te té si mód sze rek meg ho no sí tá sa 
ér de ké ben vég zett há rom év ti ze des mun ká ja el is me ré se -
ként

Pál fay An tal nak, az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. mû -
sza ki ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek és

az ügy fe lek ér de ke it ma xi má li san szol gá ló és szi lárd
eti kai el vek sze rint dol go zó ta nács adói üz let ág fel épí té se
te rén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Vár nai Évá nak, a KPMG Ta nács adó Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(pol gá ri ta go za ta)

ki tün te tést ado má nyoz ta.

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

nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15-e al kal má ból 

25 éve a vál lal ko zá sok ér de ké ben vég zett ak tív és kez -
de mé nye zõ ér dek kép vi se le ti mun ká já ért, va la mint a Tol na 
Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ke ként, a mun -
ka nél kü li ek kép zé sé ben vég zett ered mé nyes te vé keny ség
el is me ré sé ül

dr. Fis cher Sán dor nak, a Ke res ke dõk és Vál lal ko zók
Tol na Me gyei Szer ve ze te ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak, a
 Tolna Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ké nek,

az ipar ban és a bá nya ha tó ság nál ki vá ló szak mai fel ké -
szült ség gel, hoz zá ér tés sel négy év ti ze den át vég zett mun -
ká já ért, élet pá lya el is me ré se ként

Ka zár At ti lá nak, a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal Veszp ré -
mi Bá nya ka pi tány ság bá nya ka pi tá nyá nak,

kö zel négy év ti ze den át a köz le ke dés igaz ga tás szol gá la -
tá ban ki fej tett, va la mint a köz le ke dés ügye iránt el kö te le -
zett, ma gas szín vo na lon vég zett ha tó sá gi szak mai mun -
kájáért

Ko vács Bé lá nak, a So mogy Me gyei Köz le ke dé si Fel -
ügye let igaz ga tó já nak,
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a ma gyar és az an gol iro da lom mû for dí tá sa te rü le tén
vég zett több év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként, a ma gyar
nyelv és iro da lom mû ve lé se te rü le tén ki fej tett igé nyes,
ma gas szín vo na lú mun ká já ért

La dá nyi Ka ta lin nak, mû for dí tó nak,

a nyom da ipar ban töl tött 46 év ki emel ke dõ és ma gas
szín vo na lú mun kás sá gá nak el is me ré se ként, a ha zai
könyv gyártás ér de ke i nek kép vi se le té ért

Me gyik And rás nak, a Dü rer Nyom da Kft. ny. ügy ve ze tõ 
igaz ga tó já nak,

több év ti zed és több ge ne rá ció moz gás kul tú rá já nak ma -
gas szín vo na lú ki tel je sí té sé ért

Pin tér Ta más nak, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye -
tem egye te mi do cen sé nek,

a Bu dai MÁV Kór ház gaz da sá gi igaz ga tó ja ként vég zett
fe gyel me zett és pél da mu ta tó szak mai mun ká ja el is me ré sé -
ül, a kór ház mû sza ki ál la po tá nak fel ja ví tá sa ér de ké ben ki -
fej tett te vé keny sé gé ért

Si mon Lász ló nak, a Bu dai MÁV Kór ház gaz da sá gi
igaz ga tó já nak,

több mint fél év szá za da ki ma gas ló, pél da ér té kû köz éle ti 
és szak mai te vé keny sé gé ért, az elekt ro tech ni ka ha zai fej -
lesz té se te rü le tén, va la mint a Ma gyar Elekt ro tech ni kai
Egye sü let ben vég zett ma gas szín vo na lú mun ká ja el is me -
ré sé ül 

Sze pes sy Sán dor nak, a Ma gyar Elekt ro tech ni kai Egye -
sü let tisz te let be li el nö ké nek,

a ha zai mû sza ki fej lesz tés ben és a gaz dál ko dá si tu do -
mány ban vég zett több év ti ze des, ki emel ke dõ mun ká já ért,
a MTESZ-ben vég zett nem zet kö zi te vé keny sé gé ért

dr. Tóth Já nos nak, a Gaz dál ko dá si és Tu do má nyos Tár -
sa sá gok Szö vet sé ge fõ tit ká rá nak és

a vil la mos ener gia-ipar ban el töl tött 47 éves mun kás sá -
gá ért, a szak má ja irán ti el kö te le zett sé gé ért, va la mint az
üzem irá nyí tá si rend sze rek fej lesz té sé nek el is me ré sé ért

Vi da Já nos nak, a MA VIR Zrt. szol gá lat ve ze tõ disz pé -
cse ré nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(pol gá ri ta go za ta);

há rom év ti ze des, a köz le ke dés te rü le tén – kü lö nö sen
Za la me gye au tó bu szos köz le ke dé sé ben – ki fej tett ma gas
szín vo na lú szak mai és ve ze tõi te vé keny sé gé nek el is me ré -
sé ért, nyug díj ba vo nu lá sa al kal má ból

Ber ke Zol tán nak, a Za la Vo lán Köz le ke dé si Rt. sze -
mély köz le ke dé si igaz ga tó já nak,

a köz út épí tés, -fej lesz tés, va la mint a köz út há ló zat fenn -
tar tás és üze mel te tés fel ada ta i nak irá nyí tá sá ban vég zett a
szak mai kul tú rát és gya kor la tot szol gá ló mun ká já ért

Do bo si Ti va dar nak, a Ma gyar Köz út Kht. Komárom-
 Esztergom Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság te rü le ti igaz ga tó -
já nak,

több mint négy év ti ze des si ke res gaz da sá gi ve ze tõi te -
vé keny sé ge és köz éle ti mun kás sá ga el is me ré se ként

Fo szák Jó zsef nek, ny. gaz da sá gi igaz ga tó nak,

a gyógy szer ipar, a gyógy szer ipa ri ku ta tás és fej lesz tés
te rü le tén ki fej tett ki ma gas ló szak mai mun ká ja el is me ré sé -
ül, va la mint a nem ze ti ká bí tó szer-prog ram ban, gén tech no -
ló gi ai sza bá lyo zás ban vég zett te vé keny sé gé ért

dr. Har csá né dr. Ma ros sy Ka ta lin nak, a bi o ló gi ai tu do -
mány kan di dá tu sá nak, az Ipa ri Fõ osz tály ve ze tõ-fõ ta ná -
cso sá nak,

a kis vál lal ko zá so kért – az au tó ja ví tás te rü le tén – tett
erõ fe szí té se kért és a vál lal ko zá sá ban el ért, fi a ta lo kat se gí -
tõ te vé keny sé gé ért, az után pót lás ne ve lé sé ért

Hef ter Jó zsef nek, egyé ni vál lal ko zó nak,

30 éven ke resz tül a köz szol gá lat ban vég zett el hi va tott,
pél da mu ta tó és se gí tõ kész mun ká ja el is me ré sé ül, nyug ál -
lo mány ba vo nu lá sa al kal má ból

Ma gony Im ré né nek, a Költ ség ve té si Fõ osz tály szak mai
ta nács adó já nak,

több év ti ze den ke resz tül foly ta tott kéz mû ves te vé keny -
sé gé nek el is me ré sé ért, a nem zet kö zi vi lág ver se nye ken el -
ért tel je sít mé nyé ért

Mó ra Lász ló nak, mes ter cuk rász nak, a szol no ki Mar ci -
pán Cuk rász da tu laj do no sá nak,

a vas úti köz le ke dés fej lesz té sé ben, a sza bá lyo zó rend -
szer ki ala kí tá sá ban ki fej tett sok irá nyú, több év ti ze des
mun ká já ért

Nagy Bé lá nak, a Vas úti Köz le ke dé si Fõ osz tály fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

az egyé ni, va la mint a kis- és kö zép vál lal ko zók ér de ké -
ben ki fej tett pél da ér té kû és ma gas szín vo na lú te vé keny sé -
gé nek, va la mint a me gyei mun ka ügyi ta nács ban ki fej tett
mun ká já nak el is me ré sé ül

Ru sa At ti lá nak, az Ipar tes tü le tek és Kis vál lal ko zók
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Te rü le ti Szö vet sé ge, va la -
mint a Szol nok és Vi dé ke Ipar tes tü let ügy ve ze tõ igaz ga tó -
já nak,

a pol gá ri lé gi köz le ke dés re pü lés-mû sza ki te rü le tén vég -
zett több év ti ze des ma gas szín vo na lú mun ká já ért

Stor czer Lász ló nak, a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság
re pü lés mû sza ki fel ügye lõ jé nek és

a nyom da ipar ban és a vál lal ko zá sok ér de ké ben vég zett
több év ti ze des szak mai és tár sa dal mi mun ká ja elismeré -
séül 

Vár la ki Im ré nek, a Folp ress Ki adó és Nyom da ipa ri Kft.
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST

ÉRDEMKERESZT

(pol gá ri ta go za ta);



élet út ja el is me ré sé ül, a bá tony te re nyei szö vet ke ze ti
moz ga lom ban be töl tött ki emel ke dõ sze re pé ért, a Bá tony -
te re nyei Re ha bi li tá ci ós Kht. fel ügye lõ bi zott sá gá nak élén
el ért ered mé nye i ért, amely meg vál to zott mun ka ké pes sé gû 
em ber nek meg él he té sét biz to sít ja

Mag Gyu lá nak, egyé ni vál lal ko zó nak, a Bá tony te re nyei 
Re ha bi li tá ci ós Kht. fel ügye lõ bi zott sá ga tag já nak és

több év ti ze des bal eset men tes jár mû ve ze tõi mun ká ja és
a kö zös sé gé ért vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me -
ré sé ül

Töl csér Ist ván nak, a BKV Rt. au tó busz-jár mû ve ze tõ jé -
nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(pol gá ri ta go za ta)

ki tün te tést ado má nyoz ta.

A mi nisz ter

nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15-e al kal má ból 

a ma gyar–ba jor gaz da sá gi kap cso la tok fel len dí té se te -
rén vég zett ki ma gas ló, szer ve zõ mun ká ja el is me ré sé ül

Ba ra nyi Má ri á nak, a Kül ügy mi nisz té ri um I. Te rü le ti
Fõ osz tály fõ kon zul já nak,

a re ha bi li tá ci ós ipa ri par kok fej lesz té sé ért ki fej tett ki -
emel ke dõ szak mai te vé keny sé ge el is me ré sé ül

Boly ki Já nos An tal nak, a Con vent Tõ ke Be fek te tõ Zrt.
ve zér igaz ga tó já nak,

a ma gyar pi ac gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé sé -
ben, a ma gyar pénz- és tõ ke pi a cok egyes szeg men se i nek
fej lesz té sé ben nyúj tott el évül he tet len ér de mei elismeré -
séül 

dr. Cse pi La jos nak, az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt.
igaz ga tó sá ga el nö ké nek,

az In fo park si ke res in gat lan fej lesz té sé nek be ru há zó ja -
ként a kon cep ció eu ró pai szin tû meg va ló su lá sá hoz va ló
hoz zá já ru lá sa, jó ál la mi és egye te mi kap cso la tok ki ala kí tá -
sá ért vég zett te vé keny sé ge el is me ré sé ül

dr. Ec kart John von Fre y end nek, az ING Im mo bi li en
igaz ga tó sá ga el nö ké nek,

az In fo park in gat lan fej lesz té sé ben és mû köd te té sé ben
el ért ki ma gas ló ve ze tõi, pro jekt me ne dzse ri mun ká ja el is -
me ré sé ül

Gróf Im ré nek, az In fo park Fej lesz té si Zrt. el nö ké nek,

a No kia ma gyar or szá gi  vál la la tá nak meg ala kí tá sá ban,
le te le pí té sé ben, va la mint a No kia Ko má rom Kft. be szál lí -
tói kö ré nek a Ko má ro mi Ipa ri Park ba va ló be te le pí té sé ben
ját szott ki emel ke dõ sze re pe el is me ré sé ül

Jyr ki Ja las to nak, a NO KIA Ko má rom Kft. cég ve ze tõ jé -
nek

1992-tõl a Mas ped Rt. el nök-ve zér igaz ga tó ja ként a ma -
gyar szál lít má nyo zás, lo gisz ti ka te rü le tén ki fej tett si ke res
és el is mert te vé keny sé gé ért

Ka utz Ist ván nak, a Mas ped El sõ Ma gyar Ál ta lá nos
Szál lít má nyo zá si Rt. el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

a Haj dú-Bi har Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
 magyar–arab ta go za tá nak el nö ke ként vég zett szak mai és
ke res ke de lem fej lesz té si te vé keny sé gé ért

Mik lós sy Fe renc nek, a Ke let-Ma gyar or szá gi Vál lal ko -
zá si, Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó -
já nak, 

a ma gyar–né met gaz da sá gi kap cso la tok épí té sé ben év ti -
ze dek óta ki fej tett ma gas szín vo na lú mun kás sá ga el is me -
ré sé ül 

dr. h. c. Ul rich Dil ler nek, a ZF Hun gá ria Kft. elnök-
 igazgatójának,

az ITDH ered mény ori en tált tá té te lé ben, az új ke res ke -
de lem fej lesz té si prog ra mok ki ala kí tá sá ban vég zett ered -
mé nyes mun ká ja el is me ré sé ül

Spá nyik Pé ter nek, az ITDH Üz let fej lesz té si Igaz ga tó -
ság igaz ga tó já nak,

több év ti ze des pá lya fu tá sa so rán a kül gaz da sá gi kap -
cso la tok ápo lá sa ér de ké ben vég zett szak mai mun ká ja,
élet út ja el is me ré sé ül

Zen tai Jó zsef nek, az EU Tag or szá ga i nak Kül gaz da sá gi
Fõ osz tá lya szak mai fõ ta nács adó já nak és

az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé gé nek al el nö ke ként
me gyei és ré gi ós szin ten az IPOSZ ér de kelt sé gé be tar to zó
kis- és kö zép vál lal ko zá sok fo lya ma tos kép vi se le te el is me -
ré sé ül 

Zi la hi Sán dor nak, egyé ni vál lal ko zó nak

„Ma gyar Gaz da sá gért Díj”-at;

1972 óta vég zett, ma gas szak mai szín vo na lú, kifogás -
talan, lel ki is me re tes, bal eset men tes mun ká já nak el is me ré -
sé ül 

Ben kõ Já nos nak, a MÁV Zrt. Gé pé sze ti Üz let ág-, Von -
ta tás-, Szol gál ta tá si Te lep moz dony ve ze tõ jé nek,

a Köz le ke dé si Mú ze um élén az el múlt 16 év ben vég zett
ki ma gas ló szak mai mun ká ja el is me ré sé ül és nyug ál lo -
mány ba vo nu lá sa al kal má ból

dr. Ka to na And rás nak, a Köz le ke dé si Mú ze um volt fõ -
igaz ga tó já nak,

30 éves új ság írói ju bi le u ma al kal má ból, va la mint a kor -
sze rû ma gyar köz le ke dé si új ság írás meg te rem té se te rén
vég zett ki ma gas ló te vé keny sé gé ért

Kiss Pál nak, a Ma gyar Köz le ke dé si Ki adó Kft. ügy ve -
ze tõ igaz ga tó já nak,
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a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si mun ká já nak ko or di ná lá sá ért, amellyel hoz zá já rult a
kor mány ál tal meg ha tá ro zott ki emelt au tó pá lya-épí té si
prog ram ered mé nyes meg va ló sí tá sá hoz

Le ve le ki Lász ló nak, a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
igaz ga tó já nak,

a köz út há ló zat-fej lesz tés te rü le tén ki fej tett ma gas szín -
vo na lú szak mai mun ká ja és a köz úti ága zat mi nisz té ri u mi
szin tû ve ze té sé nek más fél év ti ze den ke resz tül tör té nõ tá -
mo ga tá sa el is me ré se ként

Mar ko tay Sán dor nak, a Köz úti Köz le ke dés Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek és

a ha zai lé gi for gal mi irá nyí tás ér de ké ben vég zett hosszú, 
ki e mel ke dõ en si ke res pá lya fu tá sa és nyug díj ba vo nu lá sa
al kal má ból

Pó sa Gyu lá nak, a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Légifor -
galmi Szol gá lat lé gi for gal mi irá nyí tó já nak

„Ba ross Gá bor Díj”-at;

a Ma gyar In no vá ció Szö vet ség mû köd te té sé ben és a ha -
zai in no vá ci ós kul tú ra ter jesz té sé nek te rén vég zett ki emel -
ke dõ te vé keny sé ge el is me ré sé ül

dr. An tos Lász ló nak, a Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra al el nö ke ként az
in no vá ci ós és ku ta tás fej lesz té si fel ada tok ko or di ná lá sá -
ban, to váb bá a Vas Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
el nö ke ként el lá tott szak mai te vé keny sé gé ért

Ko vács Vin cé nek, a RIS KÓ Kft. ügy ve ze tõ jé nek,

ha zánk ipar jog vé del mi sza bá lyo zá sá nak eu ró pai in teg -
rá ci ó já val és a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé vel össze füg gõ
fel ada tok meg va ló sí tá sa te rén vég zett ki emel ke dõ mun -
kája el is me ré sé ül

Kür tös Jó zsef nek, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal Sza ba -
dal mi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a vegy ipa ri-gyógy szer ipa ri, bio tech no ló gi ai kor mány -
elõ ter jesz tés ki dol go zá sa és ko or di ná lá sa te rén vég zett fo -
lya ma to san ki emel ke dõ szak mai mun ká ja el is me ré sé ül

Mo gyo ró sy György nek, az Ipa ri Fõ osz tály osz tály ve ze -
tõ jé nek,

a vil la mos ener gia-ipar ban nyúj tott több év ti ze des ki -
váló tel je sít mé nyé ért és a Pak si Atom erõ mû lé te sí té sé nél
vég zett ki emel ke dõ mun ká já ért

Ne u kum Zol tán nak, az Or szá gos Vil la mos táv ve ze ték
Zrt. Lé te sí té si Igaz ga tó ság al ál lo más üz let igaz ga tó já nak,

a Szol no ki Bá nya ka pi tány ság mun ká já ban, kü lö nö sen a 
gáz el osz tó ve ze té kek épí té se és üze mel te té se, a kõ olaj-
föld gáz bá nyá sza ti be ren de zé sek gé pé sze ti, ha tó sá gi fel -
ada ta i nak el lá tá sá ban és irá nyí tá sá ban vég zett lel ki is me re -
tes és ki emel ke dõ szak mai mun ká já ért

Vá lik Jó zsef nek, a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal Szol no ki
Bá nya ka pi tány ság bá nya ka pi tá nyá nak és

a vil la mos ener gia-rend szer biz ton sá gá nak fenn tar tá sa,
il let ve szín vo na lá nak nö ve lé se ér de ké ben hosszú ide je ki -
ma gas ló em ber ség gel, szak ma irán ti oda adás sal és ki emel -
ke dõ pre ci zi tás sal vég zett te vé keny sé ge el is me ré sé ül

Ze ré nyi Jó zsef nek, a Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri
Rend szer irá nyí tó Zrt. osz tály ve ze tõ jé nek

„Eöt vös Lo ránd Díj”-at;

a ke res ke de lem mel, ven dég lá tás sal, ide gen for ga lom -
mal és uta zás szer ve zés sel kap cso la tos ve ze tõi fel ada tok
ma gas szin tû el lá tá sá ért, va la mint a társ ha tó sá gok fe lé tör -
té nõ si ke res kép vi se le té ért

But hi né dr. Be rei Ir má nak, a Ma gyar Ke res ke del mi En -
ge dé lye zé si Hi va tal Jo gi Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

a ke res ke de lem és szál lo da ipar te rü le tén, il let ve a Ma -
gyar Szál lo da szö vet ség ben vég zett ki e mel ke dõ en ma gas
szín tû szak mai mun ká ja el is me ré sé ül

dr. De ák Im ré nek, a Da nu bi us Szál lo da és Gyógy für dõ
Rt. ve zér igaz ga tó já nak,

az élel mi szer-ke res ke de lem egyik leg ered mé nye seb ben 
mû kö dõ vál lal ko zá sá nak irá nyí tá sá ért és az Or szá gos Ke -
res ke del mi Szö vet ség el nö ki fel ada tá nak ma gas szín vo -
nalú el lá tá sá ért

Fe i ner Pé ter nek, a SPAR Ma gyar or szág Ke res ke del mi
Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak és

a Ma gyar Már ka szö vet ség tag ja i nak ér dek ér vé nye sí té se 
ér de ké ben ki fej tett szé les kö rû, szak ma i lag meg ala po zott
te vé keny sé ge el is me ré sé ül, amellyel hoz zá já rult a vál -
lalkozások ver seny ké pes sé gé nek meg õr zé sé hez a bel sõ
pi a con

Fe ke te Zol tán nak, a Ma gyar Már ka szö vet ség tit ká rá nak

„Kla u zál Gá bor Díj”-at;

Kor csinsz ky György nek, a Haj dú-Bi har Me gyei Köz le -
ke dé si Fel ügye let igaz ga tó já nak,

Kõ rös Nor bert nek, a Gyõr-Sop ron-Eben furt Vas út Rt.
Áru fu va ro zá si Osz tály ve ze tõ jé nek,

Nagy Ká roly nak, az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. au tó -
sze re lõ jé nek,

Raj na Er vin nek, a Kul tu rált Köz le ke dé sért Ala pít vány
igaz ga tó já nak,

dr. Rák Vik tor nak, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Eu ró -
pai Uni ós Jo gi Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí tõ jé nek,

dr. Szé csé nyi-Nagy Kris tóf nak, az Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um Ci vi lisz ti kai és Gaz da sá gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
ko di fi ká to rá nak,

Szi lá gyi And rás nak, a Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. ve zér -
igaz ga tó-he lyet te sé nek,



Ver bói Lász ló nak, a Vár kert Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já -
nak és

Zá vo di La jos né nak, a MÁV Zrt.  Sellye Ál lo más fõ nök -
ség ál lo más fõ nö ké nek

„A Köz le ke dé sért Ér dem érem” szak mai ér met;

An tal Dá ni el nek, a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké nek,
Baj nó czi Mi hály nak, a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ta ná -

cso sá nak,
dr. Ba logh Ta más nak, az In no vá ci ós Fõ osz tály ve ze tõ -

jé nek,
Bar na La jos né nak, a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály fõ mun -

ka tár sá nak,
Bol di zsár Már ton nak, az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt.

for ga lom tech ni kai mû ve ze tõ jé nek, mér nök ség ve ze tõ-he -
lyet te sé nek,

Bor dács Fe renc nek, a Ma gyar Köz út Kht. Tol na Me -
gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság te rü le ti fõ mér nö ké nek,

Bu kor Ist ván né nak, a Va sút egé sz ség ügyi Kht. Egész -
ség ügyi Köz pont (Mis kolc) ve ze tõ asszisz ten sé nek,

Csí põ Zsu zsá nak, a Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra -
tív Prog ram Fõ osz tály ve ze tõ-ta ná cso sá nak,

Dem jén Ka ta lin nak, a Ko hé zi ós Alap Inf ra struk tu rá lis
Nagy pro jek tek Fõ osz tály mo ni tor ing me ne dzse ré nek,

Far kas Lász ló nak, a MÁV Zrt. Tár sa sá gi Szol gál ta tás
Köz pon ti Ener gia gaz dál ko dá si Osz tály ve ze tõ jé nek,

Fels mann Ba lázs nak, a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály
ve ze tõ jé nek,

Fla isz Im ré né nek, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal Gaz da sá gi Fõ osz tály szám vi te li re fe ren sé nek,

Haj dú né Kop pány Ág nes nek, a Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal En ge dé lye zé si Fõ osz tály nem zet -
kö zi re fe ren sé nek,

Hor váth Mik lós nak, a Gra bo Vál la la ti Dol go zók Szak -
szer ve ze te Szak szer ve ze ti Ta ná csa el nö ké nek,

Ka li Iván nak, az EU Tag or szá ga i nak Kül gaz da sá gi Fõ -
osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Kár pá ti And re á nak, a Stra té gi ai Ter ve zé si Fõ osz tály fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Ka szics Mik lós nak, az ITDH Üz let fej lesz té si Igaz -
ga tó ság FÁK-iro da ve ze tõ jé nek,

Kiss Je nõ Fe renc nek, a Ke res ke de lem fej lesz té si Fõ osz -
tály szak mai fõ ta nács adó já nak,

Koch Ádám né nak, a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság
ad mi niszt ra tív ügy in té zõ jé nek,

Ko hán Já nos nak, egyé ni vál lal ko zó nak, kis ipa ros nak,
Ko le szár né Kraj cár Györ gyi nek, a Ba ra nya Me gyei

Köz le ke dé si Fel ügye let osz tály ve ze tõ jé nek,
Kosz to lá nyi Ani kó nak, a VOSZ Ba ra nya Me gyei In for -

má ci ós és Szol gál ta tó Iro da ügy in té zõ jé nek,
Ko vács Jó zsef nek, az EU-n Kí vü li Or szá gok Kül gaz da -

sá gi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,
Kräh ling At ti lá nak, az UKIG EU Ko or di ná ci ós Igaz ga -

tó ság Nem zet kö zi Pro jek tek Fõ osz tály be ru há zá si mér nö -
ké nek, 

Kuk tá né Ko ráb Már tá nak, a Ko hé zi ós Alap Inf ra struk -
tu rá lis Nagy pro jek tek Fõ osz tály pénz ügyi me ne dzse ré -
nek,

Ku kucs ka Pál né nak, az ITDH Be fek te té si Pro jek tek
Igaz ga tó ság se ni or ta nács adó já nak,

La ka tos né Lu kács Zsu zsan ná nak, a Kis- és Kö zép vál -
lal ko zás Fej lesz té si Fõ osz tály re fe ren sé nek,

Les kó né Kecs kés Il di kó nak, az In no vá ci ós Fõ osz tály
EU-re fe ren sé nek,

Lé nárt Jó zsef nek, az In for ma ti kai Fõ osz tály osz tály ve -
ze tõ jé nek,

Ma da rász Im ré nek, a Bács Vo lán Au tó busz kö zi Zrt.
sze mély for gal mi üz let ág ve ze tõ jé nek,

Mar kó And re á nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Be fek te tés -
po li ti kai és Be ru há zás fi nan szí ro zá si Fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek,

dr. Ma ró ti Lász ló Jó zsef nek, a Kis- és Kö zép vál lal ko zás 
Fej lesz té si Fõ osz tály jo gi re fe ren sé nek, 

Mó gor né dr. He ge dûs Ré ká nak, a Bel sõ El len õr zé si Fõ -
osz tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Mo gyo ró si At ti lá nak, a Ma gyar Köz út Kht. Vas Me gyei
Te rü le ti Igaz ga tó ság üzem mér nök ség ve ze tõ jé nek,

Mol nár Jó zsef nek, az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal Sze -
ge di Mér ték hi te le sí tõ Hi va tal fõ mun ka tár sá nak,

Mo nics Pé ter nek, a Ma gyar Köz út Kht. Fej ér Me gyei
Te rü le ti Igaz ga tó ság for ga lom sza bá lyo zó és há ló zat ke ze -
lõi osz tály ve ze tõ jé nek,

Mürsch ber ger Ti bor né nak, a Költ ség ve té si Fõ osz tály
fõ mun ka tár sá nak,

Nagy At ti lá nak, az Ener ge ti kai Fõ osz tály EU-re fe ren sé -
nek,

Né meth Lász ló nak, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal te rü le ti igaz ga tó já nak,

Orosz Jó zsef nek, a Ma gyar Köz tár sa ság Pá ri zsi Nagy -
kö vet sé ge Kül gaz da sá gi Iro dá ja ve ze tõ-ta ná cso sá nak,

Pa pa nek Zsu zsan ná nak, az EU-n Kí vü li Or szá gok Kül -
gaz da sá gi Fõ osz tá lya ta ná cso sá nak,

Pin tér Évá nak, a Ko or di ná ci ós Fõ osz tály fõ elõ adó já -
nak,

Raj ki Já nos nak, a Be fek te té si Fõ osz tály szol gál ta tó
ága za ti be fek te té sek re fe ren sé nek,

Si pos Évá nak, a Fej ér Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma ra fõ tit ká rá nak,

Sza bó Ta más nak, a Ma gyar Ener gia Hi va tal vil la mos
ener gia ár elem zõ jé nek,

Szi lá gyi Ist ván nak, az EU Tag or szá ga i nak Külgazda -
sági Fõ osz tá lya ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Szlo vák Sza bolcs Fe renc nek, a Be fek te té si Fõ osz tály
be fek te té sek nem zet kö zi re fe ren sé nek,

Szûcs Jú li á nak, a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ta má si Bé lá né nak, a GKM Gaz da sá gi Igaz ga tó ság
Szám vi te li Osz tály va gyon nyil ván tar tó já nak,

Ti gyi Jó zsef nek, a PO TE nyu gal ma zott rek to rá nak,
Tóth Já nos nak, az In no vá ci ós Fõ osz tály pá lyá za ti re fe -

ren sé nek,
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dr. Vig And rás Ger gõ nek, a Par la men ti Tit kár ság fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Vi tá nyi Ju dit nak, a Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk -
tú ra Ope ra tív Prog ram Fõ osz tály jo gi re fe ren sé nek, 

Zi la Lász ló nak, a Kis- és Kö zép vál lal ko zá sok Fej lesz té -
si Fõ osz tály költ ség ve té si re fe ren sé nek,

dr. Zsem be ry Le ven té nek, az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ
Zrt. Tõ ke pi a ci Mû ve le tek Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak és

Zsig mond Mó ni ká nak a Gaz da ság-ko or di ná ci ós és
Pénz ügyi He lyet tes Ál lam tit kár ság fõ elõ adó já nak

„Mi nisz te ri El is me rés”-t

ado má nyo zott.

Jog sza bá lyok

2006. évi L.
törvény

az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

(kivonatos közlés)

32. § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés sze rin ti ki -
vé tel lel – 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.

36. § (3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
köz úti köz le ke dés rõl szó ló 1988. évi I. tör vény 29. §-ának
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2006. (III. 10.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésével 
és forgalomban tartásával, környezetvédelmi

felülvizsgálatával és ellenõrzésével, 
továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel

kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjairól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCI II. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 46/B.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben és 48.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyetértés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga -
lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és
el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség -
gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i -
ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 1. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen kez de -
mé nye zett ha tó sá gi el já rá sok ra kell al kal maz ni.
 (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
dí ja i ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 28/2005. (V. 5.) GKM ren de let.

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



Melléklet a 11/2006. (III. 10.) GKM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let hez]

I. Fejezet

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren de let alap ján vég zett ha tó sá gi
te vé keny sé gek dí jai

Ft/db
1. A köz úti jár mû vek so ro za tá ra vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rá sok

1.1. Ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély 178 900
1.2. So ro zat for ga lom ba he lye zé si en ge dély 178 900
1.3. So ro zat át ala kí tá si en ge dély 109 000

2. A köz úti jár mû tu laj don ság ra, a jár mû al kat rész re, tar to zék ra, ön ál ló mû sza ki egy ség re vo nat ko zó 
en ge dé lye zé si el já rá sok
2.1. Jár mû al kat rész re, tar to zék ra és jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó jó vá ha gyá si jel (,,E”, „e” jel) 

hasz ná la ti en ge dély 117 300
2.2. Jár mû al kat rész re, tar to zék ra és jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó mi nõ sí tõ jel (,,H” jel) hasz -

ná la ti en ge dély 60 200

3. A köz úti jár mû re vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rá sok és mû sza ki iga zo lá sok
3.1. Egye di for ga lom ba he lye zés en ge dély 22 800
3.2. Össze épí tés en ge dély 17 600

3.2.1. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû (ADR), va la mint egye di és kis so ro za tú gyár tá sú
jár mû össze épí té si en ge dély 175 900

3.3. Át ala kí tás en ge dély 11 800
3.3.1. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû (ADR) át ala kí tá si en ge dély 88 000

3.4. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû re elõ írt „ADR” jó vá ha gyá si iga zo lás ki adá sa, érvé -
nyesítése 750

3.5. A nem zet kö zi for ga lom ban va ló rész vé tel re jo go sí tó „Nem zet kö zi Idõ sza kos Vizs gá la ti 
Bi zo nyít vány”, il le tõ leg iga zo ló lap ki adá sa, pót lá sa 1 190

3.6. ,,Mû sza ki adat lap” ki adá sa, pót lá sa 1 190
3.7. A köz úti jár mû mû sza ki ada tá ra, il le tõ leg mû sza ki al kal mas sá gá ra vo nat ko zó iga zo lás ki -

adá sa a köz le ke dé si ha tó ság nyil ván tar tá sá ba be jegy zett ada tok alap ján 1 190
3.8. Ér vé nye sí tõ cím ke ki adá sa, pót lá sa 420

4. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat dí ja (alap díj)
4.1. Se géd mo to ros ke rék pár 1 900
4.2. Mo tor ke rék pár, to váb bá en nek pót ko csi ja 2 750
4.3. M1 ka te gó ri á jú jár mû (,,sze mély gép ko csi”), to váb bá az M1 és N1 ka te gó ri á jú jár mû höz kap -

csol ha tó pót ko csi 7 700
4.4. N1 ka te gó ri á jú jár mû (,,könnyû te her gép ko csi”) 8 500
4.5. N2, N3 ka te gó ri á jú jár mû vek (,,te her gép ko csik” és „von ta tók”) és M2, M3 ka te gó ri á jú jár mû -

vek (,,au tó bu szok”), to váb bá ezek pót ko csi jai 11 800
4.6. Me zõ gaz da sá gi von ta tó, las sú jár mû, ezek pót ko csi jai 6 150

5. Az egyes köz úti jár mû ve ken el vég zett vizs gá la tok to váb bi dí jai – a 4. pont ban meg ha tá ro zott dí -
jon fe lül – (pót díj)
5.1. A ve szé lyes anya got/árut szál lí tó jár mû ADR Meg ál la po dás sze rin ti jó vá ha gyá si vizs gá la ta 5 800
5.2. Áru- és sze mély szál lí tás ra nem al kal mas kü lön le ges fel épít mé nyû jár mû 1 700
5.3. Me net író val (ta cho gráf), il le tõ leg se bes ség kor lá to zó val fel sze relt jár mû vizs gá la ta 5 800
5.4. Köz úti gép jár mû köz for gal mú sze mély szál lí tás ra va ló al kal mas sá ga meg ál la pí tá sa 950
5.5. Az emelt se bes ség gel va ló köz le ke dés re jo go sult au tó bu szok mû sza ki al kal mas sá gá nak

meg ál la pí tá sa 1 180
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5.6. Össz ke rék haj tá sú jár mû vizs gá la tá nak dí ja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont ban meg -
ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a

5.7. Ket tõ nél több ten ge lyes jár mû vizs gá la tá nak dí ja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont ban
meg ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a

5.8. Al váz szám (azo no sí tá si jel zés) ha tó sá gi be ütés dí ja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont -
ban meg ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a

5.9. Az en ge dé lye zett át ala kí tást kö ve tõ el sõ idõ sza kos vizs gá lat dí ja – a ka te gó ri á já hoz tar to -
zó an a 4. pont ban meg ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a

6. Gép jár mû fenn tar tó ki je lö lé se vizs gá ló ál lo más ként, va la mint a so ro zat-át ala kí tás ra fel jo go sí tott
hely vizs gá la ti hellyé tör té nõ fel jo go sí tá sa 171 200

7. A „Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal” tör té nõ for ga lom ba he lye zés ese tén – az en ge dé lye zé si és el -
len õr zé si te vé keny sé gért fi ze ten dõ díj – meg egye zik a 4. pont ban a jár mû ka te gó ri á já hoz meg ha -
tá ro zott for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat dí já val

II. Fejezet

A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet (a továb biak ban: R.) alapján a közlekedési hatóság 

és a felülvizsgáló szervezet által végzett tevékenységek díjai

1. A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi te vé keny sé -
gek dí ja

1.1. Gép jár mû fenn tar tó szer ve zet kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ra tör té nõ ki je lö lé se az R.
7.  § (1) be kez dé se alap ján 85 700

1.2. A fe lül vizs gá ló szer ve zet to váb bi ka te gó ri ák vizs gá la tá ra tör té nõ fel jo go sí tá sa, ka te gó ri án -
ként 7 300

1.3. A kör nye zet vé del mi iga zo ló lap vagy pla kett ki adá sá nak dí ja az 1.6. pont ki vé te lé vel 1 180
1.4. Mû szer egy ség „Rend sze res Kör nye zet vé del mi Fe lül vizs gá la tá ra Al kal mas” (RKFA) mi -

nõ sí té se és új ra mi nõ sí té se (mû szer tí pu son ként) az R. 8.  §-a alap ján 35 400
1.5. A meg sé rült iga zo ló lap, va la mint az el ve szett vagy meg sé rült pla kett R. 9.  § (3) be kez dés

sze rin ti pót lá sá nak dí ja 1 180
1.6. A fegy ve res erõk és rend vé del mi szer vek ré szé re az iga zo ló la pot vagy pla ket tet a köz le ke -

dé si ha tó ság az ön költ ség meg té rí té se el le né ben ad ja ki

2. A fe lül vizs gá ló szer ve zet ál tal vég zett kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat (SZJ 74.30) dí ja
2.1. Ha gyo má nyos két üte mû Ot to-mo to ros és dí zel mo to ros gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let

2.2.3. pont)

2.1.1. két üte mû (ide ért ve az R. 1. szá mú mel lék let 1.8. pont ja sze rint 45 kód dal ren del ke zõ 
mo to ro kat) 2 900

2.1.2. Dí zel mo to ros 5 400
2.2. Ha gyo má nyos Ot to-mo to ros négy üte mû gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.2.2. pont) 4 550
2.3. Csök ken tett szennye zé sû gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.2.1. pont) 5 400
2.4. Kor sze rû, kör nye zet ba rát gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.1. pont)

2.4.1. ben zin- és dí zel mo to ros gép ko csi (ide ért ve az R. 1. szá mú mel lék let 1.8. pont ja sze -
rint 55 kód dal ren del ke zõ mo to ro kat) 6 100

2.4.2. ben zin mo to ros gép ko csi, amely hez cél mû szer (spe ci á lis for du lat szám mé rõ) szük sé -
ges 8 500

2.4.3. elekt ro ni ku san sza bá lyo zott be fecs ken de zé sû dí zel mo to ros
2.4.3.1. sze mély gép ko csi, kis te her au tó és kis busz (meg en ge dett leg na gyobb össz -

tömeg <= 3500 kg) 8 500
2.4.3.2. te her gép ko csi, von ta tó és au tó busz (meg en ge dett leg na gyobb össz -

tömeg > 3500 kg) 11 600
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2.5. A meg sé rült iga zo ló lap, el ve szett vagy meg sé rült pla kett R. 9.  § (3) be kez dés sze rin ti pót lá -
sá nak, va la mint az iga zo ló lap és pla kett rend szám vál to zás  miatti cse ré jé nek dí ja az
1.5. pont ban meg ha tá ro zott dí jon fe lül 460

2.6. A gép ko csi nak a mo tor ál la pot fe lül vizs gá la tát és a ki pu fo gó gáz szennye zõ anyag-tar tal má -
nak mé ré sét is ma gá ban fog la ló, a gyár tó ál tal elõ írt fu tás tel je sít mény sze rin ti el len õr zé se
vagy ja ví tá sa után a gép ko csi tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak) az 1.3. pont ban meg ha -
tá ro zot ton fe lül fi ze ten dõ díja 460

III. Fejezet

A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben
meghatározott egyes közlekedési hatósági eljárások díjai

1. A re giszt rált bon tó-hul la dék ke ze lõ te vé keny ség hez kap cso ló dó köz le ke dé si ha tó sá gi dí jak
1.1. A re giszt rált bon tó-hul la dék ke ze lõ te vé keny ség köz le ke dé si ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te -

lé nek dí ja 175 900
1.2. A „Bon tá si át vé te li iga zo lás” dí ja 2 950

2. A se bes ség kor lá to zó és a me net író ké szü lék (ta cho gráf) be épí tés hez kap cso ló dó köz le ke dé si ha -
tó sá gi dí jak

2.1. A se bes ség kor lá to zó vagy me net író (ta cho gráf) be épí tõ mû hely nyil ván tar tás ba vé te li dí ja 175 900
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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 26–28. 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 bály

49/2006. (III. 10.) Korm. ren de let a föld gáz el lá tás ról
szó ló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég -
re haj tá sá ról szó ló 111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 28. szám 2178. ol dal)

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
4/2006. (III. 19.) GKM

uta sí tá sa
a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ága za ti fel ada ta i nak

elõ ké szí té sé rõl, meg ter ve zé sé rõl,
il let ve vég re haj tá sá ról 

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 53. §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján – a be fo ga dó nem ze ti
tá mo ga tás egyes kér dé se i rõl szó ló 176/2003. (X. 28.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 8. §-ában fog lal tak ra,
va la mint a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl szó ló 171/2002. (VI II. 9.) Korm. ren de let
8. §-ának a) pont já ban és a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké -
szí té se és moz gó sí tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo -
zá sá ról szó ló 131/2003. (VI II. 12.) Korm. ren de let 1. szá mú 
mel lék le té ben a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter szá má -
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ra meg ha tá ro zott fel ada tok ra fi gye lem mel – a követ kezõ
uta sítást adom ki: 

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed
a) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um (a to váb bi -

ak ban: GKM) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban
meg je lölt fõ osz tá lya i ra, 

b) a mi nisz ter irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó, a be -
fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: BNT) fel ada -
ta i nak el lá tá sá ra a mel lék let ben ki je lölt ipa ri, ener ge ti kai,
köz le ke dé si és ke res ke del mi költ ség ve té si szer vek re és
gaz dál ko dó szer ve ze tek re. 

(2) Az R. 8. §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zot tak alap -
ján a BNT fel ada tok ter ve zé sé re és a vég re haj tás elõ ké szí -
té sé nek szer ve zé sé re, ez zel kap cso la tos ada tok szol gál ta -
tá sá ra a mel lék let ben fel so rolt szer ve ze te ket je lö löm ki. 

(3) A BNT ága za ti fel ada ta i nak vég re haj tá sá ért a köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár fe le lõs, az elõ ké szí tés sel, a ter ve zés -
sel, va la mint a vég re haj tás szer ve zé sé vel kap cso la tos fel -
ada to kat a köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár irá nyí tá sá val a 
Vé de lem-ko or di ná ci ós Fõ osz tály – az ága za ti fel ada tok -
ban érin tett mi nisz té ri u mi szak mai fõ osz tá lyok be vo ná sá -
val – vég zi.  

(4) Az R. 6. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
Tár ca kö zi Ter ve zõ Bi zott ság (a to váb bi ak ban: TTB) mun -
ká já ban a GKM-et a Vé de lem-ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve -
ze tõ je kép vi se li, aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet te sí té sé rõl a 
köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár gon dos ko dik.

2. §

A BNT ága za ti fel ada ta it az R. 2. §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti szö vet sé ges fegy ve res erõk Ma gyar or szág te rü le -
tén tör té nõ mû kö dé sé hez szük sé ges ipa ri, ke res ke del mi,
köz le ke dé si és ener ge ti kai szol gál ta tá sok biz to sí tá sá nak
elõ ké szí té se, il let ve a be nyúj tott igé nyek ki elé gí té sé nek
meg szer ve zé se je len ti. 

3. §

(1) Az R. 3. §-ában meg ha tá ro zott BNT fel ada tok elõ ké -
szí té sét tár ca szin ten a Vé de lem-ko or di ná ci ós Fõ osz tály
– az érin tett ága za ti szak mai fõ osz tá lyok kal együttmû -
ködve – ter ve zi és irá nyít ja, amely ke re té ben: 

a) a TTB ál tal jó vá ha gyott Ter ve zé si Mód szer ta ni Út -
mu ta tó alap ján szer ve zi és vég zi az ága za ti rész- és össze -
sí tett ter vek ki dol go zá sát;

b) elõ ké szí ti az ága za ti fel ada tok vég re haj tá sá ba be von -
ha tó szer ve ze tek ki je lö lé sét, gon dos ko dik a ki je lö lé si ok -
má nyok össze ál lí tá sá ról és azok nak az érin tet tek ré szé re
tör té nõ el jut ta tá sá ról, to váb bá a me gyei és fõ vá ro si vé del -

mi bi zott sá gok tá jé koz ta tá sá ról a te rü le tén mû kö dõ szer -
vezetek ki je lö lé sé rõl;  

c) a Hvt. 34. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint meg -
ha tá roz za a mel lék let ben ki je lölt szol gál ta tók adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé gét és a szak mai kö ve tel mé nyek egy ide -
jû át adá sá val kez de mé nye zi az In for ma ti kai Fõ osz tály nál
az ada tok éven kén ti össze gyûj té sét, fel dol go zá sát, va la -
mint azok nak a Hon vé del mi Mi nisz té ri um hoz tör té nõ el -
jut ta tá sát;

d) ki ala kít ja a BNT igé nyek fo ga dá sá nak, fel dol go zá sá -
nak és to váb bí tá sá nak rend jét an nak ér de ké ben, hogy azok 
a ki je lölt szol gál ta tók ré szé re pon to sít va és idõ ben ren -
delkezésre áll ja nak; 

e) szer ve zi és irá nyít ja az ága za ti fel ada tok ban részt ve -
võ szer ve ze tek fel ké szí té sét, gon dos ko dik a ki je lölt szer -
ve ze tek meg ha tá ro zott ké pes sé ge i nek és feladatvégrehaj -
tási kész sé gé nek el len õr zé sé rõl. 

(2) A BNT fel ada tok ban érin tett szak mai fõ osz tá lyok a
Vé de lem-ko or di ná ci ós Fõ osz tály út mu ta tá sa sze rint

a) vég zik:
aa) az ága za ti fel ada tok meg ha tá ro zá sát,
ab) a szak mai irá nyí tá suk (fel ügye le tük) alá tar to zó

szer ve ze tek ki je lö lé sét és egye di fel ada ta ik meghatáro -
zását,

ac) a Hvt. 34. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti
adat szol gál ta tá sok tel je sí té sét,

ad) a szak te rü let re vo nat ko zó fel ada tok ter ve zé sét,
meg va ló sí tá sát, a mû kö dé si fel té te lek ki ala kí tá sát, meg -
létének el len õr zé sét,

ae) a szak ál lo mány fel ké szí té sét;
b) köz re mû köd nek:
ba) az ága za ti és a tár ca adat bá zi sá nak ki ala kí tá sá ban, 
bb) a fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ága za ti rész-

és össze sí tett ter vek ki dol go zá sá ban, 
bc) a kü lön bö zõ szin tû együtt mû kö dé sek szer ve zé sé ben 

és fenn tar tá sá ban.

4. §

(1) Konk rét BNT fel adat elõ ké szí té se és vég re haj tá sa
idõ sza ká ban a tár cá nál meg je lent BNT igény ki elé gí té sé -
nek szer ve zé sé re a mi nisz té ri um ban mun ka cso por tot kell
lét re hoz ni és mû köd tet ni.

(2) A mun ka cso port ve ze tõ je a Vé de lem-ko or di ná ci ós
fõ osz tály ve ze tõ.

(3) A mun ka cso port tag jai:
a) a Vé de lem-ko or di ná ci ós Fõ osz tály,
b) a fel adat ban érin tett szak mai fõ osz tá lyok, és
c) a be vo nás ra ke rü lõ in téz mé nyek, tár sa sá gok, szol gál -

ta tó szer ve ze tek, ki je lölt mun ka tár sai.

(4) A be vo nás ra ke rü lõ in téz mé nye ket, tár sa sá go kat és
szol gál ta tó szer ve ze te ket, va la mint a szak mai fõ osz tá lyok
mun ka tár sa it – az érin tett szak mai fõ osz tály ve ze tõk kel
egyez tet ve – a Vé de lem-ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek ja vas la tá ra a köz igaz ga tá si ál lam tit kár je lö li ki. 



5. §

A BNT ága za ti fel ada ta i nak meg ter ve zé se a szö vet sé -
ges fegy ve res erõk pa rancs nok sá ga, il let ve a kül dõ nem ze -
tek ál tal adott szük ség le ti jegy zék alap ján tör té nik, amely -
nek so rán a kö vet ke zõ fel ada tok vég re haj tá sá ra kell fel ké -
szül ni:

a) a szük ség le ti jegy zé ken sze rep lõ igé nyek és az igény -
ki elé gí té si le he tõ sé gek össze ve té se út ján a tár ca vá la sza i -
nak meg fo gal ma zá sá ra,

b) a TTB dön té sé nek meg fe le lõ en az igé nyek egyez te té -
sé re a szö vet sé ge sek kel, il let ve a ki je lölt szol gál ta tók kal,

c) az Egyet ér té si Nyi lat ko zat ki mun ká lá sá ban, va la mint 
a kez de ti szük ség le ti jegy zék alap ján a R. 2. §-ának (9) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott Tech ni kai Meg ál la po dás ki dol -
go zá sá ban va ló köz re mû kö dés re, 

d) a R. 19. §-ának (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hely -
szí ni szem lék meg szer ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban tör té -
nõ rész vé tel re,

e) a rész le tes szük ség le ti jegy zék alap ján az igé nyelt
szol gál ta tá sok pon to sí tá sá ra, an nak ered mé nyé rõl a szol -
gál ta tók ér te sí té sé re,

f) a Kor mány ál tal el fo ga dott és vég le ge sí tett vá la szok,
va la mint a Meg ál la po dás alap ján a BNT fel ada tok vég re -
haj tá sá nak meg ter ve zé sé re,

g) a BNT vég re haj tá sa fo lya ma tá ban fel me rü lõ új igé -
nyek kel kap cso la tos ága za ti fel ada tok ter ve zé sé re a BNT
Ko or di ná ci ós Iro dá val együtt mû kö dés ben.

6. §

(1) A szö vet sé ges erõk ré szé rõl igény be vé tel re ter ve zett 
pol gá ri szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek
alap ját az el fo ga dott Egyet ér té si Nyi lat ko zat, va la mint
Tech ni kai Meg ál la po dás ké pe zi.

(2) A BNT tár ca fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges sze mé lyi, tár gyi és anya gi fel té te lek meg te rem té sé rõl a 
Vé de lem-ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé nek ja vas la ta
alap ján a köz igaz ga tá si ál lam tit kár gon dos ko dik. 

(3) A BNT fel ada tai ko or di ná lá sá ra – az R. 20. §-ában
meg ha tá ro zott – lét re ho zás ra ke rü lõ ko or di ná ci ós iro da
mun ká já ban a GKM-et a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal
fel ha tal ma zott sze mély kép vi se li. 

7. §

Ez az uta sí tás 2006. áp ri lis 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 

Mel lék let a 4/2006. (III. 19.) GKM uta sí tás hoz

A be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás fel ada tai ter ve zé sé re,
a vég re haj tás elõ ké szí té sé nek szer ve zé sé re,

va la mint a kap cso la tos adat szol gál ta tás ra ki je lölt
szer ve ze tek

1. A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szer ve ze té -
ben:

a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban meg je lölt fõ -
osz tá lyok

2. A mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si
 szervek 

a) Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat 

b) Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság

c) Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet

d) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

e) Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let

f) Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let

g) 19 me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 

h) Ma gyar Ener gia Hi va tal 

i) Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

j) Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

k) Ma gyar Vas úti Hi va tal

l) MÁV Kór ház és Ren de lõ in té zet Bu da pest

m) MÁV Kór ház és Ren de lõ in té zet Szol nok

n) Bu dai MÁV Kór ház

3. A mi nisz ter egye di ki je lö lõ le ve le alap ján meg ha tá ro -
zott szer ve ze tek

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
5/2006. (III. 19.) GKM

uta sí tá sa
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló
7/2005. (XI. 16.) GKM uta sí tás mó do sí tá sá ról

1. A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Szer ve ze ti 
és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 7/2005. (XI. 16.) GKM
uta sí tás (a to váb bi ak ban: SZMSZ) II. 6. 2. pont ja /KÖZ LE -
KE DÉ SI STRA TÉ GI AI ÉS NEM ZET KÖ ZI FÕ OSZ TÁLY/ a 
kö vet ke zõ új y) al pont tal egé szül ki:

„y) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”
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2. Az SZMSZ II. 6. 3. pont ja /KÖZ ÚTI KÖZ LE KE DÉ SI
FÕ OSZ TÁLY/ a kö vet ke zõ új zs) al pont tal egé szül ki:

„zs) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

3. Az SZMSZ II. 6. 4. pont ja /HA JÓ ZÁ SI FÕ OSZ TÁLY/
a kö vet ke zõ új m) al pont tal egé szül ki:

„m) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

4. Az SZMSZ II. 6. 5. pont ja /LÉ GI KÖZ LE KE DÉ SI
FÕ OSZ TÁLY/ a kö vet ke zõ új u) al pont tal egé szül ki:

„u) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

5. Az SZMSZ II. 6. 6. pont ja /VAS ÚTI KÖZ LE KE DÉ SI
FÕ OSZ TÁLY/ a kö vet ke zõ új o) al pont tal egé szül ki:

„o) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

6. Az SZMSZ II. 6. 7. pont ja /VÉ DE LEM-KO OR DI NÁ -
CI ÓS FÕ OSZ TÁLY/ a kö vet ke zõ új o) al pont tal egé szül ki:

„o) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

7. Az SZMSZ II. 7. 4. pont ja /KE RES KE DEL MI ÉS
VEN DÉG LÁ TÓ IPA RI FÕ OSZ TÁLY/ a kö vet ke zõ új zs) al -
pont tal egé szül ki:

„zs) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

8. Az SZMSZ II. 8. 4. pont ja /IN FOR MA TI KAI FÕ OSZ -
TÁLY/ a kö vet ke zõ új p) al pont tal egé szül ki:

„p) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

9. Az SZMSZ II. 9. 2. pont ja /ENER GE TI KAI FÕ OSZ -
TÁLY/ a kö vet ke zõ új k) al pont tal egé szül ki:

„k) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

10. Az SZMSZ II. 9. 3. pont ja /IPA RI FÕ OSZ TÁLY/ a
kö vet ke zõ új u) al pont tal egé szül ki:

„u) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó nem -
ze ti tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.”

11. Ez az uta sí tás 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba. 
Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg el ren de lem a

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá nak a mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet ben – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
hon lap ján – tör té nõ köz zé té te lét.

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

Köz le mé nyek

Pá lyá za ti  fel hí vás*
az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat

ma gyar or szá gi sza ka szai épí té sé nek és ter ve zé sé nek
2006. év re el nyer he tõ tá mo ga tá sá ra

I. A tá mo ga tás hát te re, cél ja

1. A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um (GKM)
– a Bel ügy mi nisz té ri um mal (BM) és az Or szá gos Te rü let -
fej lesz té si Hi va tal lal (OTH) egyet ér tés ben – az Út pénz tár
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból a ke rék pár utak fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ra fel hasz nál ha tó ke re te ter hé re pá lyá za -
tot hir det az eu ró pai Eu ro Ve lo® ma gyar or szá gi nyom -
vona lába tar to zó ön ál ló ke rék pár utak épí té sé nek, va la mint 
en ge dé lye zé si terv ké szí té sé nek és en ge dé lyez te té sé nek
tá mo ga tá sá ra.

2. A pá lyá za ti konst ruk ció cél já nak, hát te ré nek rö vid
be mu ta tá sa: A ke rék pá ro zás biz ton sá gos fel té te le i nek ja -
ví tá sa a hi va tás for ga lom mel lett az el múlt évek ben meg -
nö ve ke dett sza bad idõs for ga lom ese té ben is el en ged he tet -
len. Ez utób bi ak a na gyobb tá vol sá gú ke rék pá ro zás fel té -
te le it igény lik. A tá mo ga tás cél ja az eu ró pai Eu ro Ve lo®
ke rék pá rút há ló zat ma gyar or szá gi sza ka sza i nak fejlesz -
tése.

3. A tá mo ga tás ra ren del ke zés re ál ló ke ret összeg:
3.a) ke rék pár utak épí té sé nek tá mo ga tá sá ra 900 mil lió

fo rint
3.b) ke rék pár utak en ge dé lye zé si terv ké szí té sé nek és

en ge dé lyez te té sé nek tá mo ga tá sá ra 100 mil lió fo rint

4. A tá mo ga tott pá lyá za tok vár ha tó szá ma épí té sek ese -
té ben 25-30 db, ter ve zé sek ese té ben 15-20 db.

II. A pá lyá zók kö re

1. A pá lyá za to kon a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 1. § (1) be kez dé se sze rin ti he lyi
ön kor mány za tok, a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és
együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény sze -
rin ti ön kor mány za ti tár su lá sok és a te le pü lé si ön kor mány -
za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról szó ló 2004. évi
CVII. tör vény sze rin ti több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ve -
het nek részt 2006. év ben meg va ló su ló fej lesz tés sel (üte -
me zett épí tés ese tén a pá lyá zott sza kasz nak ön ál ló an is

* A Pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szei az út mu ta tó és az adat la pok 
– ezek együtt tar tal maz zák a pá lyá zás hoz szük sé ges összes fel té telt. A Pá lyá -
za ti fel hí vás és út mu ta tó az adat la pok kal együtt meg je le nik a Köz le ke dé si Ér -
te sí tõ ben, va la mint le tölt he tõ az INTERNETEN a GKM hon lap já ról
(www.gkm.hu), to váb bá a pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó az Ön kor mány za tok 
Köz lö nyé ben is hoz zá fér he tõ.



mû kö dõ ké pes nek kell len nie). Ár víz vé del mi töl té sen
 épülõ ke rék pá rút ese té ben az il le té kes Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság (KÖ VI ZIG) az ön kor mány za tok -
kal azo nos fel té te lek kel pá lyáz hat. Épí té si pá lyá zat ese tén
brut tó 35,0–350,0 mil lió Ft kö zöt ti meg va ló sí tá si költ sé gû
pá lyá zat nyújt ha tó be.

2. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zat hoz, amely
nem Eu ro Ve lo® út vo na lon va ló sul meg, ahol a pá lyá zó hi -
telt ér dem lõ en nem iga zol ja, hogy a fej lesz tés be ke rü lé si
össze gé nek leg alább 50 %-a a fej lesz tés hez ren del ke zé sé -
re áll, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben elõ írt kö ve tel mé -
nyek nek nem fe lel meg.

III. A pá lyá za ti fel té te lek

1. A pá lyá zat ke re té ben az Or szá gos Te rü let ren de zé si
Terv ben (2003. évi XXVI. tör vény) sze rep lõ Eu ro Ve lo®
ma gyar or szá gi ke rék pá rút vo na la in hi ány zó sza ka szok ki -
épí té se, va la mint en ge dé lye zé si terv ké szí té se és enge dé -
lyeztetése tá mo gat ha tó.

2. A rész le tes pá lyá za ti fel té te le ket, a be nyúj tan dó pá -
lyá za tok tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it a Pá lyá za ti fel -
hí vás és az út mu ta tó az adat la pok kal együtt tar tal maz za.
A kö te le zõ en be nyúj tan dó mun ka ré szek egy részt a pá lyá -
za tok el bí rá lá sá ra, il let ve az elõ írt egyez te té sek re szol gál -
nak, más részt an nak iga zo lá sá ra, hogy a tá mo ga tás el nye -
ré sét kö ve tõ en az épí tés ki vi te le zé si ver se nyez te té sé nek
nincs aka dá lya [a ha tó sá gi en ge dély(ek), az épí té si te rü let,
va la mint a tá mo ga tás sal együtt a meg va ló sí tás tel jes költ -
sé ge ren del ke zés re áll]. A tá mo ga tást nyert pá lyá zó nak
vál lal nia kell to váb bá a Pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve út -
mu ta tó ban elõ írt ver se nyez te té si sza bá lyok be tar tá sát.

3. Je len pá lyá za tok ese té ben pá lyá za ti dí jat nem kell fi -
zet ni.

IV. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

A tá mo ga tás for má ja: A pá lyá zó mû kö dé si tá mo ga tá sá -
nak nem mi nõ sü lõ vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég -
le ges jut ta tás (a to váb bi ak ban vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás), ami utó la gos fi nan szí ro zás sal, tel je sí tés iga zo lás
alap ján, for rás ará nyo san, az út mu ta tó ban elõ ír tak sze rint
tör té nik.

A tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke 50%.

V. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, ha tár ide je

1. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
A pá lyá za to kat a Pá lyá za ti fel hí vás ban és út mu ta tó ban

kö zöl tek nek meg fe le lõ en, a ki töl tött adat la pok kal együtt

hi ány ta la nul kell be nyúj ta ni pos tai úton, leg ké sõbb a be -
adá si ha tár idõ nap ján, iga zol ha tó mó don az

Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság 
1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13.

cí mé re. A cso ma go lá son fel kell tün tet ni „Eu ro Ve lo® Ke -
rék pá rút épí té si pá lyá zat”, vagy „Eu ro Ve lo® Ke rék pá rút
ter ve zé si pá lyá zat”.

A be adott pá lyá za tok ki egé szí té sé re ha tár idõn túl egy
al ka lom mal van le he tõ ség, a hi ány pót lás ra fel szó lí tó le vél -
ben meg ha tá ro zás ra ke rü lõ 8 na pon be lül.

2. A Pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó, amely az adat la po -
kat is tar tal maz za, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri -
um In ter net hon lap já ról (www.gkm.hu) le tölt he tõ, meg je -
le nik a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben, va la mint – adat la pok nél -
kül – az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben.

A pá lyá za tok kal kap cso lat ban fel me rü lõ to váb bi in for -
má ci ó val, a pá lyá za ti ké re lem össze ál lí tá sá nál a tar tal mi és 
for mai elõ írá sok hoz, il let ve a tá mo ga tás el nye ré se ese tén a 
fej lesz tés meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó kér dé sek ben az
UKIG mun ka tár sa fel vi lá go sí tás sal, szak mai ta nács adás -
sal a pá lyá zók ren del ke zé sé re áll:

– fa xon: 33 68 212
– le vél ben: 1537 Bu da pest, 114. Pf. 333
– e-ma il ben:  szik sza i ne@ma il.ko zut.hu 
In for má ci ós nap, ahol sze mé lyes kon zul tá ci ó ra is le he -

tõ ség van: 2006. má jus 4. 10 óra, UKIG I. eme le ti tár gya ló.
A te le pü lés ren de zés sel össze füg gõ kér dé sek ben szak -

mai ta nács adást az il le té kes fõ épí tész biz to sít, és amennyi -
ben a ren del ke zés re ál ló do ku men tu mok ból a te le pü lés -
ren de zés sel va ló össz hang egy ér tel mû en nem ál la pít ha tó
meg, úgy a kér dés ben szak mai ál lás fog la lást ad.

3. A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: 2006. má jus 22.

4. A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra 2006. jú ni us 16-áig ke rül
sor.

VI. Az el bí rá lás fo lya ma ta és szem pont rend sze re

A pá lyá za to kat Tár ca kö zi Bí rá ló Bi zott ság bí rál ja el,
amely nek két tag ját, a Bi zott ság el nö két és tit ká rát a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, egy-egy tag ját pe dig a
bel ügy mi nisz ter, il let ve az OTH el nö ke je lö li ki. A Bi zott -
ság a meg hir de tett be adá si ha tár idõ ig fel adott pá lyá za to kat 
egy ide jû leg bí rál ja el. A Bi zott ság mun ká ját szak ér tõk se -
gí tik. A dön tés-elõ ké szí tést se gí ti to váb bá a Ke rék pá ros
Szak ér tõi Tes tü let, amely nek tag jai a ke rék pá ros köz le ke -
dés ügyé vel fog lal ko zó ér dek kép vi se le ti és szak mai ci vil
szer ve ze tek ki je lölt kép vi se lõi.

A pá lyá za tok kal kap cso la tos ad mi niszt ra tív és pénz ügyi 
fel ada tok le bo nyo lí tá sát az Út gaz dál ko dá si és Koordiná -
ciós Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: UKIG) vég zi. A bí rá lat
elõ ké szí té se ként a be nyúj tott pá lyá za to kat az UKIG nyil -
ván tar tás ba ve szi, a pá lyá zat fel bon tá sá ról bon tá si jegy zõ -
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köny vet ké szít, majd a pá lyá za tot tar tal mi és for mai szem -
pont ból fe lül vizs gál va és fel dol goz va bí rá lat ra elõ ké szí ti.
A tar tal mi és/vagy for mai szem pont ból nem meg fe le lõ nek, 
vagy hi ány pót lás után is hi á nyos nak mi nõ sí tett pá lyá za to -
kat a Bi zott ság el len õr zi, majd a hi ány(ok) jegy zõ köny vi
rög zí té sét kö ve tõ en a to váb bi rész le tes bí rá lat ból ki zár ja.
A bí rá lat ra al kal mas (tar tal mi lag és for ma i lag meg fe le lõ)
pá lyá za to kat a Bi zott ság rész le te sen el bí rál ja, amely so rán
fo ko zott fi gyel met for dít a ter ve zett épí tés köz le ke dés biz -
ton sá gi, ide gen for gal mi, egész ség vé del mi és te rü let fej -
lesz té si hasz nos sá gá nak szem pont ja i ra.

A pá lyá za tok bí rá la ta so rán a for ma i lag meg fe le lõ és az
alap ve tõ szak mai szem pon to kat tel je sí tõ pá lyá za tok kö zül, 
a ke rék pá ros ta nács adó tes tü let ál tal ki dol go zott bí rá la ti
kri té ri u mok alap ján rang so rolt lis ta sze rin ti pá lyá za tok ré -
sze sül nek tá mo ga tás ban, a ren del ke zés re ál ló ke ret összeg
mér té ké ig.

Az alap ve tõ szak mai meg fe le lõ sé gi kri té ri u mok a kö -
vet ke zõk:

– a meg va ló sí ta ni kí vánt lé te sít mény te le pü lé sek kö zöt ti 
(kül te rü le ti) sza kasz(oka)t is tar tal maz nak,

– csak komp lex pro jek tek (kar ban tar tás) in dít ha tó ak
(épí té si pá lyá za tok ese tén),

– csak en ge dé lyes ter vek kel ren del ke zõ pro jek tek in -
dul hat nak (épí té si pá lyá za tok ese tén),

– a ter ve zett ke rék pá rút a mû sza ki aján lás ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint ké szül – ki vé tel a bur ko lat szé les ség (kül -
te rü le ten 3,0 m, bel te rü le ten 2,5 m) –, ugyan ak kor gazda -
ságos, költ ség ta ka ré kos,

– ter ve zé si pá lyá zat ese tén a part ner ség és ci vil kont roll
be vo ná sá nak be mu ta tá sa (egyez te té sek, em lé kez te tõk,
jegy zõkönyvek stb.).

A szak mai bí rá la ti kri té ri u mok a kö vet ke zõk:

1. a pá lyá za ti pro jekt nyo mán, a meg lé võ sza ka szok kal
együt te sen lét re jö võ össze füg gõ (meg sza kí tás nél kü li),
biz ton sá go san (kis for gal mú uta kon, ke rék pár úton, ár víz -
vé del mi töl té sen) és meg fe le lõ mi nõ ség ben (szi lárd, kar -
ban tar tott bur ko la ton) ke rék pá roz ha tó Eu ro Ve lo® sza -
kasz hossza,

2. a pro jekt nyo mán lét re jö võ össze füg gõ há ló zat ban
érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok szá ma, szer ve zett sé ge,

3. a pro jekt há ló za ti in do kolt sá ga, az az je len leg mi lyen
mó don meg ol dott az Eu ro Ve lo® for ga lom át ve ze té se,
mennyi re hi ány pót ló a fej lesz tés (van-e 5 km-nél kö ze lebb 
al ter na tív kis for gal mú út vagy ke rék pá rút),

4. a pro jekt ál tal a lét re jö võ, össze füg gõ há ló zat ál tal a
ke rék pá ros tu riz mus szá má ra fel tárt att rak ci ók szá ma és
je len tõ sé ge (or szá gos, re gi o ná lis, he lyi stb.).

A pá lyá za tok tá mo ga tá sá ról a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter dönt. A dön tés fe lül vizs gá la ta és jog or vos la ta ki -
zárt.

Pá lyá za ti út mu ta tó*
az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat

ma gyar or szá gi sza ka szai épí té sé nek és ter ve zé sé nek
2006. év re el nyer he tõ tá mo ga tá sá ra

A pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szei az út mu ta tó 
és az adat la pok – ezek együtt tar tal maz zák a pá lyá zás hoz
szük sé ges összes fel té telt. Egyéb, a pá lyá zat ban nem sza -
bá lyo zott kér dé sek ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, az Út pénz -
tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak sza bá -
lyo zá sá ról szó ló 122/2005. (XII. 28.) GKM ren de let, va la -
mint a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes tá -
mo ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá lya i ról szóló GKM 
rendelet elõírásait, és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat
kell alkalmazni.

I. A tá mo ga tás hát te re és cél ja

1. A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um (GKM)
– a Bel ügy mi nisz té ri um mal (BM) és az Or szá gos Te rü let -
fej lesz té si Hi va tal lal (OTH) egyet ér tés ben – az Út pénz tár
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból a ke rék pár utak fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ra fel hasz nál ha tó ke re te ter hé re pá lyá za -
tot hir det az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat ma -
gyar or szá gi nyom vo na lá ba tar to zó ön ál ló ke rék pár utak
építésének, valamint engedélyezési terv készítésének és
engedélyeztetésének támogatására.

2. A pá lyá za ti konst ruk ció cél já nak, hát te ré nek rö vid
be mu ta tá sa: A ke rék pá ro zás biz ton sá gos fel té te le i nek ja -
ví tá sa a hi va tás for ga lom mel lett az el múlt évek ben meg -
nö ve ke dett sza bad idõs for ga lom ese té ben is el en ged he tet -
len. Ez utób bi ak a na gyobb tá vol sá gú ke rék pá ro zás fel té -
te le it igény lik. A tá mo ga tás cél ja az eu ró pai Eu ro Ve lo®
ke rék pá rút-há ló zat ma gyar or szá gi sza ka sza i nak fejlesz -
tése.

II. A pá lyá zók kö re

1. A pá lyá za to kon a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 1. § (1) be kez dé se sze rin ti he lyi
ön kor mány za tok, a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és
együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény sze -
rin ti ön kor mány za ti tár su lá sok és a te le pü lé si ön kor mány -
za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról szó ló 2004. évi
CVII. tör vény sze rin ti több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ve -
het nek részt 2006. év ben meg va ló su ló fej lesz tés sel (üte -
me zett épí tés ese tén a pá lyá zott sza kasz nak ön ál ló an is
mû kö dõ ké pes nek kell len nie). Ár víz vé del mi töl té sen
 épülõ ke rék pá rút ese té ben az il le té kes Kör nye zet vé del mi

* A Pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó az adat la pok kal együtt meg je le nik a
Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben, va la mint le tölt he tõ az INTERNETEN a GKM hon -
lap já ról (www.gkm.hu), to váb bá a pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó az Ön kor -
mány za tok Köz lö nyé ben is hoz zá fér he tõ.



és Víz ügyi Igaz ga tó ság (KÖ VI ZIG) az ön kor mány za tok -
kal azo nos fel té te lek kel pá lyáz hat. Épí té si pá lyá zat ese tén
brut tó 35,0–350,0 mil lió Ft kö zöt ti meg va ló sí tá si költ sé gû
pá lyá zat nyújt ha tó be.

2. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zat hoz,
a) ahol a pá lyá zó hi telt ér dem lõ en nem iga zol ja, hogy a

fej lesz tés be ke rü lé si össze gé nek leg alább 50 %-a, il let ve
az igé nyelt tá mo ga tá son fe lü li for rás a fej lesz tés hez ren -
del ke zé sé re áll,

b) amely nem az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv ben
(2003. évi XXVI. tör vény) rög zí tett Eu ro Ve lo® ma gyar -
or szá gi sza ka szán va ló sul meg,

c) amely nek meg va ló sí tá sa meg kez dõ dött, il let ve fo lya -
mat ban van (az épí té si pá lyá zat meg kez dé se idõ pont já nak
a ki vi te le zõi szer zõ dés kö tést, a ter ve zé si pá lyá zat meg kez -
dé se idõ pont já nak a meg ren de lés idõ pont ját kell tekin -
teni);

d) amely az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII.30.) Korm. ren de let ben (a to váb bi ak ban:
Kor mány ren de let) elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel
meg.

Az 50 % ön erõ biz to sí tá sá ra le he tõ ség van az MFB Rt.
„Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra struk tú -
ra fej lesz té si Hi tel prog ram ál tal kí nált le he tõ sé gek kel él ni.
A rész le tek meg ta lál ha tó ak a MFB Rt. hon lap ján, www.
mfb.hu cí men.

III. A pá lyá za ti fel té te lek

A) Tá mo gat ha tó fej lesz té sek, el is mer he tõ költ sé gek:
A pá lyá zat ke re té ben az Or szá gos Te rü let ren de zé si

Terv ben (2003. évi XXVI. tör vény) rög zí tett eu ró pai
 EuroVelo® ke rék pá rút-há ló zat ma gyar or szá gi hi ány zó
sza ka szai ki épí té se, va la mint en ge dé lye zé si terv ké szí té se
és en ge dé lyez te té se tá mo gat ha tó.

Épí té si pá lyá za tok ese té ben:
A tá mo ga tás szem pont já ból a fej lesz tés be ke rü lé si

össze ge nem tar tal maz hat köz mû lé te sí té si (szenny víz csa -
tor na, víz ve ze ték stb.) költ sé ge ket. A fej lesz tés sel érin tett
te rü le tek meg szer zé sé nek költ sé gei, to váb bá a pá lyá zat
be adá si ha tár nap ját meg elõ zõ egy éven be lü li ter ve zé si,
épí té si en ge dé lye zé si, to váb bá a hasz ná lat ba vé te li el já rás
dí ja leg fel jebb a szük sé ges sa ját for rás mér té ké ig szá mít -
ha tók be a fej lesz tés be ke rü lé si össze gé be. Egy év nél nem
ré geb bi ki fi ze tés, vagy jog sze rû meg ál la po dás ban rög zí -
tett összeg a sa ját for rás ré sze ként, hi telt ér dem lõ iga zo lá -
sok alap ján is mer he tõ el. A fej lesz tés ré szét ké pez he tik to -
váb bá az épí tés sel össze füg gõ víz el ve ze té si mû tár gyak,
csa tor nák, va la mint a szük ség sze rin ti köz mû-ki vál tá sok
és a ke rék pá rút mû kö dé sé hez kap cso ló dó út ba iga zí tó táb -
lák költ sé gei.

Tá mo ga tás ki zá ró lag a ke rék pá ros lé te sít mény pa ra mé -
te re i nek meg fe le lõ ki épí tés hez igé nyel he tõ, a na gyobb

bur ko lat te her bí rá si igé nyek bõl, mint pl. ár víz vé del mi töl -
té sen ve ze tett ke rék pár út nál a víz ügyi elõ írá sok ból adó dó
költ ség több let tel jes egé szé ben je len pá lyá za ton kí vü li for -
rás ból biz to sí tan dó és a költ ség több let fe de ze tét a pá lyá zó
a pá lyá zat be nyúj tá sa kor iga zol ni köteles.

A ki emelt kap cso la tok ra és az eu ró pai aján lá sok ra te -
kin tet tel a ke rék pá rút bur ko lat szé les sé ge kül te rü le ten, ki -
vé te les adott sá gok tól el te kint ve, 3,0 m-nél kes ke nyebb
nem le het. La kott te rü le ten be lül ön ál ló ke rék pá rút épí té -
sé re ak kor igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a gya lo gos for ga lom
le bo nyo ló dá sá ra jár da ren del ke zés re áll, vagy iga zol ha tó
mó don leg ké sõbb a ke rék pá rút for ga lom ba he lye zé sé nek
idõ pont já ra, je len pá lyá za ti tá mo ga tá son kí vü li for rás ból
el ké szül. A la kott te rü le ten be lü li ön ál ló ke rék pá rút szé les -
sé ge 2,5 m-nél kes ke nyebb nem lehet.

Je len pá lyá za ti konst ruk ció ke re té ben csak szi lárd bur -
ko la tú és 4,0 m szé les sé get meg nem ha la dó épí tés hez
nyújt ha tó tá mo ga tás. Ki vé te les adott sá gok ese tén, a pá lyá -
zat ki író já val a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en, de leg -
ké sõbb má jus 4-éig sze mé lye sen egyez tet ni szük sé ges. Az
egyez te tés rõl jegy zõ könyv ké szül, mely rög zí ti, hogy a ki -
vé te les adott sá gok va ló ban fenn áll nak-e, a mi ni má lis bur -
ko lat szé les ség tõl va ló el té rés el fo gad ha tó-e.

A „Köz utak ter ve zé se” ÚT 2-1.201:2004. Út ügyi Mû -
sza ki Elõ írás be tar tá sa a pá lyá za ti tá mo ga tás sal épü lõ ke -
rék pár utak ese té ben el vá rás, at tól va ló eset le ges el té rést
csak ki vé te les eset ben, az il le té kes köz le ke dé si ha tó ság in -
do ko lá sá val fo gad el a Tár ca kö zi Bí rá ló Bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: Bi zott ság). Ugyan csak el vá rás a „Ke rék pár -
utak, gya log utak és jár dák pá lya szer ke ze te” ÚT
2-1.502:2006. és a Kis for gal mú utak pá lya szer ke ze té nek
mé re te zé se ÚT 2-1.503:2006 Út ügyi Mû sza ki Elõ írá sok
al kal ma zá sa. Aján lott to váb bá a „Ke rék pár for gal mi lé te -
sít mé nyek ter ve zé si út mu ta tó ja és út ba iga zí tó jel zés rend -
sze re (1995.)” – ÚT 4-1.203 Út ügyi Mû sza ki Aján lás ban
fog lal tak fi gye lem be vé te le. A ke rék pá rút ki ala kí tá sá nak
ter ve zé sé nél ki emelt fi gye lem mel kell len ni a 20/1984.
(XII. 21.) KM ren de let elõ írá sa i ra. La kó in gat la nok elõtt,
azok kal köz vet len ha tá ros ön ál ló ke rék pá rút épí té sé re nem 
igényelhetõ támogatás.

Ter ve zé si pá lyá za tok ese té ben:
A pá lyá zat ke re té ben az Eu ro Ve lo® ma gyar or szá gi ke -

rék pá rút hi ány zó és nem meg fe le lõ pa ra mé te rû sza ka sza i -
nak en ge dé lye zé si terv el ké szí té se és a jog erõs épí té si en -
ge dély meg szer zé se tá mo gat ha tó. Ez a kö vet ke zõ évek
épí té si pá lyá za ta i nál ala pul szol gál hat és a min den ko ri pá -
lyá za ti fel té te lek fi gye lem be vé te le mel lett pri o ri tást él -
vez het. 

Az el is mer he tõ költ sé gek kö zött a ter ve zé si és en ge dé -
lye zé si el já rás költ sé gei ér vé nye sít he tõk.

Je len pá lyá za ti konst ruk ció ke re té ben csak meg fe le lõ
mi nõ ség ben ke rék pá roz ha tó, 3,0 – 4,0 m szé les ség kö zöt ti
szi lárd bur ko la tú terv ké szí té sé hez (és en ge dé lyez te té sé -
hez) nyújt ha tó tá mo ga tás.
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B) A pá lyá za tok tar tal mi kö ve tel mé nyei:

Épí té si pá lyá za tok ese té ben:
A pá lyá zat nak ön ál ló an, szá mo zott mun ka rész ként tar -

tal maz nia kell:
– tar ta lom jegy zé ket a be nyúj tott pá lyá za ti mun ka ré -

szek rõl (0),
– át né ze ti hely szín raj zot (jel ma gya rá zat tal el lát va) a

köz úti, il le tõ leg a ke rék pá ros há ló za ti il lesz ke dés be mu ta -
tá sá ra, azo no sít ha tó mó don be je löl ve raj ta a már meg épült 
és a pá lyá za ti ke rék pár út sza kaszt, a tervezett vagy lehet sé -
ges ütemezést (1),

– a pá lyá za ti adat la pok hi ány ta la nul ki töl tött példá -
nyait, brut tó (áfá-val nö velt) össze gek feltüntetésével

= mû sza ki adat lap (2/a),
= pénz ügyi adat lap (2/b),
= lé te sít mény jegy zék (2/c)
= „Adat lap a tá mo ga tá si dön tés rõl” (a Kor mány ren -

de let alap ján) (2/d)
= a pá lyá zó nyi lat ko za tát a pá lyá za ti fel hí vás mel -

lék le te sze rin ti kér dé sek ben, a Kor mány ren de let
elõ írá sa i val össz hang ban (2/e),
Fi gye lem! Tár sult pá lyá zat ese tén a 2/d és 2/e
adat la pot a tár sult pá lyá zó nak is csa tol ni kell.

– a pá lyá zat rö vid szö ve ges in dok lá sát a pá lyá zó ter vei,
el kép ze lé sei, becs lé sei alap ján (ma xi mum 6 ol dal és 1
térképmelléklet):

A. az épí tés cél já ról (ha tás, ered mény in di ká to rok: a
ven dég éj sza kák szá ma, ke rék pá ros tu ris ták szá ma, a he lyi
ide gen for gal mi adó be vé tel vár ha tó ala ku lá sa, a ke rék pár -
utat hasz ná lók vár ha tó szá ma je len leg il let ve 1 és 5 év
múlva) maximum 1 oldal, 3000 karakter

B. pro jekt tu risz ti kai in do kolt sá gá ról (a ke rék pá rút tal
köz vet le nül el ér he tõ vé vá ló tu risz ti kai att rak ci ók, szol gál -
ta tá sok be mu ta tá sa) maximum 1 oldal, 3000 karakter, 

C. elõz mé nye i rõl és hát te ré rõl (a je len pro jekt elõ ké szí -
tett sé gé nek be mu ta tá sa, a ke rék pá ro sok be vo ná sa a fej -
lesz tés elõ ké szí té se és meg va ló sí tá sa so rán) maximum
1 ol dal, 3000 karakter.

D. a pro jekt kör nye ze té nek, hely szí né nek szö ve ges be -
mu ta tá sa (ren del ke zés re ál ló sza ka szok, for gal mi ada tok
és al ter na tív út vo na lak áb rá zo lá sa a ter ve zett nyom vo nal
20 km-es kör ze té ben mi ni má li san 1:100.000 mé ret ará nyú,
te rü let hasz ná la tot is áb rá zo ló alap tér ké pen és az eh hez
kapcsolódó maximum 1 oldal, 3000 karakter hosszú le -
írást). 

E. a pro jekt fenn tar tá sá nak, kar ban tar tá sá nak be mu ta tá -
sa (szer ve zet, esz kö zök, finanszírozás)

F. a pro jekt ered mé nye i nek ki ter jesz té se ér de ké ben ter -
ve zett te vé keny sé gek (kap cso ló dó fej lesz té sek, kap cso ló -
dó szol gál ta tá so kat vég zõ vál lal ko zá sok be vo ná sa,
szórólapok, reklámanyagok) (3),

– a fej lesz tés épí té si en ge dé lyét. Meg hosszab bí tott épí -
té si en ge dély ese tén a jog erõs alap ha tá ro zat is be nyúj tan -
dó. Amennyi ben a pá lyá zat híd, vagy vas úti ke resz te zés
(eh hez kap cso ló dó vas úti biz to sí tó be ren de zés) épí té sét is
tar tal maz za, ar ra/azok ra a ki vi te li ter vet és ar ra ki adott

jog erõs épí té si en ge délyt be kell nyúj ta ni. Az épí té si en ge -
dély nek a be adá si ha tár idõt fi gye lem be vé ve és az elõ írt
ten de rez te tés re te kin tet tel leg alább 2006. ok tó ber 31-éig
ér vé nyes nek kell len nie. (4),

Az épí té si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek iga zo lá -
sát a Tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé ig be kell nyúj -
tani.

– a ter ve zett lé te sít mény ál tal érin tett tel jes te rü let re ér -
vé nyes, az ere de ti föld hi va ta li hi te le sí tés sel el lá tott nyil -
ván tar tá si tér kép má so la tát – ha több lap be nyúj tá sa szük -
sé ges, ak kor min den lap hi te les sé gét iga zol ni kell (nem
ön kor mány za ti, vagy nem ál la mi tu laj do nú te rü let igény -
be vé te le ese tén a hi te le sí tés a beadást megelõzõ 30 napnál
régebbi nem lehet) (5/a),

– az 5/a mun ka rész má so la ti pél dá nyát a ter ve zett lé te -
sít mény ál tal igény be ve en dõ te rü let (föld mû ve ket is fi gye -
lem be vé ve) ha tár vo na lainak feltüntetésével (5/b),  

– a ter ve zett épí tés sel érin tett – a nyil ván tar tá si tér kép
ál tal be mu ta tott – tel jes te rü let re (ön kor mány za ti és ide gen 
te rü let re egy aránt) a tu laj don jo got ere de ti tu laj do ni lap -
pal (la pok kal) kell iga zol ni. Amennyi ben a fej lesz tés te rü -
le te a pá lyá zat be adá sa kor nincs ön kor mány za ti, vagy ál la -
mi tu laj don ban – ez eset ben a tu laj do ni lap 30 nap nál ré -
geb bi nem le het, és – ak kor a tu laj do ni lap mel lett az ön -
kor mány za ti, il let ve ál la mi tu laj don ba-vé te lé re vo nat ko -
zó, a tu laj do nos(ok)kal kö tött, a költ sé ge ket is rög zí tõ ér -
vé nyes, a te rü let át adás ról szó ló meg ál la po dást is be kell
nyúj ta ni. Amennyi ben a fej lesz tés nem a ke rék pá rút le en -
dõ ke ze lõ jé nek tu laj do ná ban lé võ te rü le ten va ló sul meg
(pl: ter mé szet- vagy táj vé del mi kör zet ben, Nem ze ti park
te rü le tén épül ke rék pá rút) a tu laj do ni lap mel lett csa tol ni
kell a ke ze lõ vel kö tött ér vé nyes megállapodást, illetve
nyilatkozatot, amely a megvalósuló kerékpárút kezelõjérõl 
is rendelkezik; (5/c),

– az épí tés ön kor mány za ti for rás ré szét iga zo ló, ha tá lyos 
költ ség ve té si ren de le ten  ala pu ló 2006. évi ön kor mány za ti
tes tü le ti ha tá ro za tot (a tes tü le ti ülés jegy zõ köny vét/ki vo -
na tát), amely rög zí ti, hogy a kép vi se lõ tes tü let a meg ne ve -
zett épí tés hez – a pénz ügyi adat la pon sze rep lõ ér ték nek
meg fe le lõ en – 2006. év ben mek ko ra össze get biz to sít
pénz ben (ezer Ft-ban). Egyéb he lyi vagy kül sõ hoz zá já ru -
lá sok ak kor, és olyan mér ték ben szá mít ha tók be a sa ját for -
rás rész be, amennyi ben a kép vi se lõ tes tü let a ha tá ro za tá val
azért (azo kért) fe le lõs sé get vál lal. El fo gad ha tó a kép vi se -
lõ tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog lalt – tar ta lék fe let ti
ren del ke zé si jo got át ru há zó – fel ha tal ma zá sa alap ján a
pol gár mes ter nyi lat ko za ta is a sa ját for rás biz to sí tá sá ról.
A KÖ VI ZIG pá lyá zat esetén a saját forrás hiteles igazo lá -
sá ra, illetve egyéb helyi vagy külsõ hozzájárulás esetén
értelemszerûen a KÖVIZIG felelõsségvállalása szük sé -
ges. (6/a), 

– hi tel fel vé tel ese tén csa tol ni szük sé ges a pénz in té zet
hi tel ígér vé nyét, [az ön erõ biz to sí tá sá ra le he tõ ség van az
MFB Rt. „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf -
ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram által kínált lehetõ sé -
gek kel élni], (6/b),



– egyéb kül sõ, il le tõ leg he lyi hoz zá já ru lás ese tén 2006.
év re ér vé nyes kö te le zett ség-vál la lá si nyi lat ko za tot (6/c),

– az épí tés meg va ló sí tá sá hoz ren del ke zés re ál ló, je len
pá lyá za ton kí vü li köz pon ti (ál la mi) for rás fe de zet iga zo lá -
sát, a dön tés rõl szó ló hi va ta los do ku men tu mot a tá mo ga tás 
nagy sá gá ról, üte me zé sé rõl, és felhasználásának fel tétele i -
rõl (6/d),

– a Ma gyar Köz út Kht. (to váb bi ak ban: MK Kht.) – a be -
adá si ha tár nap tól szá mí tott hat hó nap nál nem ré geb bi –
szak mai vé le mé nyét fõ vá ro si pá lyá zat nál ér te lem sze rû en
nem szükséges (7), 

– a te le pü lés ren de zé si terv vel va ló össz hang iga zo lá sá ra 
az ér vé nyes ren de zé si terv ide vo nat ko zó terv lap ját (hi te le -
sí tett má so lat). Szük sé ges to váb bá be mu tat ni, hogy a pá -
lyá zott lé te sít mény össz hang ban van a me gyei ren de zé si
terv vel, va la mint a szom szé dos te le pü lé sek ha tá lyos ren -
de zé si ter vé vel, az ütemezett építési lehetõség biztosítása
érdekében. (8),

– az il le té kes Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy a pá lyá zat il lesz ke dik a me gye, il let ve a 
tér ség jó vá ha gyott fej lesz té si prog ram ja i ba, il let ve tá mo -
gat ja-e, ré sze sí ti-e pénz ügyi tá mo ga tás ban is, és mekkora
annak mértéke (9a),

– az il le té kes Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy a pá lyá zat il lesz ke dik a ré gió jó vá ha gyott
fej lesz té si prog ram ja i ba, il let ve tá mo gat ja-e, ré sze sí ti-e
pénz ügyi tá mo ga tás ban is, és mekkora annak mértéke
(9b),

– a fej lesz tés mû sza ki (en ge dé lye zé si) terv do ku men tá -
ci ó já ból:

= terv jegy zé ket (10/a),

= mû sza ki le írást (10/b),

= át né ze ti hely szín raj zot (10/c), 

= hely szín raj zot (10/d), 

= hossz-szel vényt (10/e),

= ke reszt szel vé nye ket (10/f),

= min ta ke reszt szel vényt (10/g), to váb bá

= té te le sen be ára zott mé ret- és mennyi ség szá mí tást,
amely mû sza ki tar tal má nak meg kell egyez nie az
épí té si en ge dély ben jó vá ha gyot tal, to váb bá az
összeg zé sek nek a lé te sít mény jegy zék kel össze -
vet he tõ nek kell len ni – ár vé del mi töl té sen ter ve -
zett épí tés ese tén ezen mun ka részt a tel jes szé les -
ség re és na gyobb te her bí rá sú pá lya szer ke zet re vo -
nat ko zó an, va la mint a pá lyá zat ban el is mer he tõ
bur ko lat szé les ség re és te her bí rás ra kü lön-kü lön el 
kell ké szí te ni (10/h).

Amennyi ben a ke rék pá rút épí té si pá lyá zat híd, tám fal,
vagy vas úti át já ró épí té sét is tar tal maz za, a jog erõs épí té si
en ge déllyel ren del ke zõ ter vet ezen lé te sít mény/ek/re is
dokumentálni kell. 

A víz el ve ze tés re és a for ga lom tech ni kai jel zés rend szer -
re vo nat ko zó meg ol dást ki kell dol goz ni és a pá lyá zat ban
be kell mutatni.

Ter ve zé si pá lyá za tok ese té ben:
A pá lyá zat nak ön ál ló an, szá mo zott mun ka rész ként tar -

tal maz nia kell:
– tar ta lom jegy zé ket a be nyúj tott pá lyá za ti mun ka ré -

szek rõl (0),
– át né ze ti hely szín raj zot (jel ma gya rá zat tal el lát va) a

köz úti, il le tõ leg a ke rék pá ros há ló za ti il lesz ke dés be mu ta -
tá sá ra, azo no sít ha tó mó don be je löl ve raj ta a már meg épült 
és a pá lyá za ti ke rék pár út sza kaszt, a tervezett vagy
lehetséges ütemezést (1),

– a pá lyá za ti adat la pok hi ány ta la nul ki töl tött példá -
nyait, brut tó (áfá-val nö velt) össze gek feltüntetésével

= mû sza ki adat lap (2/a),
= pénz ügyi adat lap (2/b),
= „Adat lap a tá mo ga tá si dön tés rõl” (a Kor mány ren de -

let alap ján) (2/d)
= a pá lyá zó nyi lat ko za tát a pá lyá za ti fel hí vás mellék -

lete sze rin ti kér dé sek ben, a Kor mány ren de let elõ írá sa i val
összhangban (2/e),

Fi gye lem! Tár sult pá lyá zat ese tén a 2/d és 2/e adat la pot
a tár sult pá lyá zó nak is csa tol ni kell.

– a pá lyá zat rö vid szö ve ges in dok lá sát a pá lyá zó ter vei,
el kép ze lé sei, becs lé sei alap ján (ma xi mum 6 ol dal és 1
térképmelléklet):

A. az épí tés cél já ról (ha tás, ered mény in di ká to rok: a
ven dég éj sza kák szá ma, ke rék pá ros tu ris ták szá ma, a he lyi
ide gen for gal mi adó be vé tel vár ha tó ala ku lá sa, a ke rék pár -
utat hasz ná lók vár ha tó szá ma je len leg il let ve 1 és 5 év
múlva) maximum 1 oldal, 3000 karakter

B. pro jekt tu risz ti kai in do kolt sá gá ról (a ke rék pá rút tal
köz vet le nül el ér he tõ vé vá ló tu risz ti kai att rak ci ók, szol gál -
ta tá sok be mu ta tá sa) maximum 1 oldal, 3000 karakter, 

C. elõz mé nye i rõl és hát te ré rõl (a je len pro jekt elõ ké szí -
tett sé gé nek be mu ta tá sa, a ke rék pá ro sok be vo ná sa a fej -
lesz tés elõ ké szí té se és meg va ló sí tá sa so rán) maximum 1
oldal, 3000 karakter.

D. a pro jekt kör nye ze té nek, hely szí né nek szö ve ges be -
mu ta tá sa (ren del ke zés re ál ló sza ka szok, for gal mi ada tok
és al ter na tív út vo na lak áb rá zo lá sa a ter ve zett nyom vo nal
20 km-es kör ze té ben mi ni má li san 1:100.000 mé ret ará nyú,
te rü let hasz ná la tot is áb rá zo ló alap tér ké pen és az eh hez
kapcsolódó maximum 1 oldal, 3000 karakter hosszú le -
írást). 

E. a pro jekt fenn tar tá sá nak, kar ban tar tá sá nak be mu ta tá -
sa (szer ve zet, esz kö zök, fi nan szí ro zás)

F. a pro jekt ered mé nye i nek ki ter jesz té se ér de ké ben ter -
ve zett te vé keny sé gek (kap cso ló dó fej lesz té sek, kapcso -
lódó szol gál ta tá so kat vég zõ vál lal ko zá sok be vo ná sa,
szórólapok, reklámanyagok) (3),

– a ter ve zés ön kor mány za ti for rás ré szét iga zo ló, ha tá -
lyos költ ség ve té si ren de le ten  ala pu ló 2006. évi ön kor -
mány za ti tes tü le ti ha tá ro za tot (a tes tü le ti ülés jegy zõ köny -
vét/ki vo na tát), amely rög zí ti, hogy a kép vi se lõ tes tü let a
pá lyá zott ter ve zés hez – a pénz ügyi adat la pon sze rep lõ ér -
ték nek meg fe le lõ en – 2006. év ben mek ko ra össze get biz -
to sít pénz ben (ezer Ft-ban). Egyéb he lyi vagy kül sõ hoz zá -
já ru lá sok ak kor, és olyan mér ték ben szá mít ha tók be a sa ját 
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for rás rész be, amennyi ben a kép vi se lõ tes tü let a ha tá ro za tá -
val azért (azo kért) fe le lõs sé get vál lal. El fo gad ha tó a kép -
vi se lõ tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog lalt – tar ta lék fe -
let ti ren del ke zé si jo got át ru há zó – fel ha tal ma zá sa alap ján a 
pol gár mes ter nyi lat ko za ta is a sa ját for rás biz to sí tá sá ról.
A KÖ VI ZIG pá lyá zat ese tén a sa ját for rás hi te les iga zo lá -
sá ra, il let ve egyéb he lyi vagy kül sõ hoz zá já ru lás ese tén ér -
te lem sze rû en a KÖ VI ZIG fe le lõs ség vál la lá sa szükséges.
(6/a), 

– hi tel fel vé tel ese tén csa tol ni szük sé ges a pénz in té zet
hi tel ígér vé nyét, [az ön erõ biz to sí tá sá ra le he tõ ség van az
MFB Rt. „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf -
ra struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram által kínált lehetõsé -
gekkel élni], (6/b),

– egyéb kül sõ, il le tõ leg he lyi hoz zá já ru lás ese tén 2006.
év re ér vé nyes kö te le zett ség-vál la lá si nyi lat ko za tot (6/c),

– a ter ve zés meg va ló sí tá sá hoz ren del ke zés re ál ló, je len
pá lyá za ton kí vü li köz pon ti (ál la mi) for rás fe de zet iga zo lá -
sát, a dön tés rõl szó ló hi va ta los do ku men tu mot a tá mo ga tás 
nagy sá gá ról, üte me zé sé rõl, és felhasználásának felté te le i -
rõl (6/d),

– az MK Kht. – a be adá si ha tár nap tól szá mí tott hat hó -
nap nál nem ré geb bi – szak mai vé le mé nyét fõ vá ro si pá lyá -
zat nál ér te lem sze rû en nem szükséges (7), 

– a te le pü lés ren de zé si terv vel va ló össz hang iga zo lá sá ra 
az ér vé nyes ren de zé si terv ide vo nat ko zó terv lap ját (hi te le -
sí tett má so lat). Szük sé ges to váb bá be mu tat ni, hogy a pá -
lyá zott lé te sít mény össz hang ban van a szom szé dos te le pü -
lé sek ha tá lyos ren de zé si ter vé vel, az üte me zett megva ló sí -
tá si lehetõség biztosítása érdekében (8),

– az il le té kes Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy a pá lyá zat il lesz ke dik a me gye, il let ve a 
tér ség jó vá ha gyott fej lesz té si prog ram ja i ba, il let ve tá mo -
gat ja-e, ré sze sí ti-e pénz ügyi tá mo ga tás ban is, és mekkora
annak mértéke (9a),

– az il le té kes Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy a pá lyá zat il lesz ke dik a me gye, il let ve a tér -
ség jó vá ha gyott fej lesz té si prog ram ja i ba, il let ve tá mo gat -
ja-e, ré sze sí ti-e pénz ügyi tá mo ga tás ban is, és mek ko ra an -
nak mér té ke (9b),

C) A pá lyá za tok for mai kö ve tel mé nyei

Épí té si pá lyá za tok ese té ben:
A tar tal mi kö ve tel mény nél fel so rolt mun ka ré szek kö zül 

a tar ta lom jegy zé ket, az át né ze ti hely szín raj zot és az adat -
la po kat (for ma nyom tat vá nyo kat) 2-2 pél dány ban, a töb bi
mun ka részt 1 pél dány ban kell be ad ni, a tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nél meg ha tá ro zott sor rend ben úgy, hogy a tar ta -
lom jegy zék (0), az át né ze ti hely szín rajz (1) és az adat la -
pok (2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e) egy so ro za ta a pá lyá zat ele jé rõl
le emel he tõ le gyen. A to váb bi mun ka ré szek a tar ta lom -
jegy zék, az át né ze ti hely szín rajz, il let ve az adat la pok sor -
rend ben le fû zött pél dá nya i val kez dõ dõ en ke rül je nek
össze fû zés re, a mun ka ré szek re rá ír va an nak szá mát. A mû -
sza ki terv do ku men tá ció 10/a–10/h mun ka ré szei kü lön
dosszi é ban is el he lyez he tõ ek, és azo kat nem kell össze -
fûzni.

Ter ve zé si pá lyá za tok ese té ben:
A tar tal mi kö ve tel mény nél fel so rolt mun ka ré szek kö zül 

a tar ta lom jegy zé ket, az át né ze ti hely szín raj zot és az adat -
la po kat (for ma nyom tat vá nyo kat) 2-2 pél dány ban, a töb bi
mun ka részt 1 pél dány ban kell be ad ni, a tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nél meg ha tá ro zott sor rend ben úgy, hogy a tar ta -
lom jegy zék (0), az át né ze ti hely szín rajz (1) és az adat la -
pok (2/a, 2/b, 2/d, 2/e) egy so ro za ta a pá lyá zat ele jé rõl le -
emel he tõ le gyen. A to váb bi mun ka ré szek a tar ta lom jegy -
zék, az át né ze ti hely szín rajz, il let ve az adat la pok sor rend -
ben lefûzött példányaival kezdõdõen kerüljenek összefû -
zés re, a munkarészekre ráírva annak számát.

Ter ve zé si pá lyá za tok ese té ben a 2c, 4, 5 és 10 szá mú
mun ka ré szek be adá sa ér te lem sze rû en nem szükséges.

D) Pá lyá za ti díj
Je len pá lyá za tok ese té ben pá lyá za ti dí jat nem kell fi -

zetni.

IV. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

A tá mo ga tás for má ja: A pá lyá zó mû kö dé si tá mo ga tá sá -
nak nem mi nõ sü lõ vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég -
le ges jut ta tás (vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás), ami tel je sí -
tés iga zo lás alap ján, for rás ará nyo san, je len út mu ta tó ban
elõ ír tak sze rint tör té nik és csak a pá lyá za ti tá mo ga tást
elnyerõ fejlesztések kifizetésére használható fel.

A tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke: 50%.

V. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, ha tár ide je

1. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
A pá lyá za to kat a Pá lyá za ti fel hí vás ban és út mu ta tó ban

kö zöl tek nek meg fe le lõ en, a ki töl tött adat la pok kal együtt
hi ány ta la nul kell be nyúj ta ni pos tai úton, leg ké sõbb a be -
adá si határidõ napján, igazolható módon az

Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság 
1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7-13.

cí mé re. A cso ma go lá son fel kell tün tet ni „Eu ro Ve lo® Ke -
rék pá rút épí té si pá lyá zat”, vagy „Eu ro Ve lo® Ke rék pá rút
ter ve zé si pá lyá zat”.

A be adott pá lyá za tok ki egé szí té sé re ha tár idõn túl egy
al ka lom mal van le he tõ ség, a hi ány pót lás ra fel szó lí tó le vél -
ben meg ha tá ro zás ra kerülõ 8 napon belül.

2. A Pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó az adat la po kat is tar -
tal maz za, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um In ter -
net hon lap já ról (www.gkm.hu) le tölt he tõ, meg je le nik a
Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben, va la mint – adat la pok nélkül – az
Önkormányzatok Közlönyében. 

A pá lyá za tok kal kap cso lat ban fel me rü lõ to váb bi in for -
má ci ó val, a pá lyá za ti ké re lem össze ál lí tá sá nál a tar tal mi és 
for mai elõ írá sok hoz, il let ve a tá mo ga tás el nye ré se ese tén a 
fej lesz tés meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó kér dé sek ben az



UKIG mun ka tár sa fel vi lá go sí tás sal, szak mai ta nács adás -
sal a pá lyá zók ren del ke zé sé re áll:

– fa xon: 33 68 212
– le vél ben: 1537 Bu da pest, 114. Pf. 333
– e-ma il ben:  szik sza i ne@ma il.ko zut.hu 
In for má ci ós nap, ahol sze mé lyes kon zul tá ci ó ra is le he -

tõ ség van: 2006. má jus 4. 10 óra, UKIG I. eme le ti tár gya ló.
A te le pü lés ren de zés sel össze füg gõ kér dé sek ben szak -

mai ta nács adást az il le té kes te rü le ti fõ épí tész biz to sít, és
amennyi ben a ren del ke zés re ál ló do ku men tu mok ból a te -
le pü lés ren de zés sel va ló össz hang egy ér tel mû en nem ál la -
pít ha tó meg, úgy a kér dés ben szak mai ál lás fog la lást ad.

3. A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: 2006. má jus 22.

4. A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra 2006. jú ni us 16-áig ke rül
sor.

VI. Az el bí rá lás fo lya ma ta és szem pont rend sze re

A pá lyá za to kat a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál -
tal lét re ho zott Tár ca kö zi Bí rá ló Bi zott ság bí rál ja el és tá -
mo ga tá si ja vas la tot ké szít. A Bi zott ság mun ká ját szak ér -
tõk se gí tik. A dön tés-elõ ké szí tést se gí ti to váb bá a Ke rék -
pá ros Szak ér tõi Tes tü let, amely nek tag jai a ke rék pá ros
köz le ke dés ügyé vel fog lal ko zó ér dek kép vi se le ti és szak -
mai ci vil szer ve ze tek ki je lölt kép vi se lõi. A bí rá la ti elõ ké -
szí tés sel egy ide jû leg az UKIG biz to sít ja a fel té te le ket ah -
hoz, hogy az elõ írá sok nak meg fe le lõ pá lyá za tok ról a Bi -
zott ság Ke rék pá ros Szak ér tõi Testülete véleményt alkot -
hasson, a pályázatokat a közösségi elvárások szem pont já -
ból értékelje és rangsorolja. 

A dön tés-elõ ké szí tés so rán a pá lyá za tok a ke rék pá ros
szak ér tõk be vo ná sá val ki ala kí tott szem pont rend szer sze -
rint (ki e mel ten az össze füg gõ há ló zat hossz, a tár sult te le -
pü lé sek szá ma és tu risz ti kai je len tõ sé ge) ke rül nek be so ro -
lás ra.

A pá lyá za tok kal kap cso la tos ad mi niszt ra tív és pénz ügyi 
fel ada tok le bo nyo lí tá sát az UKIG vég zi.

A bí rá lat elõ ké szí té se ként a be nyúj tott pá lyá za to kat az
UKIG nyil ván tar tás ba ve szi, a pá lyá zat fel bon tá sá ról bon -
tá si jegy zõ köny vet ké szít, majd a pá lyá za tot tar tal mi és
for mai szem pont ból fe lül vizs gál va és fel dol goz va bí rá lat -
ra elõ ké szí ti. A tar tal mi és/vagy for mai szem pont ból nem
meg fe le lõ nek, vagy hi ány pót lás után is hi á nyos nak mi nõ -
sí tett pá lyá za to kat a Bi zott ság el len õr zi, majd a hi ány/ok
jegy zõ köny vi rög zí té sét kö ve tõ en a to váb bi rész le tes bí rá -
lat ból ki zár ja. A bí rá lat ra al kal mas (tar tal mi lag és for ma i -
lag meg fe le lõ) pá lyá za to kat a Bi zott ság rész le te sen el bí -
rál ja, amely so rán fo ko zott fi gyel met for dít a pá lyá za tok
köz le ke dés biz ton sá gi, ide gen for gal mi, egész ség vé del mi
és te rü let fej lesz té si hasz nos sá gá nak szempontjaira.

A pá lyá za tok bí rá la ta so rán a for ma i lag meg fe le lõ és az
alap ve tõ szak mai szem pon to kat tel je sí tõ pá lyá za tok kö zül, 
a ke rék pá ros ta nács adó tes tü let ál tal ki dol go zott bí rá la ti
kri té ri u mok alap ján rang so rolt lis ta sze rin ti pá lyá za tok ré -

sze sül nek tá mo ga tás ban, a ren del ke zés re ál ló ke ret összeg
mér té ké ig.

Az alap ve tõ szak mai meg fe le lõ sé gi kri té ri u mok a kö -
vet ke zõk:

– a meg va ló sí ta ni kí vánt lé te sít mény te le pü lé sek kö zöt ti 
(kül te rü le ti) sza kasz(oka)t is tar tal maz nak,

– csak komp lex pro jek tek (kar ban tar tás) in dít ha tó ak
(épí té si pá lyá za tok esetén),

– csak en ge dé lyes ter vek kel ren del ke zõ pro jek tek in -
dul hat nak (épí té si pá lyá za tok esetén),

– a ter ve zett ke rék pá rút a mû sza ki aján lás ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint ké szül – ki vé tel a bur ko lat szé les ség (kül -
te rü le ten 3,0 m, bel te rü le ten 2,5 m) –, ugyan ak kor gazda -
ságos, költségtakarékos,

– ter ve zé si pá lyá zat ese tén a part ner ség és ci vil kont roll
be vo ná sá nak be mu ta tá sa (egyez te té sek, em lé kez te tõk,
jegy zõ könyvek stb.).

A szak mai bí rá la ti kri té ri u mok a kö vet ke zõk:
1. a pá lyá za ti pro jekt nyo mán, a meg lé võ sza ka szok kal

együt te sen lét re jö võ össze füg gõ (meg sza kí tás nél kü li),
biz ton sá go san (kis for gal mú uta kon, ke rék pár úton, ár víz -
vé del mi töl té sen) és meg fe le lõ mi nõ ség ben (szi lárd, kar -
ban tar tott bur ko la ton) ke rék pá roz ha tó Eu ro Ve lo® sza -
kasz hossza,

2. a pro jekt nyo mán lét re jö võ össze füg gõ há ló zat ban
érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok szá ma, szervezettsége,

3. a pro jekt há ló za ti in do kolt sá ga, az az je len leg mi lyen
mó don meg ol dott az Eu ro Ve lo® for ga lom át ve ze té se,
mennyi re hi ány pót ló a fej lesz tés (van e 5 km-nél kö ze lebb
al ter na tív kisforgalmú út vagy kerékpárút),

4. a pro jekt ál tal a lét re jö võ, össze füg gõ há ló zat ál tal a
ke rék pá ros tu riz mus szá má ra fel tárt att rak ci ók szá ma és
je len tõ sé ge (or szá gos, regionális, helyi stb.).

A pá lyá za tok tá mo ga tá sá ról a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter dönt. A dön tés fe lül vizs gá la ta és jog or vos la ta ki -
zárt.

VII. A tá mo ga tás fel hasz ná lá si mód ja

A pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra a dön tést kö -
ve tõ en, az elõ írás sze rin ti köz be szer zé si el já rás ered -
mé nyes le zá rá sa után, va la mint épí té si pá lyá za tok ese -
té ben a jog erõs épí té si en ge dély bir to ká ban az UKIG a
pá lyá zó val Tá mo ga tá si szerzõdést köt.

A Tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek to váb bi felté -
tele, hogy Tá mo ga tott szep tem ber 30-áig ren del kez zen
meg kö tött Vál lal ko zói (ki vi te le zé si) és szük ség ese tén Le -
bo nyo lí tói szer zõ dés sel. Amennyi ben ezen idõn be lül a
pá lyá zó hi bá já ból nem ke rül sor a Tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sé re, a tá mo ga tás vissza vont nak te kin ten dõ.

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy le he tõ ség van a
kö te le zett ség vál la lás nél kü li köz be szer zé si el já rás le foly -
ta tá sá ra a pá lyá zat sor sá ról szó ló ki ér te sí tõ le vél meg ér ke -
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zé se elõtt. Az idõ rö vid sé gé re va ló te kin tet tel ja va sol juk
ezen el já rá si mód al kal ma zá sát, el len ke zõ eset ben nem áll
ren del ke zés re a Vál lal ko zói szer zõ dés a meg adott ha tár -
idõ ig.

A Tá mo ga tá si szer zõ dés rész le te sen tar tal maz za a tá -
mo ga tás pénz fel hasz ná lá sá val, a pén zek ke ze lé sé vel (bank 
meg ne ve zé sé vel), a me net köz be ni mû sza ki és gaz da sá gi
el len õr zé sé vel, a meg va ló su lás utá ni el szá mo lás sal, a me -
net köz ben fel me rü lõ több let költ sé gek kel, il let ve meg ta -
ka rí tá sok kal, és az egyéb, a pályázat eredményes lebo -
nyolításával összefüggõ kérdéseket.

A tá mo ga tás ban ré sze sí tett pá lyá zat mû sza ki tar tal ma a
pá lyá zat ban sze rep lõ höz ké pest csak rend kí vül in do kolt
eset ben és csak a tá mo ga tás ról dön tést ho zó elõ ze tes en ge -
dé lyé vel mó do sít ha tó, amennyi ben még is meg tör tén ne az
en ge dély nél kü li el té rés, az au to ma ti ku san a tá mo ga tás el -
vesz té sét jelenti. 

Az el nyert pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz nál ha tó sá gá -
nak fel té te le, hogy a vál lal ko zó ki vá lasz tá sa a köz be -
szer zé sek rõl szó ló, több ször mó do sí tott 2003. évi
CXXIX. tör vény (Kbt.) sze rint tör tén jen.

A köz be szer zé si el já rá sok ba min den eset ben az aján la ti
fel hí vás köz zé té te le elõtt be kell von ni az UKIG-ot, az
aján la ti fel hí vás ter ve ze tét – a tá mo ga tás fel hasz ná lá si fel -
té te le i nek ér vé nye sít he tõ sé ge ér de ké ben – vé le mé nyez nie
kell az UKIG-nak. A vé le mé nye zés so rán a köz be szer zés
ál ta lá nos sza bá lya i ra vo nat ko zó ész re vé te lek át ve ze té se a
ked vez mé nye zett fe le lõs sé ge, azon ban a tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá val össze füg gõ kér dé sek ben az UKIG mó do sí -
tá si ja vas la tai kö te le zõ ér vé nyû ek. A meg va ló sí tá so kat
úgy kell üte mez ni, az aján la ti fel hí vá so kat an nak fi gye -
lem be vé te lé vel kell köz zé ten ni, hogy a tá mo ga tás ki fi ze -
té sé re csak a tá mo ga tá si adat lap sze rint, a tel jes be fe je zést
és az ered mé nyes mû sza ki át adás-át vé telt kö ve tõ en ke rül -
het sor 2006. évben.

Az el já rá sok so rán az UKIG a tá mo ga tás gaz da sá gos
fel hasz ná lá sá nak kö ve tel mé nyét kö te les ér vény re jut tat ni.
Az UKIG az Út pénz tár ból biz to sí tott tá mo ga tás nak, mint
köz pénz nek a mi nél ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa ér de ké ben 
az el já rá si sza bá lyok be tar tá sát a le he tõ ség hez mér ten el -
len õr zi, és amennyi ben szük sé gét lát ja az el já rás tel jes

anya gát be kér he ti. Ered mény csak az UKIG írás be li en -
ge dé lyé vel hir det he tõ. Amennyi ben a meg ren de lõ ál tal
el fo gad ni kí vánt leg ked ve zõbb aján lat is ma ga sabb a pá -
lyá zat ban sze rep lõ be ke rü lé si összeg nél, ak kor az en ge -
dély meg adá sá nak fel té te le a több let költ sé gek re vo nat ko -
zó fe de zet vál la lás meg kül dé se. Az ered mény hir de tés elõtt
a tel jes be ru há zá si összeg nek ren del ke zés re ál lá sát a ked -
vez mé nye zett nek hi telt ér dem lõ módon igazolnia kell.

A ver se nyez te tés so rán az el já rá si rend ben eset le ge sen
fel me rü lõ vi tás kér dé sek ben min den eset ben a köz be szer -
zé si tör vény szel le mé ben kell el jár ni. 

A pá lyá zat vég re haj tá sa az ered mény hir de té sig nem
kezd he tõ meg.

A tá mo ga tá si szer zõ dés csak az aláb bi fel té te lek sze rint
köt he tõ meg:

– amennyi ben a köz be szer zé si el já rás utá ni leg ked ve -
zõbb aján lat (to váb bi ak ban: leg ked ve zõbb aján lat) ala cso -
nyabb, mint a fej lesz tés pá lyá za ti ké re lem ben meg je lölt és 
a dön tés ered mé nye ként el is mert be ke rü lé si összege (to -
váb bi ak ban: pá lyá za ti be ke rü lé si összeg), akkor a támoga -
tás mértéke 50%;

– amennyi ben a leg ked ve zõbb aján lat ma ga sabb, mint a 
pá lyá za ti be ke rü lé si összeg, ak kor a  több le tet pá lyá za ton
kí vü li for rás ból kell biz to sí ta ni (amely le het ön kor mány -
za ti, más köz pon ti /ál la mi/ vagy egyéb kül sõ, il le tõ leg
 helyi for rás is), a tá mo ga tás össze ge nem emel ked het.

A Tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek alap já ul a tá mo -
ga tást el nyert ön kor mány zat vagy KÖ VÍ ZIG ál tal meg kö -
tött vál lal ko zói szer zõ dé sek szol gál nak, ezért azok mó do -
sí tá sa mél tá nyol ha tó in do kok alap ján csak elõzetes
hozzájárulással lehetséges.

A tá mo ga tás fel hasz ná lá si mód já ra vo nat ko zó elõ írá -
sok tól va ló bár mi lyen el té rés a meg ítélt tá mo ga tás vissza -
vo ná sát je len ti, to váb bá épí tés ese té ben a 10 év re szó ló
üze mel te té si és fenn tar tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa
ma ga után von ja a pá lyá zó (tá mo ga tott) ke rék pá rút épí -
té si pá lyá za tok ból va ló 5 év re tör té nõ ki zá rá sát.



MÛ SZA KI ADAT LAP (2/a)

Az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat ma gyar or szá gi sza ka szai épí té sé nek és ter ve zé sé nek
2006. év re el nyer he tõ tá mo ga tá sá ra meg hir de tett pá lyá zat hoz

1. A pá lyá zó (ön kor mány zat/ok/, KÖ VI ZIG)

– meg ne ve zé se:

– cí me:

2. A ter ve zett fej lesz tés he lye

– me gye:

– hely ség(ek):

3. A fej lesz tés nyom vo na lá nak he lye és hossza:

– or szá gos köz út mel lett = szá ma: = km szel vény ha tá rok:

– 

– jobb ol da lon • – hossza:…….……m

– bal ol da lon • – hossza: …………m

– mind két ol da lon • – hossza: …………m

– he lyi köz út mel lett = ut ca név: = ut cá tól ut cá ig:

– pá ros ol da lon  • – hossza: …………m

– pá rat lan ol da lon  • – hossza: …………m

– mind két ol da lon • – hossza: …………m

– egyéb (pl. fo lyó mel lett):

4. A ter ve zett ke rék pá rút ada tai

–  hossza (m) :

– szé les sé ge (m) :

– tá vol sá ga a köz út tól (m) : = min.               m;  max.                    m

5. A kap cso ló dó ke rék pá rút ada tai

–  hossza (m) :

– szé les sé ge (m) :

– tá vol sá ga a köz út tól (m) : = min.               m;  max.                    m

– for gal mi irá nyok szá ma

= egy irá nyú  • = két irá nyú  •

– gya lo gos for ga lom mal kom bi nált-e?

= igen  • = nem  •                     = rész ben  • –               m hossz ban
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PÉNZ ÜGYI ADAT LAP (2/b)

Az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat ma gyar or szá gi sza ka szai épí té sé nek és ter ve zé sé nek
2006. év re el nyer he tõ tá mo ga tá sá ra meg hir de tett pá lyá zat hoz

Pá lyá zó (ön kor mány zat/ok/, KÖ VI ZIG)

– meg ne ve zé se:

– cí me:

Az épí tés meg ne ve zé se:

Az épí tés he lye (me gye):

áfá val            

For rá sok 
2006. év ben

(ezer Ft)
For rá sok meg osz lá sa

(%)

1. He lyi for rá sok   

– Ön kor mány za ti hoz zá já ru lás  

– Egyéb he lyi hoz zá já ru lá sok:

1. He lyi for rá sok össze sen: 

2. Köz pon ti for rá sok  
– Je len pá lyá zat ban igé nyelt tá mo ga tás:  

Egyéb (ál la mi) hoz zá já ru lás (ide ért ve a te rü let-fej lesz té si ta ná csok
ren del ke zé si jog kö ré ben el dön tött tá mo ga tá so kat is)  
= (meg ne ve zés) ……………………………………………………

2. Köz pon ti for rá sok össze sen: 

3. For rá sok mind össze sen: 

Meg jegy zés:

– Egyéb he lyi és egyéb ál la mi hoz zá já ru lá sok nál csak fe de zet-iga zo lá sok kal alá tá masz tott össze gek sze re pel tet he tõk.

– Fi gye lem: en nek az adat lap nak a ki töl té se nem pó tol ja a mû sza ki terv do ku men tá ció ré sze ként be adan dó költ ség ve -
tést!
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LÉ TE SÍT MÉNY JEGY ZÉK (2/c)*

Az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat ma gyar or szá gi sza ka szai épí té sé nek és ter ve zé sé nek
2006. év re el nyer he tõ tá mo ga tá sá ra meg hir de tett pá lyá zat hoz

Pá lyá zó (ön kor mány zat/ok/, KÖ VI ZIG) meg ne ve zé se: 

Az épí tés meg ne ve zé se:

Áfával

Lé te sít mé nyek Mennyi ség Költ ség Faj la gos költ ség

1. Ke rék pá rút:

Elõ ké szí tõ mun kák és te rü let meg szer zés – ezer Ft –

Föld mun ka m3 ezer Ft Ft/m3

Bur ko lat alap m3 ezer Ft Ft/m3

(Asz falt)bur ko lat m3 ezer Ft Ft/m3

Híd m2 ezer Ft Ft/m2

Csõ át eresz fm ezer Ft Ft/fm

Bur kolt árok, fo lyó ka fm ezer Ft Ft/fm

Csa pa dék csa tor na fm ezer Ft Ft/fm

Gya lo gos át ke lõ meg vi lá gí tás – ezer Ft –

Jel zõ lám pa db ezer Ft ezer Ft/db

Be fe je zõ mun kák – ezer Ft –

Le bo nyo lí tás – ezer Ft ezer Ft/km

Eng. és hasz ná lat ba vé te li díj – ezer Ft –

1. Ke rék pá rút össze sen fm ezer Ft ezer Ft/km

2. Ke resz te zõ köz mû ki vál tá sok:

Víz ve ze ték fm ezer Ft Ft/fm

Csa pa dék csa tor na fm ezer Ft Ft/fm

Elekt ro mos ve ze ték fm ezer Ft Ft/fm

Köz vi lá gí tás fm ezer Ft Ft/fm

Pos ta ve ze ték fm ezer Ft Ft/fm

2. Ke resz te zõ köz mû ki vál tá sok össze sen: fm ezer Ft ezer Ft/ke rék pá rút km

3. MIND ÖSSZE SEN: fm ezer Ft ezer Ft/ke rék pá rút km

Meg jegy zés:

– A 2. pont ban csak a pá lyá zat ban sze re pel tet he tõ köz mû ke resz te zé sek ki vál tá sa i nak költ sé ge it kell feltüntetni.

– Fi gye lem: en nek az adat lap nak a ki töl té se nem pó tol ja a mû sza ki terv do ku men tá ció ré sze ként be adan dó
költségvetést!

*Ez az adat lap csak épí té si pá lyá zat ese tén töl ten dõ ki!
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Pá lyá zat egye di azo no sí tó ja: Eu ro Ve lo®/2006.

Adat lap – a tá mo ga tá si dön tés rõl (2/d)
Az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat ma gyar or szá gi sza ka szai épí té sé nek és ter ve zé sé nek 2006. év re

el nyer he tõ tá mo ga tá sá ra meg hir de tett pá lyá zat hoz

 (Az igény lõ töl ti ki)       I.

I./1. Az igény lõ  azo no sí tó ada tai

Az igény lõ mi nõ sí té si kód ja (kér jük a meg fe le lõ szá mot be ír ni): •    Meg ne ve zé se: ………………………………

1. Bel föl di ter mé sze tes sze mély (ma gán sze mély, max.250 eFt éves net tó ár be vé tel lel ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ)
2. Mik ro vál lal ko zás* (10 fõ nél ke ve sebb fog lal koz ta tott, max.700 MFt/év net tó ár be vé tel vagy 500 MFt/év  mér leg fõ összeg)
3. Kis vál lal ko zás* (50 fõ nél ke ve sebb fog lal koz ta tott, max.700 MFt/év net tó ár be vé tel vagy 500 MFt/év  mér leg fõ összeg)
4. Kö zép vál lal ko zás* (250 fõ nél ke ve sebb fog lal koz ta tott, max. 4000 MFt/év net tó ár be vé tel vagy 2700 MFt/év  mér leg fõ összeg)
5. Nagy vál la lat (250 fõ fe let ti fog lal koz ta tott)
6. Non pro fit szer ve zet ál lam ház tar tá son be lül (pl. ön kor mány zat)
7. Non pro fit szer ve zet ál lam ház tar tá son kí vül (pl. ala pít vány, Kht)

Adó alany • Igen = 1 Nem = 0

Az igény lõ ne ve (M): ___________________________________________________________________________

Az igény lõ szék he lye, ir szám: ••••  te le pü lés: ………………………………………………………………

cím: _______________________________ ut ca _________________ hsz _________________________ hrsz

Az igény lõ te lep he lye**, ir szám: ••••  te le pü lés: ……………………………………………………………

cím: _______________________________ ut ca _________________ hsz _________________________ hrsz

Az igény lõ pos tai cí me**, ir szám: ••••  te le pü lés: ……………………………………………………………

cím: _______________________________ ut ca _________________ hsz _________________________ hrsz

**(A te lep hely és a pos tai cím csak ab ban az eset ben töl ten dõ ki, ha el tér a szék hely cí mé tõl)

Te le fon szám:

Az igény lõ  adó szá ma (M) 

(2. 3. 4. 5. 6. 7. Mi nõ sí té si kód ese tén töl ten dõ ki, 8+1+2 for má tum mal): cccccccc – c – cc

Az igény lõ adó azo no sí tó je le(M)

(1. mi nõ sí té si kód ese tén töl ten dõ ki, 10 hosszú ság ban): cccccccccc

Az igény lõ egyéb azo no sí tói:

Re giszt rá ci ós szám (me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó igény lõ ese tén): cccccccccc

Ön kor mány za ti törzs szám (ön kor mány za tok ese té ben): cccccccccc

Tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jel (1. mi nõ sí té si kód ese tén töl ten dõ ki): ccc – ccc – ccc
Tár sa da lom biz to sí tá si törzs szám

(2. 3. 4. 5. 6. 7. mi nõ sí té si kód ese tén): ccccccccccccccccc
Sta tisz ti kai szám

(2. 3. 4. 5. 6. 7. mi nõ sí té si kód ese tén, tel jes hosszú ság ban ki töl ten dõ): ccccccccccccccccc

Társ pá lyá zó mi nõ sí té se: c Tá mo ga tás ban ré sze sü lõ = 1 Köz re mû kö dõ = 2 Egyéb tag = 3
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I./2. A prog ram/pro jekt azo no sí tó ada tai

A prog ram/pro jekt cél já nak szö ve ges meg ne ve zé se (M): ……………………………………………………………

Igé nyelt összeg kód ja: c   Fo rint = 1   Eu ro = 2

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ………………..……… E Ft

A meg va ló sí tá si hely (M) pon tos cí me, ir szám: ••••  te le pü lés: ………………………………………………

cím: _______________________________ ut ca _________________ hsz _________________________ hrsz

A tá mo ga tá si konst ruk ció meg ne ve zé se (M):

Több tá mo ga tás/pá lyá zat együt tes tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó igény be nyúj tá sa ese tén töl ten dõ ki, (több ször is) meg ad -
ha tó:  

A tá mo ga tás / pá lyá zat meg ne ve zé se (M): 

A tá mo ga tás / pá lyá zat meg ne ve zé se (M): 

………………………………
igény lés dátuma

P. H.
………………………………

az igény lõ aláírása

A már meg kül dött ada tok te kin te té ben be kö vet ke zett vál to zás(ok) ese tén kér jük mó do sí tás fel irat tal szö ve ge sen je lez -
ze ezt az adat la pon, és ak tu a li zál ja az érin tett adat me zõ(k) ada ta it. Az (M) je lû me zõk kitöltése minden esetben kötelezõ!
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A PÁ LYÁ ZÓ NYI LAT KO ZA TA (2/e)
Az eu ró pai Eu ro Ve lo® ke rék pá rút-há ló zat ma gyar or szá gi sza ka szai épí té sé nek és ter ve zé sé nek 2006. év re

el nyer he tõ tá mo ga tá sá ra meg hir de tett pá lyá zat hoz
[a 217/1998.  (XII. 30.) Korm. ren de let alap ján]

Pá lyá zó (ön kor mány zat, KÖ VI ZIG) meg ne ve zé se: 

Az épí tés meg ne ve zé se:

A pá lyá zó (ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te, KÖ VI ZIG) meg bí zá sá ból nyi lat ko zom, hogy

– a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek, és a pá lyá zat ban
meg je lölt fej lesz tés meg fe lel a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te ál tal el fo ga dott ál ta lá nos, il let ve rész le tes
ren de zé si terv nek, (il let ve ren de zé si terv hi á nyá ban ki je len ti, hogy a beruházás illeszkedik a meglévõ települési
környezethez),

– az ön kor mány zat eb ben a tárgy ban ko ráb ban, il let ve egy ide jû leg nyúj tott-e be pályázatot
igen c   nem c,

ha igen
mi kor: ……………………………………………… ho vá: …………………………………………………………
ez a fej lesz tés ré sze sült-e tá mo ga tás ban: …………………………………………………, ha igen, ak kor tá mo ga tá si

összeg: …………………………………………… fel hasz ná lá si ha tár idõ: ………………………………………………
– a pá lyá zó nak le járt köz tar to zá sa nincs, és vál lal ja, hogy a tá mo ga tás el nye ré se ese tén a Kor mány ren de let 87. §-ában

elõ írt iga zo lá so kat a szer zõ dés kö tés elõtt bemutatja,
– a pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy 60 na pon tú li köz tar to zás ese tén a pá lyá zót a köz tar to zás meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás 

nem il le ti meg, az eset le ges tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa a 217/1998. (XII. 30.) Kor mány ren de let (a to váb bi ak ban: kor mány -
ren de let) 92. § (5) be kez dé se sze rint fel füg gesz tés re ke rül, il let ve az Áht. 13/A §-ának (6) be kez dé se alap ján az ese dé kes
tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon –
visszatartásra kerülhet,

– a pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a köz tar to zá sok – az Áht. 13/A. § (4) be kez dé sé ben és a fen ti ek ben hi vat ko zott kor mány -
ren de le ti elõ írás ban fog lal tak sze rin ti – fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból a pá lyá zó adó szá mát vagy adó azo no sí tó je lét, tár -
sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Ma gyar Ál lam kincs tár, il let ve a tá mo ga -
tást nyúj tó szerv fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez,

– a pá lyá zó tu do má sul ve szi a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek, a tá mo ga tás tár gyá nak, a tá mo ga tás össze gé nek, a tá -
mo ga tott épí tés meg va ló sí tá si he lyé nek a Kor mány ren de let ben sza bá lyo zott módon történõ nyilvánosságra hozatalát,

– a pá lyá zó ki je len ti, hogy az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett 
tartozása nincs,

– a pá lyá zó ki je len ti, hogy a pá lyá za ti tá mo ga tás el nye ré se ese tén a pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat ma gá ra nézve kötelezõnek elismeri,

– a pá lyá zó hoz zá já rul a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szer vek által történõ ellenõrzéséhez,

– a pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a Ma gyar Ál lam kincs tár ke re té ben mû kö dõ, alap ve tõ en pénz ügyi szem lé le tû meg fi gye lõ 
rend szer, az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer a jog sza bály ban meg ha tá ro zott jo go sul tak (dön tés ho zók, elõ -
irány zat-ke ze lõk, Mo ni tor ing Bi zott sá gok) szá má ra hoz zá fé ré si lehetõséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz,

– a pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben a tá mo ga tást nyúj tó a tá mo ga tás sal meg va ló sult ke rék pá rút üze mel te -
té si és fenn tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ban 10 éven be lül je len tõs hi á nyos sá got ta pasz tal, ak kor a pá lyá zót a ke rék pá rút
építési pályázatokból 5 évre kizárhatja.

Kelt:……………………, 2006. …………… hó …… nap

…………………………………………………
(a pá lyá zó /pol gár mes ter/ ne ve és hi va ta los alá írás)
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A Közlekedési Fõfelügyelet
közleménye

a gépjármûvek rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatánál alkalmazható RKFA mûszeregységek listájának kiegészítésérõl

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–KvVM együt tes ren de let 8. §-ának (6) be kez dé se alap ján tá jé -
koz tat juk az ér de kel te ket, hogy 2005. de cem ber 20-áig az aláb bi mû szer egy sé ge ket hagy ta jó vá a köz le ke dé si ha tó ság.

Mé rõ rend szer-
azo no sí tás

Al kal maz ha tó
ve zér lõ prog ra mok

Vizs gál -
ha tó jár -
mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ AVL 4000 ENERGOTEST 

AVL 4000 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Di Com 4000 Di ag nosz ti kai és Au to ma ti zá lá si Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ AVL DiS pe ed 490 H-2330 Du na ha rasz ti, Iri nyi J. u. 3/C.

RKF-17/20050526 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul AVL Di OBD 880

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-04/20050617 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-04/20050617-1 

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ MAHA MGT5 Si ems & Kle in

MAHA MGT5/MDO2 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ MAHA MDO2 Szer viz be ren de zés Ke res ke del mi Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ MAHA VC02 H-1131 Bu da pest, Gyön gyö si u. 89/a.

RKF-15/20050526 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-05/20050617 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

KTI szak vé le mény szám: Ki ter jesz tés

RKF-15/20050526-1 For du lat szám mé rõ AVL Dis pe ed 490

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-05/20050617-1

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Jun ka lor Inf ralyt 5000 CL CENTROP

JUNKALOR 5000 CL Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Jun ka lor Opa cilyt 1020 Ka lib rá ló Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300 H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

RKF-12/20050526 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pa lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-01/20050617 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ
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Mé rõ rend szer-
azo no sí tás

Al kal maz ha tó
ve zér lõ prog ra mok

Vizs gál -
ha tó jár -
mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bra in Bee AGS 200 SZERVIZ-TRADE Kft.

BRAIN BEE SYSTEM Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee OPA 100 H-1147 Bu da pest, Csö mö ri út 114.

No.1.RKF V1.0 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKF-11/20050526 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-03/20050617

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bra in Bee EGA-400 GARAGENT Au tó teszt Kft.

GLOBAL PRO Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee Glo bal Pro  SMO 300 H-1116 Bu da pest, Kon do ro si út 2/a.

MULTITESZT Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee GPRM-300

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKF-13/20050526 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-06/20050621

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Ca pe lec CAP 3200 Q-TESZT Kft.

CAP 3200 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ (kit.) Ca pe lec CAP 3030 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Ca pe lec Cap 3200 

RKF-23/20051024 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 For du lat szám mé rõ Glo bal Pro GPRM 300 

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ B1 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKFA-02/20050622-1

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 ROBERT BOSCH Kft.

Bosch BEA 350-HU Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bosch MTM-BEA

RKF-19/20051010 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Bosch KTS 115

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-13/20051018 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bosch BEA 050 ROBERT BOSCH Kft.

Bosch BEA 250 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 For du lat szám mé rõ Bosch MTM-BEA H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 OBD mo dul Bosch KTS 114

RKF-19/20051010 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-18/20051104
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Mé rõ rend szer-
azo no sí tás

Al kal maz ha tó
ve zér lõ prog ra mok

Vizs gál -
ha tó jár -
mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

Gyárt mány, tí pus: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 Füs tö lés mé rõ Bosch RTM 430 ROBERT BOSCH Kft.

Bosch BEA 150 For du lat szám mé rõ Bosch RTM-BEA H-1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 120.

KTI szak vé le mény szám: OBD mo dul Bosch KTS 115

RKF-19/20051010

KKF jó vá ha gyá si szám:

RKFA-19/20051104

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Jun ka lor Inf ralyt 4000 CENTROP KALIBRÁLÓ Kft.

Jun ka lor 4000 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Sa xon Jun ka lor Opa ci lit 1010 H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-24/20051025 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-11/20051107 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Be ar 40-200 Q-TESZT Kft.

Eco no my tip. Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Q-teszt Smo ke zon-10 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee GPRPM 300

RKF-22/20051024 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 (vagy) Bra in Bee MGT 300

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 (vagy) CGR-100

RKFA-12/20051105 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ OBD mo dul Ca pe lec 4200

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Tech no mo tor G 530 CENTROP KALIBRÁLÓ Kft.

Bra vo 2000 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Tech no mo tor G 383 H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-25/20051025 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-20/20051107 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Wes ti Welt 660 WESZTI Kft.

WELT 5 RKFA Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Wes ti Welt 430/1 H-1115 Bu da pest, Ke len föl di u. 2.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Wes ti Welt 110

RKF-18/20051102 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-07/20051114 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ
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Mé rõ rend szer-
azo no sí tás

Al kal maz ha tó
ve zér lõ prog ra mok

Vizs gál -
ha tó jár -
mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Gats Au to sen se 2001 GATS Kft.

AUTOSENSE 2001 DCS Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ (vagy) Gats GCAP 3030 H-2040 Bu da örs, Vas út u. 9.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 Füs tö lés mé rõ Gats GO2/DMDDT

RKF-21/20051103 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 For du lat szám mé rõ Ca pe lec GCAP 8500

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 OBD mo dul Au to com eOBD no.615

RKFA-09/20051114 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Mo tors can Eu ro pas 8040 HASE Ke res ke dõ és Mû sza ki 

MOTORSCAN „MULTEX” Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Mo tors can Smo ke 9010 Szol gál ta tó Kft.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Ca pe lec CAP 8500 H-6000 Kecs ke mét, Ha la si út 29

RKF-26/20051110 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 For du lat szám mé rõ Pro tech RPM 8500

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKFA-10/20051122 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Tech no test MOD 488 GARAGENT Au tó teszt Kft.

ECOTESZT 488 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Tech no test MOD 495/01 H-1116 Bu da pest, Kon do ro si út 2/a.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Glo bal Pro GPRM 300 

RKF-27/20051114 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-14/20051125 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Tech no test MOD 473 GARAGENT Au tó teszt Kft.

ECOTESZT 473 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Tech no test MOD 495 H-1116 Bu da pest, Kon do ro si út 2/a.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Glo bal Pro GPRM 300 

RKF-28/20051114 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-15/20051125 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Bra in Bee AGS 200 SZERVIZ-TRADE Kft.

BRAIN BEE SYSTEM No.1. Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee OPA 100 H-1147 Bu da pest, Csö mö ri út 114.

RKF V2.0 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKF-29/20051111 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-16/20051123
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Mé rõ rend szer-
azo no sí tás

Al kal maz ha tó
ve zér lõ prog ra mok

Vizs gál -
ha tó jár -
mû vek

Mé rõ rend szer fõbb ele mei
For gal ma zó

Mé rõ egy ség Gyárt mány, tí pus

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ VL Chur chil Au to gas-4 SZERVIZ-TRADE Kft.

BRAIN BEE SYSTEM No.1. Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Bra in Bee OPA 100 H-1147 Bu da pest, Csö mö ri út 114.

RKF V3.0 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

RKF-30/20051111 Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

KKF jó vá ha gyá si szám: Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

RKFA-17/20051123

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Be ar 40-200 Q-TESZT Kft.

ECONOMY 2 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Ca pe lec CAP 3030 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-31/20051130 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-23/20051213 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Her mann HGA-400 Q-TESZT Kft.

HERMANN Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Q-teszt Smo ke zon-10 H-1119 Bu da pest, Té té nyi u. 84-86.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-32/20051130 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-24/20051213 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Gyárt mány, tí pus: Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá tor nél kü li A1 Gáz elem zõ Jun ka lor Inf ralyt 4000 CENTROP KALIBRÁLÓ Kft.

JUNKALOR 4020 Ot to-mo to ros (ha gyo má nyos) ka ta li zá to ros A2 Füs tö lés mé rõ Jun ka lor Opa cilyt 1020 H-2100 Gö döl lõ, At ti la u. 12.

KTI szak vé le mény szám: Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros A3 For du lat szám mé rõ Bra in Bee MGT 300

RKF-33/20051130 Sza bá lyo zott ke ve rék kép zé sû, ka ta li zá to ros, ODB-vel fel sze relt A4 OBD mo dul Ca pe lec 4200

KKF jó vá ha gyá si szám: Dí zel mo to ros (ha gyo má nyos) B1

RKFA-27/20051213 Al ter na tív tü ze lõ anyag gal mû kö dõ

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
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Vas úti hir det mé nyek

In ter Ra il
(TCV Kü lön le ges Mel lék let)

Ér vé nyes: 2006. áp ri lis 1-jé tõl

(V-512/2006.)

Ér te sít jük a T. Uta zó kö zön sé get hogy a cím ben meg ne ve zett Díj sza bás 2. szá mú Pót lé ka 2006. áp ri lis 1-jei ér vé nyes -
ség gel lép életbe.

A Díj sza bás a Bu da pest Ke le ti pá lya ud var (1087 Bu da pest, Ke re pe si út 2-4.) er re ki je lölt nem zet kö zi pénz tá rá ban
vásárolható meg.

* * *

Eu ro Do mi no
(TCV Kü lön le ges Mel lék let)

Ér vé nyes: 2006. áp ri lis 1-jé tõl

(V-828/2006.)

Ér te sít jük a T. Uta zó kö zön sé get hogy a cím ben meg ne ve zett Díj sza bás 1. szá mú Pót lé ka 2006. áp ri lis 1-jei ér vé nyes -
ség gel lép életbe.

A Díj sza bás a Bu da pest Ke le ti pá lya ud var (1087 Bu da pest, Ke re pe si út 2-4.) er re ki je lölt nem zet kö zi pénz tá rá ban
vásárolható meg.

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

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

Ba logh Zol tán, a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 0580 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 iga zolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. feb ru ár 14-étõl ér vény te len.

Hir de tés

A Club Ali ga Rt. hirdetménye ba la ton vi lá go si ki kö tõ je
új ki kö tõ rend jé nek jó vá ha gyá sá ról

A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Ha jó zá si Fel ügye le te a Club Ali ga Rt. (8171 Ba la ton vi lá gos, Ali gai u. 1.) ba la -
ton vi lá go si ki kö tõ jé nek új ki kö tõ rend jét – a 2004. szep tem ber 27-én kelt KK/HF/NS/A/227/20/2004. számú határoza -
tával – jó vá hagy ta. 

Az új ki kö tõ rend a ki kö tõ ben és a tár sa ság te lep he lyén meg te kint he tõ.
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Lap zár ta után ér ke zett
mi nisz te ri uta sí tá sok

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
6/2006. (III. 20.) GKM

uta sí tá sa
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,
va la mint a GKM Gaz da sá gi Igaz ga tó ság

be szer zé se i nek sza bá lyo zá sá ról

(Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták, és a
tár ca hon lap ján ol vas ha tó.)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
7/2006. (III. 23.) GKM

uta sí tá sa
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal

fel ügyelt költ ség ve té si in téz mé nyek
be fi ze té si kö te le zett sé ge i rõl

1. §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2005. évi CLI II. tör vény 9. §-ának (3) be kez dé se alap ján a
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal fel ügyelt, sa -
ját be vé tel bõl gaz dál ko dó költ ség ve té si in téz mé nyek az
aláb bi üte me zés ben kö te le sek a köz pon ti költ ség ve tés be
tör té nõ be fi ze té se ket tel je sí te ni a GKM fe je ze ti befizetési
számla keretszámlára (10032000-00510004-60000006).

a) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
2006. áp ri lis 20-ig 19 734 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 197 651 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 197 651 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 202 164 ezer fo rin tot,

b) a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
2006. áp ri lis 20-ig 31 350 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 31 250 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 31 950 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 32 650 ezer fo rin tot,

c) a Ma gyar Ener gia Hi va tal
2006. áp ri lis 20-ig 48 027 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 144 081 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 144 081 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 144 111 ezer fo rin tot,

d) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
2006. áp ri lis 20-ig 230 874 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 230 874 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 230 874 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 230 878 ezer fo rin tot,

e) az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal
2006. áp ri lis 20-ig 64 528 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 64 524 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 404 524 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 312 024 ezer fo rin tot,

f) a Köz le ke dé si Fel ügye le tek
2006. áp ri lis 20-ig 1054 100 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 1152 800 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 1221 400 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 1181 800 ezer fo rin tot,

g) az Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
2006. áp ri lis 20-ig 88 725 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 88 725 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 88 725 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 88 725 ezer fo rin tot,

h) a Hun ga ro cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat
2006. áp ri lis 20-ig 387 000 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 387 000 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 387 000 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 387 000 ezer fo rin tot,

i) a Ma gyar Vas úti Hi va tal
2006. jú li us 20-ig 11 786 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 20-ig 35 358 ezer fo rin tot,
2006. de cem ber 10-ig 35 356 ezer fo rin tot.

A be fi ze tés rõl a Ma gyar Ál lam kincs tár tól ka pott vissza -
iga zo lás má so la tát a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály ré -
szé re a kéz hez vé telt kö ve tõ en 5 na pon belül köteles meg -
kül de ni. 

2. §

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVI II. tör vény
92. §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal fel ügyelt,
ki zá ró lag sa ját be vé tel bõl gaz dál ko dó költ ség ve té si szer -
vek ré szé re a kö vet ke zõ befizetési kötelezettségeket írom
elõ: 

a) A Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
2006. áp ri lis 30-ig 20 000 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 20-ig 33 400 ezer fo rin tot,
2006. no vem ber 30-ig 6 600 ezer fo rin tot,
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b) a Ma gyar Ener gia Hi va tal
2006. már ci us 31-ig 100 000 ezer fo rin tot,

c) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
2006. már ci us 31-ig 31 981 ezer fo rin tot,
2006. áp ri lis 30-ig 21 717 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 31-ig 53 351 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 31-ig 42 951 ezer fo rin tot,

d) az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal
2006. ok tó ber 31-ig 260 000 ezer fo rin tot,

e) a Köz le ke dé si Fel ügye le tek
2006. már ci us 31-ig 638 280 ezer fo rin tot,
2006. áp ri lis 30-ig 212 760 ezer fo rin tot,
2006. má jus 31-ig 212 760 ezer fo rin tot,
2006. jú ni us 30-ig 212 760 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 31-ig 212 760 ezer fo rin tot,
2006. au gusz tus 31-ig 212 760 ezer fo rin tot,
2006. szep tem ber 30-ig 212 760 ezer fo rin tot,
2006. ok tó ber 31-ig 50 260 ezer fo rin tot,

f) a Hun ga ro cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat
2006. már ci us 31-ig 60 000 ezer fo rin tot,
2006. má jus 31-ig 60 000 ezer fo rin tot,
2006. jú li us 31-ig 60 000 ezer fo rin tot,
2006. szep tem ber 30-ig 60 000 ezer fo rin tot,
2006. no vem ber 30-ig 60 000 ezer fo rin tot

kö te les a GKM fe je ze ti ke ze lé sû célelõirányzat-felhasz -
nálási ke ret szám lá ra (10032000-01220139-50000005) át -
adni. A be fi ze tés rõl a Ma gyar Ál lam kincs tár tól ka pott
vissza iga zo lás má so la tát a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály 
ré szé re a kéz hez vé telt kö ve tõ en 5 na pon be lül kö te les
meg kül de ni.

A be fi ze té sek a fe je zet nél év köz ben je lent ke zõ több let -
fel ada tok el lá tá sá nak fe de ze té re szol gál, amely fel ada tok
el vég zé sé re for rás hi ány miatt nem kerülhetne sor. 

3. §

Fel ha tal ma zom a gaz da ság-ko or di ná ci ós és pénz ügyi
he lyet tes ál lam tit kárt, hogy az uta sí tás vég re haj tá sá hoz
szük sé ges intézkedéseket megtegye.

4. §

Ez az uta sí tás 2006. már ci us 28-án lép ha tály ba.

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



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6 678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Tisztelt Olvasó!

A havonta megjelenõ Informatikai és Hírközlési Közlöny célja, hogy a minisztérium ügykörébe tartozó
vagy azt érintõ kihirdetett minden jogszabályt, közzétett országgyûlési határozatot, kormányhatározatot,
iránymutató alkotmánybírósági határozatot, továbbá végzést, miniszteri utasítást, közleményt, tájékoztatót,
pályázatot és annak eredményét, valamint a szakterületek vállalkozásainak és magánszemélyeknek a lap
profiljába illõ hirdetéseit folyamatosan, összefogottan, jól áttekinthetõen ismertesse az érdekelt szakmai
körökkel.

Reméljük, hogy a lap hasznos és nélkülözhetetlen tájékoztatási eszköze az informatika, továbbá a hír-
közlés területén tevékenykedõ valamennyi szervezetnek és állampolgárnak.

Az Informatikai és Hírközlési Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlöny-
kiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a
318-6668 faxszámán.

2006. évi éves elõfizetési díja: 19 908 Ft áfával; féléves elõfizetés: 9954 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Informatikai és Hírközlési Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

2006. évre megállapított elõfizetés díja: 19 908 Ft áfával.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

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

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: …………………………………… ……………………………………..……
cégszerû aláírás

6. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 279



280 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál.
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax.: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 1081 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.

HU ISSN 1588–7235
06.0791 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9

7
7

1
5

8
8

7
2

3
8

9
6

6
0

0
6

0




