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Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2006. (III. 27.) GKM

rendelete
az Országos Vasúti Szabályzat 
II. kötetének kiadásáról szóló 

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

módosításáról*

A vas úti köz le ke dés rõl szó ló 2005. évi CLXXXI II. tör -
vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek 1. pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá sá ról
szó ló 18/1998. (VII. 3.) KHVM ren de let 1. szá mú mel lék -
le te 2.11.1. pont já nak 15. be kez dé sé ben az el sõ fran cia
 bekezdés he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[A kü lön bö zõ vas utak, nem ál lo más nak mi nõ sü lõ, köz -
ben sõ meg ál ló he lye i re az aláb bi elõ írá sok al kal ma zan -
dók:]

„– Köz úti vas út nál az utas pe ron hossza leg alább a vo -
na lon köz le ke dõ sze rel vény hosszá nak meg fe le lõ, ma gas -
sá ga leg alább 130 mm le gyen a sín ko ro na fe lett. Új jár mû -
vek üzem be ál lí tá sa ese tén a köz le ke dé si ha tó ság a jár mû
ki ala kí tá sát, va la mint az utas for ga lom fel té te le i nek és biz -
ton sá gá nak ja ví tá sát szem elõtt tart va meg nö velt pe ron ma -
gas sá got is en ge dé lyez het.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba, ren del ke zé se it az ügy fél ké rel mé re a fo lya mat ban
lé võ el já rás so rán al kal maz ni kell.

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

* A Ma gyar Köz löny 2006. évi 37. szá má ban meg je lent he lyes bí tés nek
meg fe le lõ en ja ví tott szö veg.

A gazdasági és közlekedési miniszter
15/2006. (III. 31.) GKM

rendelete
a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája

által létrehozott közlekedési engedélyek
használatának szabályairól szóló

56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 1. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz úti köz le -
ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek üzem ben
tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 19.  §-ának 
(2) be kez dé sé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Köz le ke dé si Mi nisz te rek Eu ró pai Kon fe ren ci á ja ál tal
lét re ho zott köz le ke dé si en ge dé lyek hasz ná la tá nak sza bá -
lya i ról  szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM ren de let mel lék le té -
nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

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

Helyesbítés

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ 2006. évi 6. szá má ban köz zé tett, 
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 szó ló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról
szó ló 11/2006. (III. 10.) GKM ren de let mel lék le te he lye -
sen a kö vet ke zõ meg jegy zést tar tal maz za:

,,Meg jegy zés: a II. Fe je zet 2. pont já ban meg je lölt fo -
rint össze gek brut tó dí jak.”

(Kéz irat hi ba)

* A ren de let mel lék let tel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
35. szá má nak II. kö te te tar tal maz za.
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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 29–35. szá ma)

D)

Tá jé koz ta tó he lyes bí tés rõl

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 ren del ke zõ

49/2006. (III. 10.) Korm. ren de let he lyes bí té se a Ma gyar
Köz löny 2006. évi 33. szá má ban (2900. ol dal) je lent meg.

Köz le mény

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

Ker ti Csa ba, a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Köz le ke -
dé si Fel ügye let ügy in té zõ je ré szé re ki ál lí tott, 2770 sor -
számú – a fe dõ la pon egy ha ránt arany sáv val el lá tott, pi ros
szí nû – fel ügye le ti igazolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. már ci us 20-ától ér -
vény te len.

Hir de té sek

A MA HART Pass Na ve Sze mély ha jó zá si Kft.
hir det mé nye

bel föl di köz for gal mú ki kö tõ he lye i nek 2006. áp ri lis 1-jé tõl ér vé nyes díj sza bá sá ról

Ha jó tí pus
Egy sze ri ki- vagy
be szál lí tás 30 perc

Ki- és be szál lí tás
vagy max. 6 órás tar tóz ko dás

6–24 órás tar tóz ko dás

Kis ha jó (12 fõ ig)
 1 000 Ft  2 900 Ft  7 200 Ft

 1 500 Ft*  3 200 Ft*  7 500 Ft*

Nagy ha jó (max. 140 fõ ig)
 6 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft

 7 000 Ft* 12 000 Ft* 17 000 Ft*

Nagy ha jó (141–250 fõ ig)
14 000 Ft 19 500 Ft 27 000 Ft

15 000 Ft* 21 000 Ft* 29 000 Ft*

Nagy ha jó (251–850 fõ ig)
28 000 Ft 39 000 Ft 49 000 Ft

29 500 Ft* 42 500 Ft* 51 000 Ft*

Nagy ha jó (850 fõ fe lett)
34 000 Ft 40 500 Ft 59 000 Ft

36 000 Ft* 44 500 Ft* 62 000 Ft*

Gyors já ra tú nagy ha jó
52 000 Ft 64 000 Ft 76 000 Ft

56 000 Ft* 70 000 Ft* 80 000 Ft*

Te her ha jók, ön já rók
 €  100  €  200

27 800 Ft 47 000 Ft

Ha jó moz ga tás  50 000 Ft

A „*”-gal je lölt díj té te lek a kö vet ke zõ ál lo má sok ra ér vé nye sek:
– Vi ga dó tér I-VI
– Aka dé mia I-II
– Batt hy ány tér I-II
– Mar git szi get I-II
– Szent end re I-II

– Vi seg rád I-II-III
– Esz ter gom I-II-III
– Solt I
– Ka lo csa I-II

A fen ti díj té te lek nem tar tal maz zák a 20%-os áfát!
A ha jók meg ál lá si szán dé ku kat, köz for gal mú ki kö tõ he lye in ken va ló tar tóz ko dá suk jel le gét, an nak vár ha tó idõ tar ta -

mát, va la mint az uta sok lét szá mát a ki kö tést meg elõ zõ en leg alább 24 órá val je lez ni kö te le sek a MA HART Pass Na ve



Kft.-nek fa xon a +36-1-318-7740 vagy e-ma il-ben (ki ko to@ma hart pass na ve.hu). A ha jók víz vé te le zé si szán dé kát is
kér jük elõ re írás ban jelezni.

A ki kö té si dí ja kat a MA HART Pass Na ve Kft. ál tal ki ál lí tott szám la el le né ben kö te le sek a ha jók üze mel te tõi a Kft. ré -
szé re be fi zet ni. A be je len té si, va la mint a fi ze té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa a ha jó to váb bi ki kö té se i nek meg til tá sát
 vonja ma ga után.

A ké re lem vissza iga zo lá sa a min den ko ri ki kö té si ké re lem idõ pont ját tar tal ma zó héten lehetséges.

MAHART Pass Na ve Sze mély ha jó zá si Kft.

Kis kõ rös Vá ros Ön kor mány za tá nak
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett he lyi me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás szol gál ta tás el lá tá sá ra

Kis kõ rös Vá ros Ön kor mány za ta a kép vi se lõ-tes tü let 35/2006. szá mú ha tá ro za ta alap ján az au tó busszal vég zett me net -
rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXI II. tör vény és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló, több ször mó do sí -
tott 1990. évi LXV. tör vény elõ írá sai alap ján pá lyá za tot hir det az au tó busszal vég zett he lyi me net rend szerinti személy -
szállítás szolgáltatás ellátására.

A pá lyá za ti el já rás ban csak olyan pá lyá zó ve het részt, aki a pá lyá za ti ki írást meg vá sá rol ta a Pol gár mes te ri Hi va tal
(6200 Kis kõ rös, Pe tõ fi tér 1.) Va gyon ke ze lé si és Be ru há zá si Cso port já nál. A pá lyá za ti ki írás ára brut tó 60 000 Ft. A pá -
lyá za ti ki írás meg kér he tõ pos tai úton is, az ár nak az ön kor mány zat OTP Bank Rt.-nél ve ze tett 11732057-15338497-
00000000 szá mú bank szám lá já ra tör tént át uta lá sá nak az iga zo lá sá val. Az át uta lás ra kér jük fel tün tet ni a „Busz já rat szol -
gál ta tás közbeszerzése” megjelölést. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.

Az aján lat té te li ha tár idõ 2006. jú ni us 6-án 8 óra.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat bí rá la ti szem pont ja alap ján tör té nik, a dön tést Kis kõ -
rös Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te hozza meg.

Az ered mény hir de tés és a szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. jú ni us 9.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek dá tu ma: 2006. jú ni us 16., a köz szol gál ta tá si szer zõ dés idõtartama 5 év.

Kis kõ rös Vá ros Ön kor mány za ta
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Lap zár ta után ér ke zett
mi nisz te ri uta sí tások

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
8/2006. (IV. 7.) GKM

uta sí tá sa
a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek

ha tás kö ré be utalt jo gok gya kor lá sá ról

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je ze tét
érin tõ, egyes – az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVI II. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Áht.), va la mint
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.)
165. §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je hatáskö -
rébe utalt jo gok át ru há zá sá ról, va la mint a felügyeleti
szervi feladatok ellátásáról a következõk szerint ren del ke -
zem:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um fe je ze té be tar to zó in téz mé nyi és fe je ze ti ke -
ze lé sû költ ség ve té si elõ irány za tok ra, ki vé ve a 26. cím
 alatti EU in teg rá ció fejezeti kezelésû elõirányzatot. 

2. §

A költ ség ve té si ja vas lat össze ál lí tá sa,
ele mi költ ség ve tés

(1) A ter ve zést és an nak meg ala po zá sát szol gá ló elõ ké -
szí tés fel ada ta it, az ága za ti stra té gi ai cé lok és pri o ri tá sok
ki ala kí tá sát fe je ze ti szin ten a gaz da ság-ko or di ná ci ós és
pénz ügyi he lyet tes ál lam tit kár irányítja (Áht. 49. §-a, Ámr. 
21–26. §-ai).

(2) Az in téz mé nyek költ ség ve té se ter ve zé sé nek elõ ké -
szí té si fel ada ta it – az elõ zõ év(ek) tel je sí té si ada tai, a pri o -
ri tá sok, az ér vé nye sí ten dõ kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá -
val – a szak mai fel ügye le tet gya kor ló he lyet tes ál lam tit kár
be vonásával, a Vagyongazdálkodási Fõosztály végzi.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter ve zé sé nek elõ -
ké szí té sét, a fe je ze ti fel ada tok, kö te le zett sé gek, de ter mi -
ná ci ók szám ba vé te lét, va la mint a tel je sí tés hez szük sé ges
elõ irány za tok fel mé ré sét – a szak mai ke ze lõk be vo ná sá -
val – a szak mai fel ügye le tet gya kor ló he lyet tes ál lam tit kár
köz re mû kö dé sé vel, a gazdaság-koordinációs és pénzügyi
helyettes államtitkár koordinálja.

(4) A költ ség ve té si ja vas lat nak a Pénz ügy mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: PM) ál tal ki adott ter ve zé si kör irat ban

fog lal tak sze rin ti össze ál lí tá sá ért, a PM-mel egyez te tett
költ ség ve té si ja vas lat vég le ge sí té sé ért és a szö ve ges in do -
ko lás el ké szí té sé ért – a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok ke ze lõ i nek a be vo ná sá val – a szak mai fel ügye le tet
gya korló he lyet tes ál lam tit ká rok köz re mû kö dé sé vel, a
gazdaság-koordinációs és pénzügyi helyettes államtitkár
felelõs (Ámr. 24–27. §-ai).

(5) A Kor mány ál tal be nyúj tott költ ség ve té si tör vény -
ter ve zet par la men ti bi zott sá gi tár gya lá sa so rán, a Par la -
men ti Tit kár ság fe le lõs a költ ség ve té si tör vény ter ve zet hez
be ér ke zõ összes mó do sí tó- és kap cso ló dó mó do sí tó ja vas -
lat Gaz da ság-ko or di ná ci ós és Pénz ügyi He lyet tes Ál lam -
tit kár ság ra tör té nõ so ron kí vü li el jut ta tá sá ért, a miniszté -
rium ál lás pont já nak ki ala kí tá sa ér de ké ben. A par la men ti
bi zott sá gok ban va ló kép vi se le tért a Költ ség ve té si és a
Gaz da sá gi Bi zott ság te kin te té ben – az érin tett ága za ti fõ -
osz tá lyok, va la mint a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály be vo ná sá -
val – a gaz da ság-ko or di ná ci ós és pénz ügyi he lyet tes ál -
lam tit kár, más parlamenti bizottságok vonatkozásában a
szakmai feladataik ellátása tekintetében érintett ágazati
helyettes államtitkár felelõs.

(6) A költ ség ve té si tör vény ki hir de té sét kö ve tõ en a Tu -
laj do no si és In téz mény-fel ügye le ti Bi zott ság ja vas la ta és a 
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály nak a köz igaz ga tá si ál lam -
tit kár út ján ké szí tett elõterjesztése alapján, a miniszter

a) meg ál la pít ja  a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó azon költ -
ségvetési szer vek költ ség ve té sét, ki emelt ki adá si és be vé te li
elõ irány za ta it, ame lyek nem tar toz nak az Or szág gyû lés,
a Kor mány ha tás kö ré be [Áht. 49. §-ának d) pont ja, Áht.
52. §-ának (4) be kez dé se],

b) jó vá hagy ja a GKM Igaz ga tás ki vé te lé vel, a GKM
 fejezetbe so rolt szer vek lét szá mát, át cso por to sí tá si jo got
gya ko rol – az Áht. 39. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra fi gye lem mel – a fe je ze ten be lü li, il let ve cí men be lü li
 létszámkeretek te kin te té ben a Kor mány ren de le té ben
meg ha tá ro zott mó don [Áht. 49. §-ának h) pont ja, Ámr.
58. §-ának (7) és (10) be kez dé sei].

(7) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
fel ada tok, prog ra mok sze rin ti fel osz tá sát, a gazdaság-
 koordinációs és pénz ügyi he lyet tes ál lam tit kár koordi -
nációja és a köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján ké szí tett elõ -
terjesztése alapján, a miniszter hagyja jóvá.

(8) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ele mi költ ség ve té -
sét az elõ irány zat ki je lölt szak mai ke ze lõ je – a Költ ség ve -
té si Fõ osz tály ál tal elõ ze te sen biz to sí tott ada tok is me re té -
ben – a (7) be kez dés ben, va la mint az Ámr. 41–43. §-ai ban
fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel ké szí ti el elekt ro ni kus for -
má ban és pa pír alapon is, majd megküldi a Költségvetési
Fõosztály részére.

(9) A költ ség ve té si alap ok mányt, va la mint az ele mi
költ ség ve tést fel ügye le ti hatáskörben:

a) a költ ség ve té si szer ve ket érin tõ en, az in téz mé nyek
ál tal be nyúj tott do ku men tá ci ók nak a Va gyon gaz dál ko dá si 
Fõ osz tály ál tal tör tént el len õr zé sét és fe lül vizs gá la tát kö -



ve tõ en – a Költ ség ve té si Fõ osz tály egyet ér té se ese tén –, a
Tu laj do no si és In téz mény-fel ügye le ti Bi zott ság ja vas la ta
alap ján a gaz da ság-ko or di ná ci ós és pénz ügyi he lyet tes ál -
lam tit kár,

b) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese tén, a szak mai
ke ze lõk ál tal el ké szí tett do ku men tá ci ók nak a Költ ség ve té -
si Fõ osz tály ré szé rõl tör tént el len õr zé sét és fe lül vizs gá la -
tát kö ve tõ en, a szak mai he lyet tes ál lam tit kár

hagy ja jó vá a tárgy év már ci us 31. nap já ig [Áht. 49. §-ának
d) pont ja, Ámr. 44. §-ának (1) be kez dé se].

(10) A költ ség ve té si szer vek re és a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ra vo nat ko zó, az in téz mé nyek és a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok szak mai ke ze lõi ál tal el ké szí tett, s
fe je ze ti szint re össze sí tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vet
a Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ je ír ja alá, s gon dos ko dik
an nak a PM, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb -
biakban: Kincs tár) ré szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl [Ámr.
138/B. §-ának (5) be kez dé se].

3. §

A költ ség ve té si fo lya ma tok ala ku lá sá nak
év kö zi fi gye lem mel kí sé ré se,
az elõ irány za tok mó do sí tá sa

(1) A költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán a GKM fe je ze té be 
tar to zó in téz mé nyi és fe je ze ti ke ze lé sû költ ség ve té si elõ -
irány za tok ról, elõ irány zat mó do sí tá sok ról – a For rás SQL
egy sé ges in for má ci ós rend szer ben – a Költ ség ve té si Fõ -
osz tály fo lya ma tos nyil ván tar tást ve zet, az in téz mé nyek
sa ját ha tás kö ré ben vég re haj tott mó do sí tá sok ese tén az in -
téz mé nyek adat szol gál ta tá sa alap ján. A fel ügye le ti szer vi
ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tá sok a Költ ség ve té si Fõ -
osztály ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel ke rül nek jó vá ha gyás ra.

(2) Fel ügye le ti szer vi ha tás kör ben a köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár hagy ja jó vá:

a) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat – az elõ irány zat cél já -
nak, ren del te té sé nek meg fe le lõ, az érin tett fe je ze tek meg -
ál la po dá sán ala pu ló – fe je ze tek kö zöt ti át cso por to sí tá sa te -
kin te té ben az elõ irány zat-mó do sí tást, a ki emelt elõ irány -
za tok (fõ össze gü ket nem érin tõ) át cso por to sí tá sá ra ki ter -
je dõ en is, ha a költ ség ve té si tör vény más ként nem ren del -
ke zik [Áht. 24. §-a (12) be kez dé sé nek b) pont ja, Ámr.
46. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja, il let ve (2) be kez dé se],

b) in do kolt eset ben, a köz pon ti költ ség ve té si szer vek sa -
ját ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tá si jo go sult sá gá nak a
fel ügye le ti szer vi ha tás kör be vo ná sát [Áht. 93. §-ának
(2) be kez dé se], amely in téz ke dés rõl a költ ség ve té si szer -
vet a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály, a Kincs tárt a Költ -
ség ve té si Fõ osz tály írás ban ér te sí te ni kö te les,

c) a költ ség ve té si szer vek nél a fel ada tok, il let ve be vé te -
lek el ma ra dá sa ese tén – ér té ke lés alap ján – az adott in téz -
mény ki adá si és be vé te li elõ irány za tá nak, a tá mo ga tá si

elõ irány zat egy ide jû vál toz ta tá sá val, vagy vál toz ta tá sa
nél kü li csök ken té sét [Ámr. 48. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja],

d) a költ ség ve té si szer vek jó vá ha gyott elõ irány za tai fel -
hasz ná lá sá nak – amennyi ben azo kat bi zo nyos fel té tel hez
kö ti – in do kolt eset ben év köz be ni idõ sza kos kor lá to zá sát,
vagy sa ját ren del ke zé sé be vo ná sát [Ámr. 48. §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja].

(3) Fel ügye le ti szer vi jog kör ben a gazdaság-koordiná -
ciós és pénz ügyi he lyet tes ál lam tit kár ha tás kö ré be tar to -
zik:

a) a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó köz pon ti költségve -
tési szer vek nél – egy sze ri vagy tar tós jel leg gel – az in téz -
mény szak mai fel ügye le tét el lá tó he lyet tes ál lam tit kár, va -
la mint a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek ja -
vas la ta alap ján, a Költ ség ve té si Fõ osz tály egyet ér té sé vel a 
költ ség ve té si szerv és a Kincs tár egy ide jû írás be li tá jé koz -
ta tá sa mel lett

aa) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re, to váb bá
cí men be lül, a költ ség ve té si szer vek kö zöt ti át cso por to sí -
tás sal pót elõ irány zat, vagy új elõ irány zat en ge dé lye zé se
[Ámr. 48. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja],

ab) a ki adá si és az ah hoz kap cso ló dó be vé te li elõ irány -
za tok nö ve lé sé vel több let fel adat el ren de lé se [Ámr. 48. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja],

ac) a fel újí tá si elõ irány zat ter hé re a pénz ügy mi nisz ter
egyet ér té sé vel át cso por to sí tás en ge dé lye zé se a mû kö dé si
költ ség ve tés ja vá ra [Áht. 24. §-ának (4) be kez dé se, Ámr.
48. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja].

b) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok nál – el té rõ ren del -
ke zés hi á nyá ban – az elõ irány zat szak mai ke ze lõ jé nek a
kez de mé nye zé se és a Költ ség ve té si Fõ osz tály ja vas la ta
alap ján a nem ter ve zett, a jó vá ha gyott be vé te li elõ irány za -
ton fe lü li, a tény le ges több let nek meg fe le lõ összeg gel az
adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ki adá si és be vé te li elõ -
irány za ta nö ve lé sé nek en ge dé lye zé se, il let ve az ese ti be -
vé tel ren del te té sé nek meg fe le lõ en új elõ irány zat meg ál la -
pí tá sa [Ámr. 46. §-ának (5) be kez dé se],

c) a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té se ese tén a fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok egyes jog cím cso port ja in, vagy an nak
jog cí me in be lül az elõ irány zat-cso por tok, il let ve ki emelt
elõ irány za tok kö zöt ti át cso por to sí tás en ge dé lye zé se,
amennyi ben az a sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tá nak nö ve lé sé re irá nyul [Áht. 
24. §-ának (5) be kez dé se],

d) a pénz ügy mi nisz ter, vagy a Kor mány jó vá ha gyá sát
kö ve tõ en, a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány -
zat-ma rad vá nyá nak jó vá ha gyá sa, egy ide jû leg meg ha tá -
roz va a kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt elõ irány zat
ma rad vány fel hasz ná lá sá nak cél ját, ren del te té sét [Áht.
49. §-ának g) pont ja, és 93. §-ának (7) be kez dé se].

(4) Fel ügye le ti szer vi jog kör ben, a Költ ség ve té si Fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be tartozik:

a) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok egyes jog cím cso -
port ja in, vagy an nak jog cí me in be lül az elõ irány zat-cso -
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por tok, il let ve – a sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé kok ki vé te lé vel – a ki emelt elõ irány za tok kö -
zöt ti át cso por to sí tás nak – a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
szak mai ke ze lõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek kez de mé -
nye zé sé re – az en ge dé lye zé se, fi gye lem be vé ve, hogy a fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ki zá ró lag a költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ha tók.

b) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek mû kö dé sé re és fel -
hal mo zá si ki adá sa i ra a költ ség ve té si tör vény ben meg ál la -
pí tott, il let ve év köz ben mó do sí tott elõ irány za tok alap ján a 
Kincs tár ál tal meg nyi tás ra ke rü lõ ha vi idõ ará nyos költ ség -
ve té si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re ten – a költ ség ve té si
szer vek kö zött, az éves elõ irány zat 8%-át meg nem ha la dó
mér té kû és leg fel jebb 3 ha vi vissza pót lás mel let ti – kor rek -
ció en ge dé lye zé se, a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály ja -
vas la ta alap ján. A vég re haj tott kor rek ci ó nak fe je ze ti szin -
ten min den hó nap ban nul la egyen le get kell mu tat nia [Ámr. 
109. §-ának (6)–(7) be kez dé sei],

c) a kö te le zett ség vál la lás sal ter helt fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat-ma rad vány jó vá ha gyá sát meg elõ zõ en tel je sí -
ten dõ ki fi ze tés kor, il let ve a kö te le zett ség vál la lás be je len -
té se elõt ti elõ irány zat-mó do sí tás [Ámr. 46. §-ának (10) be -
kez dé se].

4. § 

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok,
cél elõ irány za tok ke ze lé se

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ki zá ró lag a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ha tók fel 
[Áht. 24. §-ának (9) be kez dé se].

(2) A GKM fe je zet be so rolt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok, cél elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ért, a ren del ke zé si
jo go sult sá gok be tar tá sá ért, a ke ze lõi fel ada tok el lá tá sá ért,
va la mint azok el len õr zé sé ért – ha a költ ség ve té si tör vény,
il let ve kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben sza bá lyo zott GKM
ren de let ben és az adott elõ irány zat ra vo nat ko zó kü lön uta -
sí tás ban, sza bály zat ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel a
je len uta sí tás mel lék le té ben ki je lölt szer ve ze tek ve ze tõi
(to váb bi ak ban: szak mai ke ze lõi) a felelõsek. 

(3) Az Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá nak rész le tes el já rás rend jét, 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,
va la mint az or szá gos köz út há ló zat tal össze füg gõ fel ada -
tok el lá tá sá ról szó ló 122/2005. (XII. 28.) GKM ren de let -
ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – az elõ irány zat mû -
köd te té sé re ki je lölt Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz -
ga tó ság elõ ké szí té se alap ján –, a köz le ke dé si he lyet tes ál -
lam tit kár – köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján fel ter jesz tett –
elõ ter jesz té se alap ján, a mi nisz ter uta sí tás ban állapítja
meg.

5. §

Költ ség ve té si be szá mo lás, zár szám adás,
elõ irány zat-ma rad vány meg ál la pí tá sa, fel hasz ná lá sa

(1) A költ ség ve tés tel je sí té sé rõl ké szü lõ idõ kö zi, fél -
éves és éves be szá mo lók te kin te té ben a Költ ség ve té si Fõ -
osz tály ve ze tõ je fel ügye le ti ha tás kör ben meg ha tá roz za a
be szá mo lók be kül dé si ha tár ide jét, elõ ír ja a szö ve ges in -
dok lás rész le tes sza bá lya it, a kö te le zõ en elõ ír ta kon túl -
menõ adatszolgáltatást (Ámr. 146. §-a és 149. §-a).

(2) A zár szám adás sal kap cso la tos mun ká la to kat a PM
ál tal éven ként meg ha tá ro zot tak alap ján – a Költ ség ve té si
Fõ osz tály ve ze tõ jé vel egyet ér tés ben – a gaz da ság-ko or di -
ná ci ós és pénz ügyi helyettes államtitkár koordinálja.

(3) A Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály fe lül vizs gál ja az
in téz mé nyek idõ kö zi, fél éves és éves be szá mo ló it. A be -
szá mo ló fe lül vizs gá la tát – a Költ ség ve té si Fõ osz tály
egyet ér té se ese tén – a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály ve -
ze tõ je alá írá sá val iga zol ja. Az in téz mény szak mai fel ügye -
le tét el lá tó he lyet tes ál lam tit kár – az Ámr. 149. §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti ér té ke lést kö ve tõ en – jó vá hagy ja a
be szá mo ló kat. A Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály az el fo -
ga dott beszámolási dokumentációk visszaküldésével ér -
tesíti a költségvetési szerv vezetõjét.

(4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok idõ kö zi, fél éves és
éves be szá mo ló it a Költ ség ve té si Fõ osz tály vizsgálja felül.

(5) A fe je zet szak mai fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
gaz dál ko dá sá ról ké szí tett össze sí tett – 1091 szek tor – éves
és fél éves költ ség ve té si be szá mo ló ját a Költ ség ve té si Fõ -
osz tály ve ze tõ je, mint a be szá mo ló el ké szí té sé ért fe le lõs
ve ze tõ, va la mint a gaz da ság-ko or di ná ci ós és pénz ügyi he -
lyet tes ál lam tit kár, mint a fejezet gazdasági felügyeletéért
felelõs vezetõ írja alá.

(6) A GKM fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek elõ irány zat-ma rad vá nyá nak fe lül vizs gá la tát a Va -
gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály vég zi és meg kül di a Költ ség -
ve té si Fõ osz tály ré szé re. A fe je zet ma rad vány-el szá mo lá -
sát a Költ ség ve té si Fõ osz tály fog ja össze, és felülvizsgálat
után készíti elõ jóváhagyásra.

(7) A Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály gon dos ko dik az
Ámr. 149/A. §-ával el ren delt – az Ámr. 19. szá mú mel lék -
le te sze rin ti – adat szol gál ta tá si kö te le zett ség be ké ré sé rõl,
va la mint a szak mai fõ osz tá lyok írá sos vé le mé nyé nek ki ké -
ré sé vel mi nõ sí ti a szer ve ze tek te vé keny sé gét, ame lyet
min den év jú ni us 15-éig kö te les meg kül de ni a Költ ség ve -
té si Fõ osz tály ré szé re. A Költ ség ve té si Fõosztály a PM
részére évente június 30-áig küldi meg az értékelést.

(8) A kor mány za ti szek tor fo gal má ba tar to zó ál lam ház -
tar tá son kí vü li szer ve ze tek – az Ámr. 164/A. §-ával el ren -
delt, az Ámr. 20. szá mú mel lék le te sze rin ti – éves és év kö -
zi adat szol gál ta tá sát a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály tel -
je sí ti a Költ ség ve té si Fõ osz tály egy ide jû tá jé koz ta tá sá val.



6. §

Gaz dál ko dás a kincs tá ri va gyon nal 

A GKM fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek te kin -
te té ben a kincs tá ri va gyon gaz dál ko dás so rán az Áht. IX.
fe je ze té ben fog lalt, a költ ség ve té si szerv fel ügye le tét el lá -
tó szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utalt jog kö rö ket a Tu laj -
do no si és In téz mény-fel ügye le ti Bi zott ság ja vas la ta alap -
ján, a gaz da ság-ko or di ná ci ós és pénzügyi helyettes állam -
titkár gyakorolja.

7. §

Ve gyes ren del ke zé sek

 (1) A költ ség ve té si szer vek törzs köny vi nyil ván tar tás ba 
vé te lé rõl, va la mint a törzs köny vi nyil ván tar tás ada ta it
érin tõ vál to zá sok – ide ért ve a nyil ván tar tás ból va ló tör lést
is – át ve ze té sé rõl fel ügye le ti szer vi ha tás kör ben a Va gyon -
gaz dál ko dá si Fõ osz tály kez de mé nye zé sé re, a Költ ség ve -
té si Fõ osz tály ve ze tõ je gon dos ko dik [Áht. 88. §-ának
(5)–(6) bekezdései, és 88/A. §-ának (4) bekezdése].

(2) A fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek szer ve ze ti 
és mû kö dé si sza bály za tát – ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – a Tu laj do no si és In téz mény-fel ügye le ti Bi -
zott ság nak a költ ség ve té si szerv fe lett szak mai fel ügye le -
tet el lá tó he lyet tes ál lam tit kár vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel
ké szí tett ja vas la ta és a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály nak
a köz igaz ga tá si államtitkár útján készített elõterjesztése
alapján a miniszter hagyja jóvá. 

(3) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv gaz da -
sá gi szer ve ze té nek ve ze tõ jét (gaz da sá gi ve ze tõt) – ha jog -
sza bály ki vé telt nem tesz – a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé -
nek a kez de mé nye zé sé re, a Tu laj do no si és In téz mény-fel -
ügye le ti Bi zott ság ja vas la ta és a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ -
osz tály nak a köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján ké szí tett elõ -
ter jesz té se alap ján, a mi nisz ter ha tá ro zat lan idõ re bíz za
meg és men ti fel. A to váb bi mun kál ta tói jogokat a költ -
ségvetési szerv vezetõje gyakorolja [Ámr. 18. §-ának
(1) be kez dé se].

(4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so -
rán ér vé nye sí te ni kell a kö vet ke zõ sza bá lyo zá sok elõ -
írásait:

a) a Gaz da sá gi Mi nisz té ri um vál lal ko zá si cél elõ irány -
za ta i nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 1/2001. (I. 5.) GM ren -
delet,

b) 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 szó ló
19/2004. (II. 27.) GKM ren de let,

c) 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, va la mint az or szá gos köz út há ló -
zat tal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról szó ló 122/2005.
(XII. 28.) GKM ren de let,

d) az ITD-H Be fek te té sösz tön zé si és ke res ke de lem fej -
lesz té si ta nács adás cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke -
ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról szó ló 29/2005. (V. 5.) GKM
ren de let,

e) az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la -
tos el já rá si rend rõl szó ló 30/2005. (V. 13.) GKM ren de let,

f) az egyes ipar jog vé del mi ol tal mak meg szer zé sé nek és
fenn tar tá sá nak a ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se
cél elõ irány zat ból tör té nõ tá mo ga tá sá ról szó ló 9/2003.
(II. 28.) GKM ren de let,

g) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes
 elõirányzatai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben részfelada -
tokat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl szó ló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let,

h) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Beruhá -
zás ösztönzési cél elõ irány za tá nak fel hasz ná lá sá ról, a nem -
zet gaz da sá gi je len tõ sé gû be ru há zá sok tá mo ga tá sá nak fi -
nan szí ro zá sá ról szó ló 20/2005. GKM sza bály zat,

i) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um költ ség ve -
té se 2006. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak fel hasz -
ná lá sá ról szó ló 4/2006. GKM sza bály zat,

j) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes fe je -
ze ti ke ze lé sû (cél) elõ irány za ta i nak egy sé ges szem lé le tû
fel hasz ná lá sá ról, ke ze lé sé rõl, mû kö dé sé rõl szó ló 11/2005. 
GKM sza bály zat,

k) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um költ ség ve -
té si fe je ze té ben sze rep lõ egyes cél elõ irány za tok for rá sa i -
nak ter hé re meg hir de tett pá lyá za tok egy sé ges szem lé le tû
ke ze lé sé rõl szó ló 10/2005. GKM sza bály zat,

l) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um költ ség ve -
té si fe je ze té ben sze rep lõ egyes cél elõ irány za tok for rá sa i -
nak ter hé re oda ítélt tá mo ga tá sok kal kap cso la tos kö ve te lé -
sek egy sé ges szem lé le tû ke ze lé sé re vo nat ko zó 3/2005.
GKM sza bály zat,

m) a ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se cél elõ -
irány zat ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló 7/2005. GKM sza -
bály zat,

n) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um gaz dál ko -
dá sá val kap cso la tos fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la -
gos ve ze tõi el len õr zés rõl szó ló 8/2005. GKM sza bály zat,

o) a GKM sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jé -
rõl szó ló 9/2005. GKM sza bály zat.

8. §

Zá ró ren del ke zé sek

(1) Ez az uta sí tás 2006. áp ri lis 19-én lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utalt fel ada tok kal kap cso la tos el -
já rá si rend rõl szó ló 4/2004. (IV. 2.) GKM utasítás.

(2) Je len uta sí tás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl és a költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról szó ló tör vény, az Áht., az Ámr., a kincs tá ri 
rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá -
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sok tel je sí té sé nek rend jé rõl szó ló 36/1999. (XII. 27.) PM
ren de let, a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény, az
 államháztartás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let, 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, va la mint az egyéb vo -
natkozó jog sza bá lyok, bel sõ uta sí tá sok, sza bály za tok ren -
del ke zé se it, elõ írá sa it kell alkalmazni.

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

Mel lék let a 8/2006. (IV. 7.) GKM uta sí tás hoz

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

Cím Al cím
Jog cím-
cso port

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

elõ irány zat szak mai ke ze lõ je
Szak mai fel ügye le tet

gya kor ló ál la mi ve ze tõ

25 2 3 Szab vá nyo sí tá si és akk re di tá lá si nem zet kö zi 
fel ada tok

Ipa ri Fõ osz tály Ener ge ti kai és ipa ri he -
lyet tes ál lam tit kár

25 35  Ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok 
tá mo ga tá sa

25 1 1 A ma gyar or szá gi urán érc bá nya be zá rá sa Urán bá nyá sza ti Mi nisz -
te ri Biz tos

25 2 20 Urán érc bá nya hosszú tá vú kör nye ze ti kár el há rí tás

25 2 2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa Ener ge ti kai Fõ osz tály

25 6 1 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat

25 2 21 Táj ren de zé si cél elõ irány zat 

25 36 1 Ener gia Köz pont Kht. köz hasz nú fel ada tai

25 30 36 Köz le ke dé si zaj vé de lem Kör nye zet vé del mi 
Fõ osz tály

25 2 3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat Kis- és Kö zép vál lal ko -
zás-fej lesz té si Fõ osz tály

Vál lal ko zás-fej lesz té si
és ke res ke del mi he lyet -
tes ál lam tit kár 

25 36 2 De sign Ter mi nál For ma ter ve zé si Tá jé koz ta tó és
Szol gál ta tó Kht. köz hasz nú fel ada tai

In no vá ci ós Fõ osz tály

25 1 4 Kom bi nált fu va ro zás, lo gisz ti kai köz pon tok, 
ki kö tõk fej lesz té se

Ha jó zá si Fõ osz tály Köz le ke dé si he lyet tes
ál lam tit kár

25 2 45 Bel ví zi ha jó zá si alap prog ram

25 1 6 GySEV pá lya be ru há zás Vas úti Köz le ke dé si 
Fõ osz tály

25 2 9 A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi 
fel ada tai

Köz úti Köz le ke dé si 
Fõ osz tály

25 29 Út pénz tár Mû köd te tõ/ke ze lõ Út -
gaz dál ko dá si és Ko or di -
ná ci ós Igaz ga tó ság)

25 1 9 Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se Köz le ke dé si Stra té gi ai
és Nem zet kö zi 
Fõ osz tály25 30 15 BKSZ mû köd te té sé nek tá mo ga tá sa

25 30 26 Nem zet kö zi tag dí jak

25 30 16 Az ága zat vé del mi fel ké szí té sé nek ál la mi fel ada tai
a hon vé del mi tör vény alap ján

Vé de lem ko or di ná ci ós
Fõ osz tály

25 30 33 Ka taszt ró fa vé del mi, pol gá ri vé del mi és nuk le á ris -
bal eset-el há rí tá si ága za ti fel ada tok

25 30 34 NATO tag ság ból adó dó ága za ti fel ada tok



Cím Al cím
Jog cím-
cso port

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

elõ irány zat szak mai ke ze lõ je
Szak mai fel ügye le tet

gya kor ló ál la mi ve ze tõ

25 1 7 Va sút egé sz ség ügyi fej lesz té sek Va gyon gaz dál ko dá si
Fõ osz tály

Gaz da ság-ko or di ná ci ós
és pénz ügyi he lyet tes ál -
lam tit kár25 30 3 Költ ség té rí tés a vas úti pá lyák és tar to zé ka ik 

mû köd te té sé hez

25 30 5 GySEV Rt. tõ ke eme lé se

25 3 4 Tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok 
tá mo ga tá sa

25 30 1 Au tó pá lya ren del ke zés re ál lá si díj

25 1 2 Ál lam igaz ga tá si ha té kony ság nö ve lé sét szol gá ló 
be ru há zá sok

In for ma ti kai Fõ osz tály

25 2 43 Vál lal ko zói va gyon ke ze lé se Költ ség ve té si Fõ osz tály

25 40 1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 

25 40 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék

25 3 1 Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat Gaz da ság fej lesz té si
Prog ra mok Fõ osz tály

Kül gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár

25 3 2 Nem ze ti be ru há zás-ösz tön zé si vál lal ko zá si 
cél elõ irány zat

25 11  ITD-H Be fek te tés-ösz tön zé si és ke res ke de lem-
fej lesz té si ta nács adás

25 47  Kö tött se gély hi te le zés EU-n Kí vü li Or szá gok
Kül gaz da sá gi Fõ osz tály

25 10  KGA há ló zat mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té se EU tag or szá gok Kül gaz -
da sá gi Fõ osz tály

25 30 7 Schen gen Alap Ko hé zi ós Alap Inf ra -
struk tu rá lis Nagy-
pro jek tek Fõ osz tály

EU fej lesz té si ala po kért
fe le lõs he lyet tes 
ál lam tit kár25 30 8 Koc ká za ti cél tar ta lék

25  30  9 EU tá mo ga tá sú pro jek tek elõ ké szí té se és tech ni kai
tá mo ga tá sa

25  30  17 Ki he lye zett szak ér tõi tá mo ga tás

25 30 11 TEN-T pá lyá za tok

25 31 2 PHARE prog ra mok és át me ne ti tá mo ga tás prog ram -
jai – Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra -
mok

   Ha jó zá si In for má ci ós Rend szer meg va ló sí tá sa

   Fel ké szü lés a di gi tá lis ta cho grá fok be ve ze té sé re

   IT fej lesz tés gép jár mû-köz le ke dés lég szennye zõ 
ha tá sá nak szá mí tá sá ra

   In teg rált von ta tá si erõ for rás ter ve zõ- és nyil ván tar tó 
in for má ci ós rend szer

   Gör dü lõ ál lo mány kar ban tar tás ha té kony sá gá nak 
nö ve lé se

   Egyes fon tos mé ré sek vissza ve zet he tõ sé gi lán cá nak 
lét re ho zá sa

   Vas úti in for má ci ós adat bá zis fej lesz té se

   Vas úti inf ra struk tú ra ha té kony sá gá nak nö ve lé se

   Zaj tér ké pet ké szí tõ köz pont lét re ho zá sa
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A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
9/2006. (IV. 10. ) 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) I.  A. 5. pont já nak
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) Tu laj do no si és In téz mény fel ügye le ti Bi zott ság 
A Tu laj do no si és In téz mény fel ügye le ti Bi zott ság a Va -

gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek ve ze té sé vel mû -
kö dõ bi zott ság, mely nek ál lan dó tag jai a Va gyon gaz dál -
ko dá si Fõ osz tály, a Köz igaz ga tá si Ál lam tit kár ság, a Jo gi
Fõ osz tály, a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, a Mi nisz te ri Ka bi -
net ve ze tõ je, vagy az ál ta luk ki je lölt köz tiszt vi se lõ. A Bi -
zott ság ülé se i re a tár gyalt té mák függ vé nyé ben más fõ osz -
tá lyok is meg hí vást kap hat nak. A Tu laj do no si és In téz -
mény fel ügye le ti Bi zott ság ki zá ró la gos hatásköre 

a) a tár sa sá gok kal – ki vé tel MFB Rt. és az MFB Rt.
cég cso port ba tar to zó tár sa sá gok – kap cso la to san
ki ad ni ter ve zett tu laj do no si ha tá ro za tok és köz -
gyû lé sen, tag gyû lé sen va ló rész vé tel re fel jo go sí tó
man dá tu mok, va la mint  

b) az 5. szá mú mel lék let ben fel so rolt va la mennyi
költ ség ve té si in téz mény vo nat ko zá sá ban ki ad ni
ter ve zett in téz mény fel ügye le ti jog kör ben elõ ké -
szí tett ha tá ro za tok nak – így kü lö nö sen szer ve ze ti
dön té sek el ren de lé sé nek, sze mé lyi kér dé sek (a
költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, fel -
men té se, ré szé re ju ta lom ki fi ze té sé nek en ge dé lye -
zé se), az Igaz ga tás ki vé te lé vel a lét szá mok jó vá -
ha gyá sa, lét szám vál to zá sok el ren de lé se, ele mi
költ ség ve tés jó vá ha gyá sa, ele mi be szá mo lók el fo -
ga dá sa, az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá nak jó vá ha gyá sa – il let ve a Kor mány ré -
szé re szó ló ja vas la tok

meg tár gya lá sa, il let ve – a szak mai fel ügye le tet gya kor ló
he lyet tes ál lam tit ká rok TIB ülést meg elõ zõ en ki ala kí tott
vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel – mi nisz te ri jó vá ha -
gyás ra tör té nõ elõ ké szí té se. A Tu laj do no si és In téz mény -
fel ügye le ti Bi zott ság ügy rend jét a köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár hagy ja jó vá.”

2. Az SZMSZ I. A. 3. pont já nak (4) be kez dé sé ben,
II. 3. 2. pont ja g) al pont já ban, II. 3. 4. pont ja h) al pont já ban 
és II. 8. 3. pont ja a) al pont ja i ban, va la mint a 3. és 4. szá mú
mel lék le te i nek láb jegy ze té ben a „Tu laj do no si Bi zott ság”
szö veg rész he lyé be a „Tu laj do no si és Intézményfelügye -
leti Bi zott ság” szö veg rész lép.

3. Az SZMSZ  I.  A.  5. pont ja a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

„f) ÁPV Zrt. Ko or di ná ci ós és Elõ ké szí tõ Mun ka cso port
A Mun ka cso port ve ze tõ je a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ -

osz tály ve ze tõ je, il let ve az ál ta la ki je lölt sze mély. Ál lan dó
tag jai: a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály, a Jo gi Fõ osz tály,
a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, a Mi nisz te ri Ka bi net, a Köz -
igaz ga tá si Ál lam tit kár ság, va la mint a té má ban érin tett
szak mai fõ osz tá lyok de le gált jai. A mun ka cso port ülé se i re
a tár gyalt té mák függ vé nyé ben más fõ osz tá lyok kép vi se lõi 
is meg hív ha tók.

A Mun ka cso port szük ség sze rint ülé se zik, az ülé se ket a
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály ve ze tõ je szer ve zi.

A Mun ka cso port ki zá ró la gos ha tás kö re:
Ál lás fog la lás ki ala kí tá sa az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va -

gyon ke ze lõ Zrt. port fo li ó já ba tar to zó tár sa sá go kat érin tõ
és a tu laj do nost meg il le tõ, va la mint a tár ca szak mai irá nyí -
tá sa alá tar to zó ál la mi vál lal ko zói és kincs tá ri va gyont
érin tõ ügyek ben az ÁPV Zrt. Igaz ga tói Ülé sé re elõ ter jesz -
tett szak mai anya gok ról a té ma sze rin ti szak mai fõ osz tály
elõ ze tes vé le mé nye zé se alapján. 

A Mun ka cso port ügy rend jét a köz igaz ga tá si ál lam tit kár
hagy ja jó vá.”

4. Az 5. szá mú mel lék let „*” meg je lö lé sû láb jegy ze te
he lyé be a kö vet ke zõ mondat lép:

„* A mi nisz te ri dön té se ket a Tu laj do no si és In téz mény -
fel ügye le ti Bi zott ság ké szí ti elõ.”

5. Az SZMSZ 3. szá mú mel lék le te he lyé be je len uta sí tás 
1. szá mú mel lék le te, az SZMSZ 4. szá mú mel lék le te he -
lyé be je len uta sí tás 2. szá mú melléklete lép.

6. Ez az uta sí tás 2006. áp ri lis 14-én  lép ha tály ba.

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



1. mel lék let a 9 /2006. (IV. 10.) GKM uta sí tás hoz

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal ala pí tott és egyéb gaz da sá gi tár sa sá gok (köz hasz nú tár sa sá gok,
ala pít vá nyok, szö vet ke ze tek) szak mai fel ügye le té nek el lá tá sa*

Tár sa ság meg ne ve zé se Szak mai fel ügye le tet el lá tó mi nisz té ri u mi vezetõ

1. Nem ze ti Au tó pá lya Rt. mi nisz ter

2. Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri Rend szer irá nyí tó Rt. köz igaz ga tá si ál lam tit kár

3. Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Kht. köz igaz ga tá si ál lam tit kár

4. Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Kht. gaz da ság-ko or di ná ci ós és pénz ügyi he lyet tes 
állam titkár

5. Ma gyar Köz út Kht. köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár

6. Ipa ri Hul la dék hasz no sí tó Kht. köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár

7. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Víz ügyi 
Tar ta lék gaz dál ko dá si Kht.

köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár és 
ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

8. Pol gá ri Ké zi lõ fegy ver- és Lõ szer-Vizs gá ló Kft. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

9. Unio Ga ran cia Tagi Vál lal ko zást Se gí tõ Szö vet ke zet vál lal ko zás fej lesz té si és ke res ke del mi he lyet tes 
ál lam tit kár

10. Észak-Ma gyar or szá gi Ga ran cia Re gi o ná lis Tagi 
Vál lal ko zást Se gí tõ Szö vet ke zet

vál lal ko zás fej lesz té si és ke res ke del mi he lyet tes 
ál lam tit kár

11. Nyu gat-Du nán tú li Ga ran cia Re gi o ná lis Tagi 
Vál lal ko zást Se gí tõ Szö vet ke zet

vál lal ko zás fej lesz té si és ke res ke del mi he lyet tes 
ál lam tit kár

12. Épí tõ ipa ri Köz szol gál ta tó, Ke res ke dõ és Ok ta tó Kft. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

13. Ener gia Köz pont Kht. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

Ala pít vá nyok

Tár sa ság meg ne ve zé se Szak mai fel ügye le tet el lá tó mi nisz té ri u mi vezetõ

1. Uni ver si tas Ala pít vány köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár

2. Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány vál lal ko zás fej lesz té si és ke res ke del mi he lyet tes 
ál lam tit kár

3. SEED Kis vál lal ko zás-Fej lesz té si Ala pít vány vál lal ko zás fej lesz té si és ke res ke del mi he lyet tes 
ál lam tit kár

4. Ipar A Kör nye ze tért Ala pít vány ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

5. Ipar Mû sza ki Fej lesz té sé ért Ala pít vány ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

* A dön té se ket a Tu laj do no si és In téz mény fel ügye le ti Bi zott ság ké szí ti elõ.
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2. mel lék let a 9/2006. (IV. 10.) GKM uta sí tás hoz

Kép vi se le ti rend*
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hez ren delt tar tós ál la mi és rész ben ál la mi tu laj do nú tár sa sá gi

ré sze se dés sel mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok nál**

A tár sas ág meg ne ve zé se Fel ügye le tet el lá tó mi nisz té ri u mi vezetõ

1. Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. mi nisz ter

2. Ma gyar Ál lam vas utak Rt. mi nisz ter

3. Vas úti Pá lya ka pa ci tás-El osz tó Kft. mi nisz ter

4. Ál la mi Au tó pá lya ke ze lõ Rt. mi nisz ter

5. Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Rt. köz igaz ga tá si ál lam tit kár

6. Pak si Atom erõ mû Rt. köz igaz ga tá si ál lam tit kár

7. Ma gyar Be fek te té si És Keres kedelemfejlesztési Kht.
(ITD-H)

kül gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár

8. Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Kht. köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár

9. Info Park Rt. vál lal ko zás fej lesz té si és ke res ke del mi he lyet tes 
ál lam tit kár

10. Kis váll ko zás fej lesz té si Pénz ügyi Rt. vál lal ko zás fej lesz té si és ke res ke del mi he lyet tes 
ál lam tit kár

11. Vil la mos ener gia-Ipa ri Ku ta tó In té zet Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

12. Észak du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

13. Kö zép du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

14. Dél al föl di Gáz szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

15. Ti szán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

16. Dél du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

17. Du na men ti Erõ mû Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

18. Vér te si Erõ mû Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

19. Ba ko nyi Erõ mû Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

20. PANNONPOWER Ener gia ter me lõ, Ke res ke del mi 
és Szol gál ta tó Rt.

ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

21. Mát rai Erõ mû Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

22. AES-Ti sza Kft. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

23. Bu da pes ti Erõ mû Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

24. Észak du nán tú li Áram szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

25. Dé ldu nán tú li Áram szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

26. Dél ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

27. Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

28. Észak ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

29. Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár
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* A rész vény tár sa sá gok nál a köz gyû lé si kép vi se let egye di man dá tu mok alap ján, és a rész vé nyek tu laj don lá sá ból fa ka dó jo gok gya kor lá sát je len ti.
** A dön té se ket a Tu laj do no si és In téz mény fel ügye le ti Bi zott ság ké szí ti elõ.



A tár sas ág meg ne ve zé se Fel ügye le tet el lá tó mi nisz té ri u mi vezetõ

30. Or szá gos Vil la mos táv ve ze ték Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

31. Exvá Rob ba nás biz tos Vil la mos Be ren de zé se ket 
Vizs gá ló Kht.

ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

32. Mé rés tech ni kai In for má ci ós Ku ta tó és In no vá ci ós Rt. ener ge ti kai és ipa ri he lyet tes ál lam tit kár

33. Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö vet ség köz le ke dé si he lyet tes ál lam tit kár 
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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