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Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter
16/2006. (IV. 6.) GKM

rendelete
az egyes hajózási tárgyú jogszabályok módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek a), b), e), k), p) és s) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az 1.  § és az 1. mel lék let te -
kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter rel, a 3., 9.  § és a 2. mel lék -
let te kin te té ben a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
Kö ViM ren de let (a to váb bi ak ban: Hkr.) 2.  §-ának l) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„l) vo nal vizs ga: a ví zi út adott sza ka szá nak is me re té bõl

tett vizs ga;”
 (2) A Hkr. 2.  §-a a kö vet ke zõ s) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„s) utas: a ví zi jár mû vön a sze mély ze ten kí vül szál lí tott

bár mely sze mély.”

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

„(2) Ha a ren de let 2–4. szá mú mel lék le te el té rõ en nem
ren del ke zik, a gaz da sá gi cé lú úszó lé te sít mény ön ál ló ve -
ze té sé re, va la mint gép üze mé nek ve ze té sé re jo go sí tó ké pe -
sí té sek meg szer zé sé nek elõ fel té te le az alap fo kú is ko lai
vég zett ség, to váb bá a be töl tött 18. élet év.”
 (4) A Hkr. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ké pe sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten ni. A
vizs ga kö ve tel mény szint jét és a vizs gáz ta tás mód sze rét,
ide ért ve a vizs gák aló li men te sí tés rész le tes sza bá lya it és
fel té te le it is, va la mint a vizs ga bi zott ság mû kö dé si rend jét
a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um jó vá ha gyá sá val – vizs ga sza bály zat ban ál la -
pít ja meg és azt a mó do sí tá sok al kal má val a Köz le ke dé si
Ér te sí tõ ben, va la mint a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let hon lap -
ján köz zé te szi. A ten ge rész ké pe sí té sek te kin te té ben a
vizs ga sza bály zat nak a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve -
zet (a továb biak ban: IMO) ál tal el fo ga dott te ma ti ka alap -
ján kell ké szül nie.”
 (5) A Hkr. 7.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A ha tó sá gi ké pe sí tõ gya kor la ti vizs gá ra, a vizs ga -
sza bály zat ban meg ha tá ro zott tí pu sú úszó lé te sít ményt a
vizs gá zó vagy jó vá ha gyott kép zés ese tén a kép zõ szerv
biz to sít ja. A ha jó zá si ha tó ság olyan úszó lé te sít ményt fo -
gad el, amely az adott víz te rü le ten ha jó zás ra al kal mas.
A vizs ga cél já ra igény be vett úszó lé te sít mény a ha jó zá si

ha tó ság kép vi se lõ jé nek je len lé té ben ha tó sá gi jel zést vi sel
és az úszó lé te sít mény re a ha jó zá si ha tó sá gi ha jók ra vonat -
kozó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”
 (6) A Hkr. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha jó zá si ha tó ság az ál ta la ki adott ké pe sí tõ ok mányt
vissza von ja vagy ér vé nyes sé gét kor lá toz za, ha]

„a) az ok mány ki adá sá nak alap já ul szol gá ló ada tok, té -
nyek, nyi lat ko za tok va lót lan sá ga bi zo nyo so dik be, az ok -
mány ha mis vagy azt meg ha mi sí tot ták, vagy”
 (7) A Hkr. 12.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ki ál lí tott bel ví zi fe -
dél ze ti hi va tá sos ha jó zá si ké pe sí tõ ok má nyok he lyett a
Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ké re lem re, kü lön bö ze ti vizs ga
nél kül az e ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ ké pe sí tõ
ok mányt ál lít ki.

(2) Az 1995. már ci us 1. után ki adott bel ví zi gép üze mi
hi va tá sos ha jó zá si ké pe sí tõ ok má nyok he lyett a Köz le ke -
dé si Fõ fel ügye let ké re lem re kü lön bö ze ti vizs ga nél kül:

a) a bel ví zi II. osz tá lyú (950 kW) gép tisz ti ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re bel ví zi II. osz tá lyú gép tisz ti ké pe -
sí tõ ok mányt,

b) a bel ví zi gép mes ter ké pe sí tést szer zett sze mély ré -
szé re bel ví zi gép ke ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

c) a bel ví zi gép ke ze lõ ké pe sí tést szer zett sze mély ré -
szé re – úszó lé te sít mé nyen gép ke ze lõ szol gá lat ban szer zett 
leg alább 12 ha vi gya kor lat iga zo lá sa után – bel ví zi gép ke -
ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

d) a bel ví zi gõz- vagy vil la mos gép tiszt, gép mes ter, il -
let ve gép ke ze lõ vagy ha jó ka zán ke ze lõ ké pe sí tést szer zett
sze mély ré szé re – meg fe le lõ hi va ta los be jegy zés sel –
II. osz tá lyú gép tiszt, il let ve gép ke ze lõ ok mányt
ad ki.

(3) Az 1995. már ci us 1. nap ja elõtt ki adott hi va tá sos ha -
jó zá si ké pe sí tõ ok má nyok he lyett a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let ké re lem re kü lön bö ze ti vizs ga nél kül

a) bel ví zi III. osz tá lyú (750 kW) gép tisz ti ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re bel ví zi II. osz tá lyú gép tisz ti ké pe -
sí tõ ok mányt,

b) bel ví zi II. osz tá lyú (3000 kW) gép tisz ti ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re bel ví zi I. osz tá lyú gép tisz ti ké pe -
sí tõ ok mányt,

c) a bel ví zi mo tor gép mes ter ké pe sí tést szer zett sze mély 
ré szé re bel ví zi gép ke ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

d) a bel ví zi mo tor gép ke ze lõ ké pe sí tést szer zett sze -
mély ré szé re – úszó lé te sít mé nyen gép ke ze lõ szol gá lat ban
szer zett leg alább 12 ha vi gya kor lat iga zo lá sa után – bel ví zi 
gép ke ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

e) bel ví zi mo tor gé pé szi ké pe sí tést szer zett sze mély ré -
szé re – a ké pe sí tés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás nak meg -
fele lõen – bel ví zi gép ke ze lõi, II. osz tá lyú gép tisz ti vagy
I. osz tá lyú gép tisz ti ké pe sí tõ ok mányt,

f) bel ví zi gõz-, il let ve vil la mos üze mû gé pek ke ze lé sé -
re ké pe sí tést szer zett sze mély ré szé re, „ki zá ró lag gõz üze -
mû gé pek re”, il let ve „ki zá ró lag vil la mos üze mû gé pek re”
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hi va ta los be jegy zés sel – a ké pe sí tés ben meg ha tá ro zott
kor lá to zás nak meg fele lõen – bel ví zi gép ke ze lõ, II. osz tá -
lyú gép tiszt vagy I. osz tá lyú gép tiszt ké pe sí tõ ok mányt,

g) bel ví zi hi va tá sos vi tor lás ha jó-ve ze tõi ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re – „ki zá ró lag vi tor lás ha jó ra ér vé -
nyes” be jegy zés sel – ha jó ve ze tõ B ké pe sí tõ ok mányt

ad ki.”
 (8) A Hkr. 12.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt 12 fõ nél na gyobb 
utas-be fo ga dó ké pes sé gû kis gép ha jón vagy vi tor lás kis ha -
jón kis ha jó ve ze tõ ként szer zett leg alább 6 ha vi ha jós szol -
gá la ti könyv ben iga zolt gya kor lat alap ján a ha jó zá si ha tó -
ság ké re lem re vizs ga nél kül a kis ha jó ve ze tõ ké pe sí tés faj -
tá já nak és a meg szer zett gya kor lat nak meg fele lõen kis -
gép ha jó-ve ze tõ „A” vagy vi tor lás kis ha jó ve ze tõ „A” ké pe -
sí tést ál lít ki.”
 (9) A Hkr. mel lék le tei e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul nak.

2.  §

(1) A ha jós és ten ge rész szol gá la ti könyv rõl  szóló
26/2002. (XI. 29.) GKM ren de let (a továb biak ban: Htszr.)
8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A hi te le sí tés re be nyúj tott szol gá la ti könyv ben a ha -
jó zá si ha tó ság a ha jó nap ló, il let ve a hi te le sí tett ha jó nap ló
ki vo nat vagy szol gá la ti könyv be be jegy zett ki- és be ha jó -
zá sok be mu ta tá sa alap ján a lát ta mo zás sal iga zolt idõ szak -
ra hi te le sí ti az úszó lé te sít mé nyen el töl tött szol gá la ti idõt,
to váb bá a meg tett uta kat. A ha jó zá si ha tó ság ál tal ki ál lí tott
szol gá la ti bi zo nyít vány lát ta mo zás nak is mi nõ sül.”
 (2) A Htszr. 8.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ a)–c)
al pont tal egé szül ki:

„a) úszó lé te sít mé nyen 1994. jú ni us 1-je elõtt meg szer -
zett gya kor la tot az úszó lé te sít mény üzem ben tar tó ja ál tal
ki ál lí tott szol gá la ti iga zo lás és an nak va ló ság tar tal mát iga -
zo ló ere de ti do ku men tum (pél dá ul: mun ka nap ló, ka pi tá nyi 
je len tés, ki ren de lõ uta sí tás, szol gá la ti nyil ván tar tó, tár sa -
da lom biz to sí tá si be je len tõ) vagy an nak hi te les má so la ta
alap ján iga zol ja a ha jó zá si ha tó ság,

b) a ha jó nap ló ve ze té sé re nem kö te le zett úszó lé te sít mé -
nyen a meg szer zett gya kor la ti idõt az úszó lé te sít mény
üzem ben tar tó ja ál tal ki ál lí tott szol gá la ti iga zo lás és an nak
va ló ság tar tal mát iga zo ló ere de ti do ku men tum (pél dá ul:
mun ka nap ló, ka pi tá nyi je len tés, ki ren de lõ uta sí tás, szol gá -
la ti nyil ván tar tó, tár sa da lom biz to sí tá si be je len tõ) vagy an -
nak hi te les má so la ta alap ján iga zol ja a ha jó zá si ha tó ság,

c) a nem ma gyar lo bo gó jú úszó lé te sít mé nyen meg szer -
zett, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes ál la mok ille té kes ha jó zá si ha tó sá ga ál tal a kül -
föl di ha jós szol gá la ti könyv ben iga zolt gya kor la tot a ha jó -
zá si ha tó ság el fo gad ja.”

3.  §

A ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let mel lék le te ként köz zé tett Ha jó zá si Sza bály -
zat (a továb biak ban: HSZ) e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

4.  §

(1) A bel ví zi uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mé nyek ha jó -
zás ra al kal mas sá ga és meg fe le lõ sé ge fel té te le i rõl, az
üzem ké pes ség vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló
13/2001. (IV. 10.) Kö ViM ren de let (a továb biak ban: Szr.)
1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A ha jó zá si ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság bel ví zi út -
jain nem ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít mény
üzem ké pes sé gét ta nú sí tó ha jó ok mányt el fo gad ja, ameny -
nyiben az az adott zó ná ra ér vé nyes, és azt]

„b) a Raj nai Ha jók Szem le sza bály za ta alap ján ál lí tot -
ták ki, il let ve”

 (2) Az Szr. 1.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[A ha jó zá si ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság bel ví zi út -
jain nem ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít mény
üzem ké pes sé gét ta nú sí tó ha jó ok mányt el fo gad ja, ameny -
nyiben az az adott zó ná ra ér vé nyes, és azt]

„c) az Eu ró pai Unió va la me lyik tag ál la má ban ál lí tot ták
ki.”
 (3) Az Szr. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Az úszó lé te sít mény épí té si (át épí té si) ter vét
– az üzem ké pes sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ki vi te -
le zés biz to sí tá sa ér de ké ben – a meg ren de lõ vagy az épí tõ
kö te les – az épí tés (át épí tés) meg kez dé se elõtt leg alább
60 nap pal, két pél dány ban – a ha jó zá si ha tó ság hoz jó vá ha -
gyás cél já ból be nyúj ta ni.

(2) Úszó lé te sít mény, il let ve úszó lé te sít mény ele mé nek
ter ve zé sé re a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra szak irá nyú vég -
zett ség gel ren del ke zõ tag ja jo go sult. A ter ve zõi jo go sult -
sá got a terv be nyúj tá sá val együtt kell iga zol ni. A jo go su -
lat lan sze mély ál tal ké szí tett ter vet a ha jó zá si ha tó ság tar -
tal mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

(3) Nem kell be nyúj ta ni a
a) ha jó zá si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott tí pus terv alap ján

épü lõ úszó lé te sít mény rész le tes ter ve it;
b) a kis ha jó épí té si (át épí té si) ter vét, ki vé ve, ha
ba) a kis ha jó áru fu va ro zást vagy köz for gal mú sze -

mély szál lí tást vé gez,
bb) szol gá la ti cé lú kis ha jó épül,
bc) a ha jó a ren de let mel lék le te (Szem le sza bály zat)

1.02 cik ke 2. be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lya alá tar to zik.
(4) A jó vá ha gyás ra be nyúj tott terv nek – ha jog sza bály

el té rõ en nem ren del ke zik – tar tal maz nia kell:
a) a mû le írást,
b) az ál ta lá nos el ren de zé si raj zot,



c) az ál ta lá nos szer ke ze ti raj zot,
d) a vi zek szennye zé sét ki zá ró be ren de zé sek és fel sze -

re lé sek raj zát,
e) gép ha jók nál és úszó mun ka gé pek nél az ál ta lá nos

gép té ri el ren de zé si raj zot,
f) a vo nal ter vet és a jel lem zõ gör bé ket,
g) a szi lárd sá gi szá mí tást,
h) a sta bi li tá si szá mí tá so kat és di ag ra mo kat,
i) sze mély ha jók nál a víz men tes te rek lé ke se dé se ese té -

re ké szí tett szá mí tást,
j) a fõ bor da- és bor da raj zo kat, va la mint a vá lasz fa lak

raj za it,
k) a fõ gé pek ala po zá si raj za it,
l) a ten gely ve ze ték és a haj tó be ren de zés raj za it,
m) a csa var ten ge lyek tor zi ós-len gés szá mí tá sát,
n) a fe dél ze ti gé pek raj za it és el ren de zé sét,
o) a csõ rend sze rek raj za it,
p) a kor mány be ren de zés raj za it,
q) a na vi gá ci ós be ren de zé sek raj za it,
r) a jel zõ be ren de zé sek raj za it,
s) a vil la mos há ló za tok raj za it,
t) a vil la mos ener gia táb lá za tot,
u) a men tõ esz kö zök el he lye zé si raj zát,
v) sze mély ha jók nál az utas el he lye zé si raj zot.
(5) Azok nál a gé pek nél, be ren de zé sek nél és fel sze re lé -

sek nél, ame lyek meg fe le lõ sé get vizs gá ló és ta nú sí tó szer -
ve zet meg fe le lõ sé get ta nú sí tó bi zony la tá val ren del kez nek, 
ele gen dõ az ál ta lá nos el ren de zé si rajz be nyúj tá sa.

(6) A ha jó zá si ha tó ság in do kolt eset ben a (4) be kez dés -
ben fel so rolt egyes raj zok vagy szá mí tá sok be nyúj tá sa alól 
fel men tést ad hat, il le tõ leg a fel so rol ta kon kí vül to váb bi
raj zok vagy szá mí tá sok be nyúj tá sát kér he ti.

(7) Át épí tés ese té ben a ha jó test nek, a fel épít mény nek,
il le tõ leg a gé pi vagy egyéb be ren de zé sek nek azok ról a ré -
sze i rõl kell a (4) be kez dés sze rin ti raj zo kat és szá mí tá so kat 
be nyúj ta ni, ame lye ket át épí te nek. Amennyi ben az át épí tés 
a sta bi li tás ra vagy a ha jó test szi lárd sá gá ra ki hat, az er re
vo nat ko zó szá mí tá so kat is be kell nyúj ta ni.

(8) Az úszó lé te sít mény épí té sét, át épí té sét mû sza ki ve -
ze tõ nek kell irá nyí ta nia és el len õriz nie.

(9) Mû sza ki ve ze tõ az le het, aki fel sõ fo kú szak irá nyú
vég zett ség gel vagy kö zép fo kú szak irá nyú vég zett ség gel
és leg alább 5 év ha jó épí tõ, ha jó ja ví tó üzem ben szak irá nyú
vagy a ha jó zás ban fe dél ze ti tisz ti, il let ve gép üze mi be osz -
tás ban szer zett, gya kor lat tal ren del ke zik.

(10) A mû sza ki ve ze tõ az el len õr zés té nyét épí té si nap -
ló ban ta nú sít ja. Az épí té si nap ló nak leg alább a kö vet ke zõ
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) az épí tés vagy át épí tés alatt ál ló úszó lé te sít mény
meg ha tá ro zá sa,

b) az épí tés kez de te és ter ve zett be fe je zé se,
c) az épít te tõ, il let ve tu laj do nos meg ne ve zé se, te lep he -

lye, il let ve lak cí me, te le fon szá ma,
d) az épí tés, il let ve át épí tés mun ka fá zi sá nak meg ne ve -

zé se (rö vid le írá sa) és uta lás a terv re (ha terv jó vá ha gyás ra
kö te le zett), va la mint a mun ka fá zis meg kez dé sé nek ide je, a 

mun ka fá zis mû sza ki ve ze tõ jé nek ne ve és sze mé lyi azo no -
sí tá sá ra al kal mas ok má nyá nak azo no sí tó szá ma,

e) ha tó sá gi el len õr zés be jegy zé sé re al kal mas nap ló -
rész,

f) az épít te tõ és a mû sza ki ve ze tõ alá írá sa az épí tés, il -
let ve át épí tés meg kez dé sé nek ol da lán, va la mint min den
ol da lon az ott be jegy zett mun ka fá zis ve ze tõ je.

(11) Az épí té si nap lót és a mû sza ki ve ze tõ (9) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek va ló meg fe le lõ sé gét a ha -
jó zá si ha tó ság el len õriz he ti, és hi á nyos ság ese tén a mun -
kát a hi á nyos ság meg szûn te té sé ig le ál lít tat hat ja, il let ve
vissza bon tat hat.”
 (4) Az Szr. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, az ere de ti (4)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(7)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) A ki zá ró lag a Ma gyar Köz tár sa ság bel vi ze in üze -
me lõ, a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti úszó lé te sít mé nyek -
re – azok épí té si anya gá tól, szer ke ze ti ki ala kí tá sá tól és az
üze mel te tés kö rül mé nye i tõl füg gõ en – a ha jó zá si ha tó ság a 
(2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nál hosszabb ha tár idõt
is meg ál la pít hat, amely azon ban nem ha lad hat ja meg a
(2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõ 20%-kal 
nö velt mér tékét.

(5) Tö röl he ti a ha jó zá si ha tó ság a par ti szem le kö te le -
zett sé get ab ban az eset ben, ha az üzem ben tar tó az úszó lé -
te sít mény és a ví zi köz le ke dés biz ton sá gát – a Szem le sza -
bály zat ban, il let ve a Bel ví zi ha jók mû sza ki fel ügye le ti elõ -
írásaiban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ, bi zo nyí tot tan azo nos
biz ton sá got nyúj tó, a terv jó vá ha gyás ban el fo ga dott mód -
szer rel biz to sít ja.”
 (5) Az Szr. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A ha jó zá si ha tó ság az (1) be kez dés ben fog lalt ha jó -
ok mány ban ta nú sít ja az úszó lé te sít mény üzem ké pes sé gét,
és egy ben be jegy zi az úszó lé te sít mény leg kö ze leb bi
üzem ké pes sé gi vizs gá la tá nak az idõ pont ját.

A sze mély szál lí tás ra, nagy ha jók to váb bí tá sá ra (to lá sá -
ra, von ta tá sá ra) szol gá ló kis ha jók üzem ké pes sé gé nek ta -
nú sí tá sa az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ok mány ban tör -
té nik.”
 (6) Az Szr. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha jó zás mû sza ki fel ügye le ti te vé keny sé gé re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek nek, va la mint a ten ge ri és bel ví zi
ha jók mû sza ki fel ügye le ti elõ írásainak ki adá sá ról  szóló
5/1977. (XII. 3.) KPM ren de let tel köz zé tett, a ha jó zás mû -
sza ki fel ügye le té re vo nat ko zó ren del ke zé sek ben és a „Bel -
ví zi ha jók mû sza ki fel ügye le ti elõ írásai”-ban (a továb biak -
ban: BHMFE) fog lal ta kat – a Szem le sza bály zat elõ írásait
ki egé szí tõ kö ve tel mény ként – kell al kal maz ni az olyan
bel ví zi nagy ha jók, sze mély ha jók, úszó mun ka gé pek és
úszó mû vek, va la mint a nagy ha jók, il let ve úszómunka -
gépek von ta tá sá ra, to lá sá ra vagy mel lé vett alak zat ban
 való to váb bí tá sá ra szol gá ló kis gép ha jók ter ve zé sé re, szer -
ke ze té re, fel sze re lé sé re és üzem ké pes sé gé nek meg ál la pí -
tá sá ra, ame lyek az 1. és 2. ha jó zá si zó ná ban üze mel nek.
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A BHMFE és a Szem le sza bály zat elõ írásai köz ti el té rés
ese tén a ma ga sabb fo kú biz ton sá got ered mé nye zõ elõ írást
kell al kal maz ni.”
 (7) Az Szr. 13.  § (4) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az úszó lé te sít mé nyek épí té sé re és át épí té sé re vo -
nat ko zó fel men té sek és át me ne ti ren del ke zé sek al kal ma -
zá sá nak kez dõ idõ pont ja ként az úszó lé te sít mény ma gyar
lajst rom ba vé te lé nek dá tu mát kell te kin te ni.”
 (8) Az Szr. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

5.  §

A ha jó zá si te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek rend jé rõl
 szóló 28/2000. (XII. 18.) Kö ViM ren de let 12.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egye di en ge délyt a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben, az ott meg ha tá ro zott te rü le ti köz le ke dé si fel ügye -
let az úszó lé te sít mény üzem ben tar tó ja ál tal be nyúj tott ké -
re lem alap ján ha tá ro zat tal ad ja ki.”

6.  §

A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re
szol gá ló je lek rõl, va la mint e je lek lé te sí té sé rõl, üze mel te -
té sé rõl, mó do sí tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 27/2002.
(XII. 5.) GKM ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ha jó zá si ha tó ság a sza bá lyo zá si ter vet a tárgy év
ja nu ár 15. nap já ig, az év kö zi terv mó do sí tást a mó do sí tást
kö ve tõ öt mun ka na pon be lül kül di meg a te rü le ti leg ille té -
kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ ség nek.”

7.  §

(1) A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó -
zá si lé te sít mé nyek ál ta lá nos üze mel te té si sza bá lya i ról, va -
la mint az üze mel te té si sza bály za tok al kal ma zá sá ról  szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM ren de let (a továb biak ban: Küsz.) 
2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az üzem ben tar tó ál tal meg ál la pí tott és a ha jó zá si ha tó -
ság ál tal ha tá ro zat tal jó vá ha gyott ki kö tõ rend ren del ke zé -
se i nek be tar tá sa kö te le zõ a ki kö tõt hasz ná ló összes úszó lé -
te sít mény re és sze mély re.”
 (2) A Küsz. 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A ki kö tõ üzem ben tar tó ja jo go sult a ha jó ok má nyok ér -
vé nyes sé gé nek el len õr zé sé re, az ér vény te len ok má nyok

ille té kes ví zi ren dé sze ti ha tó ság ré szé re tör té nõ át adá sá ra,
to váb bá az ok má nyok vissza tar tá sá ra a ki kö tõ-hasz ná la ti
díj meg fi ze té sé ig.”

 (3) A Küsz. 6.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ d) al -
pont tal egé szül ki:

[A ki kö tõ üzem ben tar tó ja meg tilt hat ja a ki kö tõ be va ló
be ha jó zást, il le tõ leg a ki kö tõ ben va ló tar tóz ko dást olyan
úszó lé te sít mény ré szé re:]

„d) amely után a ko ráb bi ki kö tõi szol gál ta tás dí ját nem
fi zet ték meg;”
 (4) A Küsz 11.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ i) és
j) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a (2) be kez dés ere de ti
i)–q) pont já nak je lö lé se k)–s) pont ra vál to zik:

[A ki kö tõ rend ben az üzem ben tar tó nak az e ren de let ben
fog lal ta kon túl leg alább az aláb bi ada to kat és fel té te le ket
kell – ér te lem sze rû en – rög zí te ni:]

„i) a ha jó ok mány ér vé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra a
ki kö tõ üzem ben tar tó ját fel jo go sí tó ren del ke zést, az ér -
vény te len, il let ve vissza tar tott ha jó ok mánnyal kap cso la tos 
sza bá lyo kat,

j) a ki kö tõ be va ló be ha jó zás, il let ve be lé pés meg til tá sá -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;”

8.  §

(1) A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó -
zá si lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl, üzem -
ben tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let (a továb biak ban: Kir.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya a ki kö tõ, úszó mû ves ki kö tõ hely,
komp- és rév át ke lõ hely, úszó mû ál lás, ha jó híd, vesz teg lõ -
hely, ví zi sport pá lya, ví zi re pü lõ tér, ha jó ki eme lõ be ren de -
zés (a továb biak ban együtt: ha jó zá si lé te sít mény) lé te sí té -
sé re, hasz ná lat ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra, üzem ben tar tá -
sá ra, át ala kí tá sá ra, a ren del te tés tõl el té rõ hasz ná la tá ra,
meg szün te té sé re, va la mint épí tés fel ügye le ti el len õr zé sé re
ter jed ki.”
 (2) A Kir. 1.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[Nem ter jed ki e ren de let ha tá lya:]

„c) a 20 m-t el nem érõ hosszú sá gú úszó lé te sít mény ki -
eme lé sé re szol gá ló be ren de zés re.”
 (3) A Kir. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban en ge dé lye zõ ha jó zá si ha tó -
ság:]

„a) ki kö tõ – az úszó mû ves ki kö tõ hely ki vé te lé vel –, ví zi 
re pü lõ tér, ha jó híd, ha jó ki eme lõ be ren de zés, to váb bá a
nem zet kö zi ví zi uta kon ví zi sport pá lya ki je lö lé sé vel kap -
cso la tos el já rás ese tén a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let,”



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

„(1) A ha jó zá si lé te sít mé nyek kel kap cso la to san az
e ren de let alap ján le foly ta tott ha tó sá gi el já rá sok ban
(az üzem ben tar tá si en ge dé lye zé si el já rás ki vé te lé vel) a
kö vet ke zõ ha tó sá gok szak ha tó ság ként jár nak el:

a) a ki kö tõ – a csó na kok fo ga dá sá ra al kal mas ki kö tõ ki -
vé te lé vel –, va la mint a komp- és rév át ke lés ese té ben az
1. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott ha tó ság,

b) az úszó mû ál lás, a ha jó híd, a ví zi sport pá lya, a ví zi re -
pü lõ tér ese té ben a 2. szá mú mel lék let 5. pont já ban meg ha -
tá ro zott ha tó ság,

c) a csak csó na kok fo ga dá sá ra al kal mas ki kö tõ ese té -
ben a 3. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott ha tó -
ság,

d) a ha jó ki eme lõ be ren de zés ese té ben – a Ka taszt ró fa -
vé del mi Igaz ga tó ság, a Ha tár õr ség, a Vám- és Pénz ügy õr -
ség, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat,
a Ma gyar Hon véd ség, és a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi -
va tal ki vé te lé vel – az 1. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg -
ha tá ro zott ha tó sá gok.” 

(5) A Kir. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

9.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let 1., 7. és 8.  §-a a ren de let ki hir de té sét kö -
ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let tel köz zé tett Ha jó zá si Sza bály zat II–2. mel -
lék le té nek 5. pont ja.

10.  §

Ez a ren de let a Ta nács bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó ha jó -
bi zo nyít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló 1976.
 január 20-i 76/135/EGK irány el vé nek va ló meg fe le lést
szol gál ja.

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

1. melléklet
a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

A hajózási képesítésekrõl  szóló 
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 

mellékleteinek módosításai

1. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. fe je ze te a
kö vet ke zõ 12. pont tal egé szül ki:

[Bel ví zi úszó lé te sít mé nyen ké pe sí tés hez kö tött fe dél ze ti
szol gá la tok]

„12. kis ha jó ve ze tõ (12 fõ nél több utas szál lí tá sá ra jó vá -
ha gyott kis ha jón)”

2. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4/A. Kis gép ha jó ve ze tõi ké pe sí tés – a vo nal vizs gá nak
meg fe le lõ víz te rü le ten – a leg fel jebb 12 fõ utas be fo ga dó -
ké pes sé gû, ma gá nyo san köz le ke dõ vagy bár mi lyen alak -
zat ban csak kis ha jót to váb bí tó kis gép ha jó ve ze té sé re és
gé pi be ren de zé sé nek ke ze lé sé re jo go sít.

4/B. Kis gép ha jó-ve ze tõ „A” ké pe sí tés – a vo nal vizs gá -
nak meg fe le lõ víz te rü le ten ma gá nyo san köz le ke dõ vagy
bár mi lyen alak zat ban csak kis ha jót to váb bí tó kis gép ha jó
ve ze té sé re és gé pi be ren de zé sé nek ke ze lé sé re jo go sít.”

3. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A szol gá la ti kis gép ha jó ve ze tõ ké pe sí tés a vo nal vizs -
gá nak meg fe le lõ víz te rü le ten a leg fel jebb 12 fõ utas be fo -
ga dó ké pes sé gû, ma gá nyo san vagy bár mi lyen alak zat ban
csak kis ha jót to váb bí tó szol gá la ti kis gép ha jó ve ze té sé re és 
gé pi be ren de zé sé nek a ke ze lé sé re jo go sít. A szol gá la ti kis -
gép ha jó ve ze tõ je ka taszt ró fa vé del mi, tûz ol tá si és mû sza ki
men té si szol gá la ti cél lal – ide ig le ne sen – a vo nal vizs gá tól
el té rõ víz te rü le ten is jo go sult a szol gá la ti kis gép ha jó ve ze -
té sé re és gé pi be ren de zé sé nek ke ze lé sé re.”

4. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6/A. Vi tor lás kis ha jó ve ze tõi ké pe sí tés – a vo nal vizs gá -
nak meg fe le lõ víz te rü le ten – a leg fel jebb 12 fõ utas-be fo -
ga dó ké pes sé gû, ma gá nyo san köz le ke dõ vagy bár mi lyen
alak zat ban csak kis ha jót to váb bí tó vi tor lás kis ha jó ve ze té -
sé re és gé pi be ren de zé sé nek a ke ze lé sé re jo go sít.

6/B. Vi tor lás kis ha jó ve ze tõi „A” ké pe sí tés – a vo nal -
vizs gá nak meg fe le lõ víz te rü le ten ma gá nyo san köz le ke dõ
vagy bár mi lyen alak zat ban csak kis ha jót to váb bí tó vi tor lás 
kis ha jó ve ze té sé re és gé pi be ren de zé sé nek a ke ze lé sé re jo -
go sít.”

5. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15. A bel ví zi ha jó zá si rá dió te le fon ke ze lõ bi zo nyít -
vány bel ví zi moz gó szol gá lat bár mely ha jó-fe dél ze ti rá dió -
te le fon be ren de zé sé nek ke ze lé sé re és azon tör té nõ for gal -
ma zás ra jo go sít. A bi zo nyít vány ér vé nyes sé gét – a vizs ga
tar tal ma sze rint – bel föld re vagy komp ra kor lá toz hat ja a
ha jó zá si ha tó ság.”

6. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze té -
ben 2. f) pont fd) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[f) ha jó ve ze tõi „A” vizs ga to váb bi fel té te lei:]
„fd) gép nél kü li ha jó ve ze tõi bi zo nyít vány és gé pi haj -

tású nagy ha jón tel je sí tett 12 ha vi kor má nyo si gya kor lat
szük sé ges;”
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A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze té ben
a 2. g) pont gb), gc) és gd) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[g) ha jó ve ze tõi „B” vizs ga to váb bi fel té te lei:]
„gb) gép nél kü li ha jó ve ze tõi bi zo nyít vány és gé pi haj -

tá sú nagy ha jón tel je sí tett 9 ha vi kor má nyo si gya kor lat,
vagy

gc) kis ha jó-ve ze tõi (hi va tá sos) bi zo nyít vány és gé pi
haj tá sú nagy ha jón tel je sí tett 12 ha vi kor má nyo si gya kor -
lat, vagy

gd) kor má nyo si bi zo nyít vány és gé pi haj tá sú nagy ha -
jón tel je sí tett 16 ha vi kor má nyo si gya kor lat szük sé ges;”

7. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te
3. pont já nak ac) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[3. A kis ha jó ve ze tõi vizs ga fel té te lei:
A hi va tá sos kis ha jó ve ze tõi vizs ga fel té te lei:]
„ac) kedv te lé si cé lú kis ha jó-ve ze tõi bi zo nyít vány és

fe dél ze ti szol gá lat ban kor má nyos ként el töl tött 4 ha vi ha jó -
zá si gya kor lat, vagy”

8. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te
3. pont ja a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A kis ha jó ve ze tõi vizs ga fel té te lei:]
„c) a kis gép ha jó- és vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi „A” vizs ga

fel té te lei:
6 ha vi iga zolt hi va tá sos kis gép ha jó- és vi tor lás kis ha -

jó-ve ze tõi gya kor lat és ezt köve tõen tel je sí tett 3 ha vi, leg -
alább kor má nyos ké pe sí tés sel be tölt he tõ szol gá lat

ca) nagy ha jón vagy
cb) 12 fõ nél na gyobb utas-be fo ga dó ké pes sé gû kis ha jón.”

9. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te
7. a) pont ja a kö vet ke zõ ad) al pont tal egé szül ki:

[A ré vész „A” ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges vizs -
ga fel té te le:]

„ad) né met vagy orosz nyelv bõl a ha jó zá si ha tó ság ál tal 
meg bí zott szak mai bi zott ság elõtt tett szak mai nyelv is me -

re tet ta nú sí tó vizs ga, amennyi ben a je lölt nem zet kö zi for -
ga lom szá má ra meg nyi tott ví zi út ra kí ván ké pe sí tést sze -
rez ni.”

10. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te 
10. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. b) Az a) al pont ban meg je lölt ké pe sí tés nek meg fe -
le lõ szol gá lat ban töl tött 8 ha vi ha jó zá si gya kor lat, amely
nagy ha jó ese té ben ha jó pa rancs no ki vagy I. fe dél ze ti tisz ti
be osz tás ban vég zett szol gá lat ban, il let ve kis ha jó ese té ben
kis ha jó-ve ze tõi, komp ese té ben ré vész be osz tás ban vég -
zett szol gá lat ban, míg sza ba don köz le ke dõ komp ese tén, a
kom pon szer zett ön ál ló ha jó ve ze tõi szol gá lat ban meg szer -
zett gya kor la tot je lent.”

11. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te 
13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép.

„13. A vo nal vizs ga

a) ví zi út nak mi nõ sí tett[1] víz te rü let re te he tõ,

b) kö te le zett ség a ví zi utak fõ med ren kí vü li ár te rü le té re
nem vo nat ko zik,

c) a ví zi út nak nem mi nõ sí tett va la mennyi ma gyar or -
szá gi víz te rü let re ér vé nyes,

d) ha tá lyá nak ki ter jesz té sé re irá nyu ló vizs gá ra bo csá -
tást ar ra a víz te rü let re le het kér ni, ame lyen 8 hegy- és
8 völgy me ne ti út meg té te lét a je lölt iga zol ta. Ta va kon
1440 óra kor má nyo si szol gá la tot kell iga zol ni. A gya kor -
la tok 50%-át a vizs gát meg elõ zõ 18 hó na pon be lül kell tel -
je sí te ni. Az idõ be li kor lá to zás alól a ha jó zá si ha tó ság – in -
do kolt eset ben – el té rést en ge dé lyez het.

[1] A ha jó zás ra al kal mas, il le tõ leg ha jó zás ra al kal mas sá te he tõ termé -
szetes és mes ter sé ges fel szí ni vi zek ví zi út tá nyil vá ní tá sá ról  szóló 17/2002.
(III. 7.) Kö ViM ren de let.



12. A Hkr. 2. szá mú mel lék le té nek 2/IV./1. táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

,,

Ké pe sí tés /vizs ga tárgy
Ha jó zá si 

Sza bály zat
Ha jó-

ve ze tés tan

Ha jó zá si
föld rajz, 
víz rajz,

 me te o ro ló gia

Vo nal-
is me ret

Ha jó el mé let,
a ha jók 

szer ke ze te 
és épí té se, 
ha jógép tan

Ke res ke del mi 
és ra ko dás-
tech ni kai 
is me re tek

Jogi 
is me re tek

El sõ se gély-
nyúj tá si, 

kör nye zet- 
és tûz vé del mi 

is me re tek

AND 
sza bály zat

Ha jó ra dar 
is me re tek

Vi tor lá zás 
el mé let

Át ke lõ hely is -
me re te

Fe dél ze ti 
gé pek 

is me re te

Ha jó zá si 
ké pe sí té se kõl

 szóló 
ren de let

Ha jó zá si
szak mai

nyelv is me ret

Gya kor la ti
vizs ga

Ha jós ka pi tány V VI I

Ha jó ve ze tõ V V II II I I II I I I I II + (a)

Kis ha jó-ve ze tõ
(hi va tá sos) IV IV I I I I I I (b) I + (c)

Kis ha jó-ve ze tõ
„A” (hi va tá sos) IV IV I II I I I I I I (b) I + (c)

Kis gép ha jó-
ve ze tõ 
(szol gá la ti) IV IV I I I I +

Úszó-
mun ka-
gép ve ze tõ III III I I I I I

Gép ha jó-
kor má nyos IV IV II I

Gép nél kü li 
ha jó ve ze tõ IV IV I I I I I I

Ré vész II II I I I +

Fe dél ze ti tiszt V V II I I II I I I I II +

Kor má nyos I I I

Ré vész „A” IV IV I I I I I I I +

                                                               ”
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13. A Hkr. 3. szá mú mel lék le té nek II. az egyes ten ge -
rész ké pe sí té sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek cím alat ti
A ré szé ben a III. fe je zet 8. d) pont já ban sze rep lõ ren del ke -
zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,d) an gol nyelv bõl ál la mi lag el is mert „C” tí pu sú leg -
alább kö zép fo kú nyelv vizs ga, vagy a ha jó zá si ha tó ság ál -
tal ki je lölt vizs ga bi zott ság elõtt tett szak mai nyelv vizs ga,”

14. A Hkr. 3. szá mú mel lék le té nek II. az egyes ten ge -
rész ké pe sí té sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek cím alat ti
A ré szé ben a III. fe je zet 8. e) pont ja ha tá lyát vesz ti.

15. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te I. fe je ze te 3. pont já nak
d) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Kedv te lé si cé lú IV. osz tá lyú ten ge ri kis ha jó-ve ze tõi ké -
pe sí tés:]

„d) az a), b) és c) al pont ban fog lal tak tel je sí té sét köve -
tõen a ha jó zá si ha tó ság ál tal hi te le sí tett jacht nap ló és sze -
mély ze ti jegy zék, il let ve ezek hi te les má so la tá nak, vagy
pe dig a szol gá la ti könyv be be jegy zett ki- és be ha jó zá sok
be mu ta tá sa, amely a vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés
meg szer zé sé hez szük sé ges leg alább 150 ten ge ri mér föld -
nyi – eb bõl leg alább 30 tmf éj sza kai – út meg té te lét, il let ve 
kis gép ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés meg szer zé sé hez leg alább
35 órá nyi – eb bõl leg alább 10 óra éj sza kai – út meg té te lét
iga zol ja.”

16. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te I. fe je ze te 4. pont já nak
ac) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ac) az aa) és az ab) al pont ban fog lal tak tel je sí té sét
köve tõen a ha jó zá si ha tó ság ál tal hi te le sí tett jacht nap ló és
sze mély ze ti jegy zék, il let ve ezek hi te les má so la tá nak,
vagy pe dig a szol gá la ti könyv be be jegy zett ki- és be ha jó -
zá sok be mu ta tá sa, amely a vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi ké pe sí -
tés meg szer zé sé hez szük sé ges leg alább 500 ten ge ri mér -
föld nyi – eb bõl leg alább 60 tmf éj sza kai – út meg té te lét, il -
let ve kis gép ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés meg szer zé sé hez leg -
alább 100 órá nyi – eb bõl leg alább 20 óra éj sza kai – út
meg té te lét iga zol ja;”

17. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek. 4. pont -
ja új c) pont tal egé szül ki, amely az aláb bi ren del ke zést tar -
tal maz za:

[4. Kedv te lé si cé lú III. osz tá lyú ten ge ri kis gép ha jó-,
 illetve vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés]

„c) kor lá to zott rá dió ke ze lõ ké pe sí tés (ROC).”

18. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek
5. e) pont já ban sze rep lõ ren del ke zés he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[5. Kedv te lé si cé lú II. osz tá lyú ten ge ri kis ha jó-ve ze tõi
ké pe sí tés]

„e) kor lát lan rá dió ke ze lõ ké pe sí tés.”

19. A Hkr. 5. szá mú mel lék le té nek A. ré sze he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha jó zá si ké pe sí té sek he lyet te sít he tõ sé ge fe dél ze ti
szol gá lat ban]

„A. Bel ví zi ha jó zás

1. Bel ví zi gép ha jó-ve ze tõi ké pe sí té sek:

1.1. ha jós ka pi tány,

1.2. ha jó ve ze tõ „A”,

1.3. ha jó ve ze tõ „B”,

1.4. hi va tá sos kis gép ha jó-ve ze tõ „A”,

1.5. hi va tá sos kis gép ha jó-ve ze tõ,

1.6. szol gá la ti kis gép ha jó-ve ze tõ,

1.7. kedv te lé si cé lú kis gép ha jó-ve ze tõ.

Az egyes ha jók ra elõ írt, az egyes ha jók ve ze té sé re jo go -
sí tó ké pe sí té sek az ala cso nyabb sor szá mú ké pe sí té sek kel
he lyet te sít he tõk.

2. Az 1.1–1.3. pont ban fel so rolt ké pe sí té sek kel, to váb -
bá az 1.4. ké pe sí tés sel – a 2.2. és 2.6. ké pe sí tés kivételé -
vel –:

2.1. a má so dik fe dél ze ti tiszt,

2.2. az úszó mun ka gép-ve ze tõ,

2.3. a gép nél kü li ha jó ve ze tõ,

2.4. a ré vész,

2.5. ré vész „A”, és

2.6. a vo nal vizs gá nak meg fe le lõ víz te rü le ten a gép ha -
jó kor má nyos

ké pe sí tés hez kö tött szol gá la tok el lát ha tók.

3. Az 1.1–1.5. pont ban meg ha tá ro zott, to váb bá a
2.1–2.6. pont ban fel so rolt ké pe sí té sek kel:

3.1. a kor má nyos,

3.2. a fe dél zet mes ter,

3.3. mat róz-gép ke ze lõ

3.4. mat róz

3.5. ta nu ló mat róz

3.5.1. gya kor nok II.

3.5.2. gya kor nok I.

szol gá la tok el lát ha tók, va la mint a 3.1–3.5. sor szá mú ké pe -
sí té sek kel el lát ha tó szol gá la tok kö zül az ala cso nyabb sor -
szá mú ké pe sí té sek kel a ma ga sabb sor szá mú szol gá la tok
el lát ha tók.

4. A gép ke ze lõ, II. osz tá lyú gép tiszt és I. osz tá lyú gép -
tiszt ké pe sí té sek kel a 3.3–3.5. sor szá mú szol gá la tok
(egész sé gi al kal mas ság iga zo lá sa ese tén) el lát ha tók.

5. Bel ví zi vi tor lás ké pe sí té sek:

5.1. ha jós ka pi tány,

5.2. ha jó ve ze tõ „A” (vi tor lás ha jó ra),

5.3. ha jó ve ze tõ „B” (vi tor lás ha jó ra),

5.4. hi va tá sos vi tor lás kis ha jó-ve ze tõ,

5.5. kedv te lé si cé lú vi tor lás kis ha jó-ve ze tõ.

Az egyes ha jók ra elõ írt, az egyes ha jók ve ze té sé re jo go -
sí tó ké pe sí té sek az ala cso nyabb sor szá mú ké pe sí té sek kel
he lyet te sít he tõk.”



20. A Hkr. 6. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja alatt sze -
rep lõ iga zol vány bel ví zi kedv te lé si cé lú kis ha jó ve ze té sé re 
el ne ve zé sû ok mány min ta 1. ol da la he lyé be a kö vet ke zõ
min ta ol dal lép:

,,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIK UNGARN

REPUBLIC OF HUNGARY

IGAZOLVÁNY
BELVÍZI KEDVTELÉSI CÉLÚ

KISHAJÓ VEZETÉSÉRE

FÜHRERSCHEIN FÜR VERGNÜGUNGSSCHIFFE
AUF BINNENWASSERSTRASSEN

CERTIFICATE FOR INLAND WATERWAYS
PLEASURE CRAFT SKIPPER

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET
VERKEHRSAUFSICHT

INSPECTION OF TRANSPORT

Iga zol vány (1. ol dal)”

2. melléklet
a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

A víziközlekedés rendjérõl  szóló 
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelettel közzétett 

Hajózási Szabályzat módosításai

1. A HSZ II. ré sze 1.05. cik ke 4. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A ha jó meg en ge dett leg na gyobb be fo ga dó ké pes sé -
gé nek ki hasz ná lá sa szem pont já ból két tíz éven alu li gyer -
mek egy sze mély nek te kint he tõ. Ez a ren del ke zés – ha a
Sza bály zat el té rõ en nem ren del ke zik – leg fel jebb a meg -
en ge dett leg na gyobb utas lét szám 25%-ára al kal maz ha tó.
A 10 vagy 10-nél több fõ be fo ga dó ké pes ség gel ren del ke zõ 
ha jók nál a be fo ga dó ké pes ség ilyen ér tel mû nö ve lé sé nek
le he tõ sé gét a ha jó zá si ha tó ság a ha jó ok má nyá ba tett be -
jegy zés sel en ge dé lye zi.”

2. A HSZ II. ré szé nek 1.05. cik ke a kö vet ke zõ 7. be kez -
dés sel egé szül ki:

„7. A 4. pont al kal ma zá sa ese tén a nö velt be fo ga dó ké -
pes ség nek meg fe le lõ szá mú és nagy sá gú men tõ mel lényt
kell biz to sí ta ni.”

3. A HSZ II. ré sze 3.01 cik ké nek 1. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az I. rész 6.32 cik ke 1. be kez dé sé nek al kal ma zá sa
te kin te té ben az mi nõ sül ra dar ha jó zás ban jár tas nak, aki ra -
dar ha jós ké pe sí tés sel, il let ve olyan ké pe sí tés sel ren del ke -
zik, amely nek ré sze ként ered mé nyes ha jó ra dar is me re tek
vizs gát tett. Ha a ha jót a ha jó ok mány sze rint egy sze mé lyes 
ra dar ha jó zás ra ala kí tot ták ki, ak kor a ra dar ha jó zás ban jár -
tas má so dik sze mély ese té ben biz to sí ta ni kell, hogy ha la -
dék ta la nul a kor mány ál lás ba hív ha tó le gyen.”

4. A HSZ II. ré sze 3.01 cik ke a kö vet ke zõ 4. be kez dés -
sel egé szül ki:

„4. Az I. Rész 6.32 cikk 1. be kez dé sé ben a má so dik ra -
dar ha jó zás ban jár tas sze mély re vo nat ko zó elõ írást a
komp ra (e sza bály al kal ma zá sá ban be le ért ve az át ke lõ já -
rat ban üze mel te tett ha jót) nem kell al kal maz ni.”

5. A HSZ II. rész 4.05 cikk 2. be kez dés el sõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kis ha jó és csó nak fel sze re lé sét a ha jó zá si ha tó ság 
– a hasz ná la ti cél nak meg fele lõen – az 1. pont ban fog lal -
tak tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja.”

6. A HSZ II. ré sze 6.05 cik ke a kö vet ke zõ 3. be kez dés -
sel egé szül ki:

[6.05 cikk – Úszó mû vesz teg lé se]
„3. Nyil ván tar tás ba vé tel re nem kö te le zett úszó mû köz -

for gal mú cél ra a ha jó zá si ha tó ság üzem biz ton sá gi szem le
alap ján ki ál lí tott en ge dé lyé vel hasz nál ha tó. Az üzem biz -
ton ság fel té te le it a II–1. mel lék let tar tal maz za. Az ilyen
úszó mû vön az azt és tu laj do no sát (meg ne ve zés, te lep-
vagy lak hely) azo no sí tó ada to kat le tö röl he tet len mó don
fel kell tün tet ni. Az en ge dély (jegy zõ könyv) azo no sí tó
ada ta it az úszó mû vön kell tar ta ni. En ge dély hi á nyá ban a
HSZ I–7. mel lék let A.5 je let kell el he lyez ni az úszó mû vön
(leg alább 0,6 × 0,6 m mé ret ben) a ha jó út fe lõl lát ha tó mó -
don.”

7. A HSZ II. ré sze 7.11 cik ké nek 2. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Az I. rész 6.32 cik ke 1. be kez dé sé nek al kal ma zá sa
szem pont já ból az mi nõ sül ra dar ha jó zás ban jár tas nak, aki
ra dar ha jós ké pe sí tés sel vagy nem ma gyar lo bo gó jú ha jó
ese té ben en nek – a Du na Bi zott ság aján lá sa sze rint – meg -
fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zik, il let ve ren del ke zik olyan
ké pe sí tés sel, amely nek ré sze ként ered mé nyes ha jó ra dar
is me re tek vizs gát tett. Ha a ha jót a ha jó ok mány sze rint
egy sze mé lyes ra dar ha jó zás ra ala kí tot ták ki, ak kor a ra dar -
ha jó zás ban jár tas má so dik sze mély ese té ben biz to sí ta ni
kell, hogy ha la dék ta la nul a kor mány ál lás ba hív ha tó le -
gyen.”

8. A HSZ II. ré sze 8. 08 cik ké nek 1. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Nagy ha jón és sze mély szál lí tást vég zõ kis ha jón az
I. rész 4.05 cik ke 1. be kez dé sé nek a) pont já ban meg je lölt
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be ren de zés mel lett ki egyen lí tett (kom pen zált) és üzem ké -
pes ha jó tá jo lót vagy ezt he lyet te sí tõ – a ha jó zá si ha tó ság
ál tal el fo ga dott – be ren de zést is üze mel tet ni kell.”

9. A HSZ II. ré sze 9.11 cik ké nek 1. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ha jó meg en ge dett leg na gyobb be fo ga dó ké pes sé -
gé nek ki hasz ná lá sa szem pont já ból két tíz éven alu li gyer -
mek egy sze mély nek te kint he tõ. Ez a ren del ke zés leg fel -
jebb a meg en ge dett leg na gyobb utas lét szám 10%-ára al -
kal maz ha tó. A 10 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség gel ren del -
ke zõ ha jók nál a be fo ga dó ké pes ség ilyen ér tel mû nö ve lé sé -
nek le he tõ sé gét a ha jó zá si ha tó ság a ha jó ok má nyá ba tett
be jegy zés sel en ge dé lye zi.”

10. A HSZ II. ré szé nek 9.11 cik ke a kö vet ke zõ 3. be -
kez dés sel egé szül ki:

„3. Az 1. be kez dés al kal ma zá sa ese tén a nö velt be fo ga -
dó ké pes ség nek meg fe le lõ szá mú és nagy sá gú men tõ mel -
lényt kell biz to sí ta ni.”

11. A HSZ II–1. mel lék let he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„II–1. melléklet

BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK

I. Kis ha jók ra és csó na kok ra vo nat ko zó elõ írások

1. A kis ha jó és a 2,5 m-nél hosszabb csó nak szer ke ze -
té nek és épí té sé nek meg kell fe lel nie a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek. A kis ha -
jó nak, il let ve a csó nak nak tel jes ter he lés mel let ti el árasz tá -
sa ese tén is úszó ké pes nek kell ma rad nia.

2. A kis ha jót a kü lön jog sza bály ban[2] meg ál la pí tott
fel sze re lé sek kel, to váb bá üze mel te té si kö rül mé nye i nek és
ki ala kí tá sá nak figye lembe véte lével leg alább 1 db meg fe -
le lõ eve zõ vel kell el lát ni.

3. A gé pi haj tás ra al kal mas se géd mo tor ral ren del ke zõ
vi tor lás ha jó fel sze re lé sét ki kell egé szí te ni a gé pi haj tás
jel zé sé re szol gá ló, a Sza bály zat I. ré szé nek 3.30 cik ke sze -
rin ti fe ke te kúp pal.

4. A kis ha jó és a csó nak leg ki sebb biz ton sá gi távol -
sága:

a) a Ba la to non 0,3 m,

b) más víz te rü le ten 0,25 m.

Biz ton sá gi tá vol ság: a kis ha jó vagy a csó nak víz men tes
ol da la, il let ve far tük re fel sõ szé lé nek leg mé lyebb pont ja és 
a tény le ges me rü lé si sík kö zöt ti leg ki sebb tá vol ság.

[2] 2/2000. (VII. 26.) Kö ViM ren de let a kedv te lé si cé lú ví zi jár mû vek ter -
ve zé sé rõl, épí té sé rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról, 1. szá mú mel lék let.

5. Ha ver seny csó na kot nem ver seny zés cél já ból vesz -
nek igény be, a biz ton sá gi tá vol ság és az alap fel sze re lés
(II–2. mel lék let) te kin te té ben az egyéb csó nak ra vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

II. Nyil ván tar tás ba vé tel re nem kö te le zett úszó mû re
 vonatkozó elõ írások

1. Alap ve tõ sta bi li tá si és szi lárd sá gi kö ve tel mény: az
úszó tes tek (úszó test) ma xi má lis ter he lés nél tér fo ga tuk fe -
lé ig me rül het nek. Az úszó tes tek a fe dél ze ti ke ret hez he -
gesz tett, il let ve biz to sí tott csa var kö tés sel (ken gyel lel) szi -
lár dan csat la koz za nak, a csat la ko zá si he lyek (hor dó ból ki -
ala kí tott úszó test rend szer ese tén 2 db/hor dó) ma xi mum
1 m osz tá sú ak le gye nek, a fe dél ze ti ke ret ma xi mum
500 mm-es hosszan ti és ke reszt me re ví tõk kel rendel -
kezzen;

2. fe dél ze ti ki ala kí tás: fa pa do zat ese tén a mi ni má lis
anyag vas tag ság 25 mm, il let ve egyéb anya gok fel hasz ná -
lá sa ese tén is a fe dél zet tel szem be ni kö ve tel mény: kö zé -
pen a ma xi má lis ter he lés sel ter hel ve ma ra dan dó alak vál to -
zást nem szen ved het;

3. ki kö tés: az úszó mû vek a sar ka ik nál, il let ve azok kö -
ze lé ben ren del kez ze nek ki kö tõ bak kal vagy ki kö tõ ka ri ká -
val, me lyek a ke ret hez me rev kö tés sel csat la koz za nak;

4. kor ró zió vé de lem, anyag vé de lem, esz té ti ka: acél
szer ke zet ese tén mi ni má lis kö ve tel mény két ré teg kor ró -
zió vé dõ be vo nat, egy ré teg fe dõ fes tés; fa szer ke ze tek kon -
zer vá lá sa; fe dél zet csú szás men te sí té se; ker ti bú to rok
(szék, asz tal) a fe dél zet hez rög zí tet tek le gye nek;

5. fel hasz nált anya gok: úszó tes tek: mi ni mum le mez -
hor dók víz men te sen le zárt (tö mí tett) nyí lá sok kal, il let ve
ez zel egyen ér té kû egyéb anyag ból ki ala kí tott tes tek ma xi -
mum 2 mé te ren ként vá lasz fa lak kal víz men tes re ke szek re
oszt va;

6. fe dél ze ti ke ret: mi ni mum 60×60×3 szög vas, il let ve
ez zel egyen ér té kû szi lárd sá gú egyéb anyag;

7. fe dél ze ti hossz-, és ke reszt me re ví tõk: mi ni mum
40×40×3 szög vas, il let ve ez zel egyen ér té kû szi lárd sá gú
egyéb anyag;

8. té li tá ro lást a víz bõl ki emelt ál la pot ban old ják meg.”

3. melléklet

a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

Az Szr. melléklete szerinti Szemleszabályzat
módosításai

1. A 23.11. cikk alat ti táb lá zat 5. szá mú láb jegy ze te he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Leg alább ha jó ve ze tõ „B” ké pe sí tés sel (a vo nal vizs -
ga te rü le ti ha tá lyá tól füg get le nül).”



2. A 23.12. cikk alat ti táb lá zat 1. szá mú láb jegy ze te he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Kis gép ha jó-ve ze tõ „A”, vi tor lás kis ha jó-ve ze tõ
„A”, vagy ha jó ve ze tõ „B”, ha jó ve ze tõ „A” (vi tor lás ra csak 
„vi tor lás ha jó ve ze té sé re” be jegy zés sel) vagy ha jós ka pi -
tány ké pe sí tés sel.”

3. A 24.02. cikk 2. pont já nak 3. táb lá za ta az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

,,8.06 cikk 10. pont – zá ró sze rel vé nyek plom bá lá sa –
3. osz lo pá ban: Ha jó bi zo nyít vány meg újí tá sa, de leg ké -
sõbb 2006. 12. 31.”

4. melléklet
a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

A Kir. 1. számú mellékletének módosításai

(1) A mel lék let cí mé nek és el sõ be kez dé sé nek he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ki kö tõ re, va la mint a komp- és rév át ke lõ hely re,
to váb bá a ha jó ki eme lõ be ren de zés re vo nat ko zó 

rész le tes sza bá lyok

A ki kö tõ, va la mint komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá a
ha jó ki eme lõ be ren de zés lé te sí té sé re, épí té sé re, hasz ná lat -
ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra, át ala kí tá sá ra, a ren del te tés tõl
el té rõ hasz ná la tá ra és üzem ben tar tá sá ra – az ál ta lá nos sza -
bá lyo kon kí vül – a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni:”

(2) A mel lék let 2.1. pont já nak c) és d) al pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A lé te sí té si en ge dé lye zé si terv nek – e ren de let
15.  §-ában fog lal ta kon kí vül – tar tal maz nia kell:]

„c) a ki kö tõ/át ke lõ hely és a ha jó ki eme lõ be ren de zés te -
le pí té si hely szín raj zát 1:2000–1:5000 mé ret arány ban,
amely tar tal maz za a ter ve zett lé te sít mé nye ket a meg lé võ
és bon tás ra elõ irány zott lé te sít mé nyek kel együtt, va la mint
1:200–1:500 mé ret arány ban a jel lem zõ ke reszt szel vé nye -
ket,

d) a ki kö tõ víz te rü le té nek, va la mint a hoz zá kap cso ló -
dó ví zi út 500-500 m (az át ke lés ese té ben an nak ten ge lyé -
tõl mért 200-200 m, ha az át ke lés je le it en nél na gyobb tá -
vol ság ban kell el he lyez ni, ak kor az el he lye zés távolsá -
gáig) hosszú (ta von szé les) sza ka szá nak, ha jó ki eme lõ be -
ren de zés part te rü le tét ha tá ro ló (a ki eme lés re szol gá ló) víz -
te rü let 100 m szé les sé gû (ha a me der en nél ki sebb szé les -
sé gû, ak kor a tel jes me der szé les ség re ki ter je dõ) mély ség -
vo na las hely szín raj zát a ha jó zá si kis víz szint (HKV) és a
ha jó zá si nagy víz szint (HNV), a leg na gyobb víz szint
(LNV) és a leg ma ga sabb je ges víz szint meg je lö lé sé vel,
ame lyen a mély ség vo na la kat a víz te rü let re elõ írt ki tû zé si
terv nek meg fele lõen kell al kal maz ni,”

(3) A mel lék let 2.2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„2.2. A ki kö tõ, il let ve az át ke lõ hely és a ha jó ki eme lõ
egyes mû sza ki pa ra mé te re i re vo nat ko zó mi ni má lis kö ve -
tel mé nyek, elõ írások:

A ki kö tõ nek, az át ke lõ he lyek nek és a ha jó ki eme lõ nek
az aláb bi kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel nie:”

(4) A mel lék let 2.2.2. pont ja a kö vet ke zõ 10. al pont tal
egé szül ki:

[Ter hel he tõ ség]

„10. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ nek (só lya) a fo gad ni
kí vánt leg hosszabb szo ká sos ha jó test nek meg fele lõen kel -
lõ szá mú alá tá masz tás sal kell ren del kez nie a szük sé ges te -
her el osz tás biz to sí tá sá ra, amely rõl a ter ve zõ nek a terv ben
nyi lat koz nia kell.”

(5) A mel lék let a 2.2.3. cí mû pont.3 al pont já ban sze rep -
lõ ren del ke zés he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[Hasz nál ha tó ság]

„.3 A ki kö tõ he lyét a ví zi út men tén ott kell ki je löl ni, ahol
a ví zi út hoz gép jár mû köz le ke dés re al kal mas úti, E je lû ki -
kö tõ ese tén pe dig vas úti csat la ko zás is biz to sít ha tó.”

(6) A mel lék let 2.2.3. pont ja ki egé szül a kö vet ke zõ
11. al pont tal:

[Hasz nál ha tó ság]

„11. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ nek (só lya) a fo gad ni kí -
vánt leg hosszabb ha jó test sé rü lés men tes (kel lõ mér té kû és
ko or di nált mû kö dé sû alá tá masz tás sal va ló) ki eme lé sét
kell biz to sí ta nia.”

(7) A mel lék let 2.2.5. pont ja ki egé szül a kö vet ke zõ
40. al pont tal:

[Biz ton ság]

„40. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ (só lya) gé pi és biz ton -
sá gi be ren de zé se i nek biz to sí ta nia kell vész hely zet (pl.
ener gia el lá tá si za var, kö tél sza ka dás, el aka dás, meg csú -
szás) ese tén is a bal eset ve szély-men tes ál la po tot, to váb bá
a ki eme lé si és le eresz té si fo lya mat bár mely fá zis ban tör -
ténõ ve szély nél kü li meg sza kít ha tó sá gát.

41. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ (só lya) ve szély zó ná ját a 
mun ka fo lya mat ban részt nem ve võk szá má ra egy ér tel mû
jel zés sel kell je löl ni és az il le ték te le nek ré szé rõl tör té nõ
be já rást til ta ni.

42. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõt (só lya) az eme lõ fe lü le -
tén (só lya ko csik) moz ga tott úszó lé te sít mény el moz du lás
el le ni vé del mét biz to sí tó rög zí tõ esz kö zök kel kell el lát ni.”

(8) A mel lék let 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A lé te sí té si, fenn ma ra dá si és hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lye zé si el já rás ba be vo nan dó szak ha tó sá gok]

„A lé te sí té si, fenn ma ra dá si és hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lye zé si el já rás ban az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott szak -
ha tó sá gok kö zül az adott ügy ben érin tett te rü le ti leg ille té -
kes szak ha tó sá gok vesz nek részt. Ha jó ki eme lõ be ren de zés 
ese té ben a ren de let 7.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze -
rint.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter, 
a honvédelmi miniszter, valamint

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM

együttes rendelete

a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ
kijelölésérõl  szóló 

14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM 
együttes rendelet módosításáról

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

1.  §

A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes 
ren de let (a továb biak ban: R.) 18.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A lég tér ese ti igény be vé te lé hez en ge délyt kell
 kérni:]

„c) a lé gi be mu ta tó hoz, az el len õr zött lég te ret érin tõ
 repülõ-sportrendezvényhez, va la mint a kü lön jog sza bály -
ban en ge dé lye zett lég té ren kí vül ter ve zett ej tõ er nyõs ug -
rás hoz és mû re pü lés hez szük sé ges lég te rek igény be vé te le
ese tén;”

2.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te
lép.

(2) Az R. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö -
lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt -
tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 25/2003. (IV. 25.)
GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 1. mel lék le te,

b) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 9/2004.
(II. 12.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 6.  §-a és
mel lék le te,

c) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 27/2005.
(V. 5.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 2.  §-ának az
R. 18.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját meg ál la pí tó ren del -
ke zé se.

Dr. Kóka Já nos s. k., Ju hász Fe renc s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hon vé del mi mi nisz ter

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



1. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

[1. mel lék let a 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let hez]

ATS légtérosztályozás Magyarországon

Lég tér jel leg Osz tály Lég tér For ga lom El kü lö ní té sek Nyúj tott szol gá lat

VMC ér té kek, 
lá tás tá vol ság és fel hõk tõl

való tá vol sá gi 
meg kö té sek

Se bes ség-
meg kö té sek

Rá dió-össze köt te té si 
kö te le zett ség

FPL be nyúj tá si
 kö te le zett ség

ATC en ge dély 
szük sé ges sé ge

ELLEN -
ÕRZÖTT

C

FL660 
(20 100 m STD) 

alat ti 
el len õr zött 

lég te rek

IFR IFR-IFR-tõl
IFR-VFR-tõl

Lé gi for gal mi 
irá nyí tó

Nin cse nek Nin cse nek Fo lya ma-
tos két ol da lú

Igen Igen

VFR* VFR-IFR-tõl 1. Lé gi for gal mi irá -
nyí tó az IFR-ek tõl
va ló el kü lö ní tés 

ér de ké ben.

2. VFR lé gi jár mû -
vek ese tén for gal mi 

tá jé koz ta tás és 
ké rés re ta nács adás 

a for ga lom 
el ke rü lé se 
ér de ké ben

Víz szin tes 
lá tás: 8 km
FL100-on 
és fe let te, 
5 km FL 
100 alatt. 

Fel hõk tõl va ló 
tá vol ság: 
1500 m 

víz szin te sen, 
300 m 

füg gõ le ge sen

FL 100 alatt max.
250 kt 

(460 km/ó) IAS

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen Igen

D

1000 láb 
(300 m) AGL 

és 9500 láb (2900
m) AMSL kö zött

Bu da pest FIR ha tár 
és a kö vet ke zõ 

ko or di ná ták ál tal
be zárt te rü let

482346N
0202459E–
481110N

0210551E-
481703N

0214953E–
482000N
0214901E

Ko si ce TMA–2, 
va la mint a ta szá ri
MCTR és MTMA,
va la mint Sár mel lék 

CTR és Sár-
mel lék CTA

IFR IFR-IFR-tõl Lé gi for gal mi 
irá nyí tó, for gal mi

tá jé koz ta tás 
a VFR 

re pü lé sek rõl 
(és ké rés re 
ta nács adás 
a for ga lom 
el ke rü lé se 
ér de ké ben)

Nin cse nek Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen Igen

VFR Nem biz to-
sí ta nak

For gal mi tá jé koz ta -
tás a VFR és IFR 
re pü lé sek kö zött 

(és ké rés re ta nács -
adás a for ga lom 

el ke rü lé se 
ér de ké ben)

Víz szin tes 
lá tás: 5 km. 

Fel hõk tõl va ló 
tá vol ság: 
1500 m 

víz szin te sen, 
300 m füg gõ-

le ge sen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen Igen
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Lég tér jel leg Osz tály Lég tér For ga lom El kü lö ní té sek Nyúj tott szol gá lat

VMC ér té kek, 
lá tás tá vol ság és fel hõk tõl

való tá vol sá gi 
meg kö té sek

Se bes ség-
meg kö té sek

Rá dió-össze köt te té si 
kö te le zett ség

FPL be nyúj tá si
 kö te le zett ség

ATC en ge dély 
szük sé ges sé ge

NEM
ELLEN-
ÕRZÖTT

F

4000 láb
(1200 m)

és 9500 láb
(2900 m)

AMSL kö zöt ti
nem el len õr zött

lég te rek, va la mint 
a ki je lölt TIZ-ek

IFR
IFR-IFR-tõl

amennyi re ez 
le het sé ges

Re pü lés tá jé -
koz ta tó és lé gifor -

gal mi 
ta nács adó

Nin cse nek

Max. 250 kt 
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m) AMSL

alatt

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen

Nincs

VFR
Nem biz to sí-

ta nak
Re pü lés-

tá jé koz ta tó

Víz szin tes lá tás: 
5 km. Fel hõk tõl
való tá vol ság: 

1500 m víz szin-
te sen, 300 m 
füg gõ le ge sen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m)

AMSL alatt

Nincs, ki vé ve 
a vi tor lá zó 

fel hõ re pü lé se ket 
és az éj sza kai

VFR re pü lése ket

Nincs, ki vé ve 
a vi tor lá zó

fel hõ re pü lé -
se ket 

és az éj sza kai 
VFR 

re pü lé se ket

G**

4000 láb
(1200 m) MSL

alat ti nem el len õr -
zött 

lég te rek, va la mint 

a vi tor lá zó és 
mû re pü lõ lég te rek

Csak
VFR

Nem biz to sí-
ta nak

Re pü lés-
tá jé koz ta tó

Víz szin tes lá tás: 
5 km. Kis se bes -
sé gû re pü lõ gé pek 
szá má ra: 1500 m. 
He li kop te rek és
bal lo nok szá má -

ra: 
750 m. 

Fel hõ kön kí vül, 
a föld vagy 
a víz fel szín 

lá tá sa mel lett.

Max. 250 kt
(460 km/ó)

IAS

Nincs, ki vé ve 
az éj sza kai 
VFR re pü lé-

se ket

Nincs, 
ki vé ve 

az éj sza kai
VFR 

re pü lé se ket

Nincs

Meg jegy zé sek:
1. A nem zet kö zi leg el fo ga dott lég tér osz tá lyok A–G-ig ter jed nek. Bu da pest FIR-ben A, B és E osz tá lyú lég te rek nem ke rül tek ki je lö lés re.
2. A fen ti táb lá zat tól füg get le nül a ha tár sá vot át re pü lõ vagy ab ban re pü lést vég zõ va la mennyi lé gi jár mû nek – a ha tár sáv ban 50 m-es föld fel szín fe let ti vagy ala -

cso nyabb ma gas sá gon vég re haj tott mun ka re pü lést vég zõ lé gi jár mû vek ki vé te lé vel – FPL-t kell töl te nie, és rá dió-össze köt te tést kell tar ta nia.
3. * FL195 (5950 m STD) fe lett út vo nal VFR GAT re pü lé se ket ti los vég re haj ta ni.
4. Va la mennyi lég tér osz tály ban nyúj ta nak re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá la tot.

El té rés az ICAO elõ írásoktól:
1. FL 285 (8700 m STD) fe lett Bu da pest FIR-en be lül VFR re pü lés vég re haj tá sa ti los!
2. ** G osz tá lyú lég tér ben IFR re pü lé sek nem en ge dé lye zet tek.
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2. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

(1) Az R. 2. mel lék le te „El len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék CTR azo no sí tó val jel zett sor ral egé szül ki:
„

Sár mel lék CTR
465232,000N 0170443,000E

2000’ (600 m) AMSL
GND

(ICAO „D”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék CTA lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(2) Az R. 2. mel lék le te „El len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék CTA azo no sí tó val jel zett sor ral egé szül ki:
„

Sár mel lék CTA
465210,515N 0164912,269E

9500’ (2900 m) AMSL
2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „D”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék CTR lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„

(3) Az R. 2. mel lék le te „Nem el len õr zött lég te rek” al cí mé nek Sár mel lék TIZ azo no sí tó val jel zett so ra he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„

Sár mel lék TIZ 1
465232,000N 0170443,000E

2000’ (600 m) AMSL
GND

(ICAO „F”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék TIZ 2 lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(4) Az R. 2. mel lék le te „Nem el len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék TIZ 2 azo no sí tó val jel zett sor ral egé -
szül ki:

„

Sár mel lék TIZ 2
465210,515N 0164912,269E

9500’ (2900 m) AMSL
2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”)
Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék TIZ 1 lég tér rel együtt

mû köd het

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„
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A gazdasági és közlekedési miniszter
18/2006. (IV. 19.) GKM

rendelete
a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének

szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl  szóló
3/2004. (I. 13.) GKM rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
30.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 53.  §-ának (6) be kez dé sé ben
és a 74.  §-ának l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek
szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en -
gedélyt az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek iga zo lá -
sa alap ján meg ad ja, meg hosszab bít ja, meg újít ja és ki ter -
jesz ti (a továb biak ban együtt: szak szol gá la ti en ge dély
 kiadása).”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A szak szol gá la ti en ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság nem ad ja ki an nak a sze mély nek, aki szak szol gá lat ra
köz biz ton sá gi szem pont ból al kal mat lan, va la mint aki nek a 
szak szol gá lat ra va ló jo go sult sá ga szü ne tel. A szak szol gá -
la ti en ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ki ad ja, ha a szak -
szol gá lat ra va ló jo go sult ság szü ne te lé se a 11.  § (1) be kez -
dé sé nek e)–f) pont ja  miatt kö vet ke zett be és az en ge dé lyes
tel je sí tet te a 11.  § (4)–(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
té te le ket.”

3.  §

Az R. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet ke zõ
bc) al pont tal egé szül ki:

[(3) A ké re lem hez csa tol ni kell
b) szak szol gá la ti en ge dély meg hosszab bí tá sa ese tén]
„bc) a 10.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 11.  § (1) be -

kez dé sé nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a
11.  § (4)–(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je -
sí té sét iga zo ló ira to kat.”

4.  §

Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó tiszt ese té ben]
„a) szak is me re ti kép zést, tan fo lya mi ke re tek kö zött a

lé gi köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyé vel és a lé gi köz le ke dé si 
ha tó ság ál tal jó vá ha gyott kép zé si prog ram mal ren del ke zõ
szer ve zet,

b) mun ka he lyi gya kor la ti kép zést a re pü lõ tér lé gi for -
gal mi szol gál ta tó ja a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha -
gyott kép zé si prog ram alap ján”
[vé gez het.]

5.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol -

gá la ti en ge dély jo go sí tá sá nak ér vé nyes sé gi ide je 1 év,
amely egy sze ri al ka lom mal leg fel jebb 6 hó nap pal meg -
hosszab bít ha tó; a lé gi for gal mi irá nyí tó és re pü lés tá jé koz -
ta tó szak szol gá la ti en ge dély jo go sí tá sa ki ter jesz té sé nek
ér vé nyes sé gi ide je 2 év, az ATM re pü lés üze mi tisz ti szak -
szol gá la ti en ge dély jo go sí tá sa ki ter jesz té sé nek ér vé nyes -
sé gi ide je 3 év.

(2) Az ér vé nyes ség kez de te a ki adás dá tu ma. A szak -
szol gá la ti en ge dély meg hosszab bí tá sa ese tén – a (3) be -
kez dés ben fog lalt el té rés sel – az újabb ér vé nyes sé gi idõ -
tar tam kez dõ nap ja a meg hosszab bí tan dó jo go sí tás le já ra ti
nap ja.

(3) A szak szol gá la ti en ge dély az ér vé nyes sé gi idõ tar tam 
le jár tát köve tõen, a szak szol gá lat el lá tá sá ra va ló jo go sult -
ság szü ne te lé se ese té re a 11.  § (4)–(6) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott és a meg hosszab bí tás ra elõ írt fel té te lek tel je sí -
té sét köve tõen meg újít ha tó. Az újabb ér vé nyes sé gi idõ tar -
tam kez dõ nap ja a meg újí tás ki adá sá nak dá tu ma.

(4) Kép zés alatt ál ló sze mély szak szol gá la tot mun ka he -
lyi jo go sí tás sal és mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz -
tés sel – re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó és ATM re pü lés üze -
mi tiszt ese té ben mun ka he lyi jo go sí tás sal és 3 éves szak -
mai gya kor lat tal – ren del ke zõ, a lé gi for gal mi szol gál ta tó
ál tal ki je lölt sze mély fel ügye le te és fe le lõs sé ge mel lett lát -
hat el.

(5) A meg újí tás ra e ren de let meg hosszab bí tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.”

6.  §

(1) Az R. 16.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„d) mun ka he lyi (egy ség) ki ter jesz tés (Unit en dor se -

ment): a szak szol gá la ti en ge dély be be jegy zett és an nak ré -
szét ké pe zõ fel ha tal ma zás, amely je lö li az ICAO azo no sí tó 
kó dot, va la mint azo kat a szek to ro kat, szek tor cso por to kat,
mun ka he lye ket, ahol a szak szol gá la ti en ge dé lyes az ér vé -
nyes jo go sí tá sok és a jo go sí tás ki ter jesz té sek alap ján szak -
szol gá lat el lá tá sá ra jo go sult,”



(2) Az R. 16.  §-ának f) pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A jo go sí tás ki ter jesz tés jel zi a meg ha tá ro zott szek to -
rok ban, szek tor cso por tok ban vagy ope ra tív mun ka he lye -
ken az egy ség ál tal a lé gi for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sa kor
hasz nált lég tér el len õr zõ be ren de zé sek tí pu sa it is,”

(3) Az R. 16.  §-ának m) és n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„m) re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal jo go sí tás (Ae rod ro me 

cont rol vi su al ra ting – ADV): az en ge dé lyes az ADV bir to -
ká ban jo go sult lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat nyúj tá sá ra
olyan re pü lõ té ren és re pü lõ té ri kör zet ben (CTR), ahol mû -
szer sze rin ti meg kö ze lí té si vagy in du lá si el já rá sok nin cse -
nek köz zét éve,

n) re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás (Ae rod ro me
cont rol inst ru ment ra ting – ADI): az en ge dé lyes az ADI
bir to ká ban jo go sult lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat nyúj tá -
sá ra olyan re pü lõ té ren és re pü lõ té ri kör zet ben (CTR), ahol
mû szer sze rin ti meg kö ze lí té si vagy in du lá si el já rá sok van -
nak köz zét éve. Az ADI jo go sí tás fel jo go sít ja a lé gi for gal -
mi irá nyí tót a re pü lõ té ri kör zet hez (CTR) köz vet le nül kap -
cso ló dó egyéb irá nyí tói kör zet ben (CTA) az ér ke zõ és in -
du ló lé gi jár mû vek szá má ra a be ve ze tõ irá nyí tó szol gá lat
el lá tá sá ra.”

7.  §

Az R. 3. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó -
dosul.

8.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 16.  §-ának b) és c) pont já ban a „re pü lõ té ri irá -
nyí tó kör zet ben (CTR)” szö veg rész.

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

Melléklet
a 18/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

(1) Az R. 3. mel lék le té nek 2.2.1.–2.2.2. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.1. Re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal jo go sí tás (ADV)
Szak is me ret:
– he lyi re pü lõ tér rend,
– he lyi lé gi for ga lom jel leg ze tes sé gei,

– lát va re pü lé si sza bá lyok sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek 
in du lá si, meg kö ze lí té si és vá ra ko zá si el já rá sai,

– a re pü lõ té ri irá nyí tó egy ség és a szom szé dos lé gi for -
gal mi egy sé gek, il let ve egyéb szol gá la tok kö zöt ti együtt -
mû kö dé si el já rá sok,

– a re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet (CTR) föld raj zi vi szo nyai
és ki emel ke dõ te rep tár gyai,

– a ri asz tás he lyi el já rá sai, a ren del ke zés re ál ló esz kö -
zök,

– a re pü lõ tér 50 km-es kör ze té nek idõ já rá si jel leg ze tes -
sé gei,

– re pü lés me te o ro ló gi ai in for má ci ók, azok ér té ke lé se,
– a ren del ke zés re ál ló lé gi na vi gá ci ós és egyéb mû sza ki

esz kö zök, azok fel hasz ná lá sá nak sza bá lyai, ke ze lé se.
Gya kor la ti ta pasz ta lat:
a) A b) pont ban fog lalt el té rés sel, gya kor la ti ok ta tó lé -

gi for gal mi irá nyí tó fel ügye le te mel lett leg alább 300 órás
szak szol gá lat el lá tá sa a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
bõl leg fel jebb 150 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

b) Olyan re pü lõ té ren, re pü lõ té ri kör zet ben, ahol az el -
múlt há rom év át la gá ban vég re haj tott, il let ve en nek hi á -
nyá ban a ter ve zett gaz da sá gi cé lú lé gi köz le ke dést vég zõ
lé gi jár mû moz gás – füg get le nül a ma xi má lis fel szál ló tö -
meg tõl és a lé gi jár mû ülé se i nek szá má tól – ke ve sebb mint
évi 10 000, gya kor la ti ok ta tó lé gi for gal mi irá nyí tó fel -
ügye le te mel lett el lá tott szak szol gá lat ide je nem le het ke -
ve sebb mint 150 óra a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
bõl leg fel jebb 75 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

2.2.2. Re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás (ADI)
Szak is me ret:
– he lyi re pü lõ tér rend,
– he lyi lé gi for ga lom jel leg ze tes sé gei, mû sze res in du lá -

si, meg kö ze lí té si és meg sza kí tott meg kö ze lí té si el já rá sok,
– lát va re pü lé si sza bá lyok sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek 

in du lá si, meg kö ze lí té si és vá ra ko zá si el já rá sai,
– a re pü lõ té ri irá nyí tó egy ség és a szom szé dos lé gi for -

gal mi egy sé gek, il let ve egyéb szol gá la tok kö zöt ti együtt -
mû kö dé si el já rá sok,

– a re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet (CTR) föld raj zi vi szo nyai
és ki emel ke dõ te rep tár gyai,

– a ri asz tás he lyi el já rá sai, a ren del ke zés re ál ló esz kö -
zök,

– a re pü lõ tér 50 km-es kör ze té nek idõ já rá si jel leg ze tes -
sé gei,

– re pü lés me te o ro ló gi ai in for má ci ók, azok ér té ke lé se,
– a ren del ke zés re ál ló lé gi na vi gá ci ós és egyéb mû sza ki

esz kö zök, azok fel hasz ná lá sá nak sza bá lyai, ke ze lé se.
Gya kor la ti ta pasz ta lat:
a) A b) pont ban fog lalt el té rés sel gya kor la ti ok ta tó lé -

gi for gal mi irá nyí tó fel ügye le te mel lett leg alább 300 órás
szak szol gá lat el lá tá sa a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
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bõl leg fel jebb 150 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

b) Olyan re pü lõ té ren, re pü lõ té ri kör zet ben, ahol az el -
múlt há rom év át la gá ban vég re haj tott, il let ve en nek hi á -
nyá ban a ter ve zett, gaz da sá gi cé lú lé gi köz le ke dést vég zõ
lé gi jár mû moz gás – füg get le nül a ma xi má lis fel szál ló tö -
meg tõl és a lé gi jár mû ülé se i nek szá má tól – ke ve sebb mint
évi 10 000, gya kor la ti ok ta tó lé gi for gal mi irá nyí tó fel -
ügye le te mel lett el lá tott szak szol gá lat ide je nem le het ke -
ve sebb mint 150 óra a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
bõl leg fel jebb 75 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

2.2.2.1. To rony irá nyí tás jo go sí tás ki ter jesz tés (TWR)

2.2.2.2. Föl di moz gá sok irá nyí tá sa fel de rí tõ be ren de -
zés sel jo go sí tás ki ter jesz tés (GMS)

To váb bi szak is me ret:

– gu rí tó ra dar hasz ná la ta a he lyi el já rá sok nak  meg fe -
lelõen.

2.2.2.3. Ra dar irá nyí tás jo go sí tás ki ter jesz tés (RAD)

To váb bi szak is me ret:

– ra dar el já rá sok al kal ma zá sa he lyi kö rül mé nyek sze -
rint.

2.2.2.4. Föl di moz gá sok irá nyí tá sa fel de rí tõ be ren de -
zés sel és ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés (GMS-RAD)

To váb bi szak is me ret:

– gu rí tó ra dar hasz ná la ta a he lyi el já rá sok nak meg fele -
lõen és ra dar el já rá sok al kal ma zá sa.”

(2) Az R. 3. mel lék le té nek 2.2. pont ja a kö vet ke zõ 2.2.8. 
pont tal egé szül ki:

„2.2.8. Mun ka he lyi (Egy ség) ki ter jesz tés

Szak is me ret: új mun ka hely re tör té nõ ki ter jesz tés ese tén
a jo go sí tás hoz/jo go sí tás ki ter jesz tés hez elõ írt szak is me re ti 
tár gyak.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
19/2006. (IV. 19.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
2.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
,,f) ,,in teg rált vizs gá lat” a hasz nált gép jár mû és pót ko -

csi for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá la ta, il le tõ leg idõ sza -
kos vizs gá la ta so rán el vég zett vizs gá lat, amely ki ter jed a
jár mû gyá ri azo no sí tó je le i nek el len õr zé sé re, va la mint
mind ezek adat tar tal má nak és a jár mû nyil ván tar tás1 ada ta i -
nak össze ve té sé re.”

2.  §

Az ER. 10.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A hasz nált gép jár mû és pót ko csi for ga lom ba he lye zés 
elõt ti vizs gá la ta so rán in teg rált vizs gá la tot is kell vé gez ni.”

3.  §

Az ER. 12.  §-a a kö vet ke zõ (14)–(17) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) Az idõ sza kos vizs gá lat so rán a vizs ga biz tos – a
(15) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a gép jár mû és 
a pót ko csi azo no sí tó ada ta i nak el len õr zé sét az 5. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott tech no ló gia al kal ma zá sá val
in teg rált vizs gá lat ke re té ben vég zi.

(15) Az in teg rált vizs gá lat mel lõ zé sé vel – a jár mû azo -
no sí tók szem re vé te les el len õr zé se mel lett – vé gez he tõ az
idõ sza kos vizs gá lat, ha a vizs gált jár mû vön már vé gez tek
elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la tot, il le tõ leg in teg rált vizs gá la -
tot. Az elõ ze tes ere de ti ség vizs gá lat meg tör tén te a kö vet -
ke zõ mó do kon iga zol ha tó:

a) a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la ál tal ki ál lí tott, az elõ -
ze tes ere de ti ség vizs gá lat meg tör tén tét iga zo ló ha tá ro zat tal 
vagy ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal,

b) a jár mû höz ki ál lí tott – az elõ ze tes ere de ti ség vizs gá -
lat mel lõ zé sé vel tör tént ki adás ra vo nat ko zó zá ra dé kot nem 
tar tal ma zó – törzs könyv vel,

c) a for gal mi en ge dély be be jegy zett 1998. ja nu ár
1. nap ját kö ve tõ for ga lom ba he lye zé si idõ pont be jegy zés -
sel, il le tõ leg

d) a for gal mi en ge dély be be jegy zett 1999. jú li us
12. nap ját köve tõen tu laj don jog meg szer zé si idõ pont tal.

(16) A (14) be kez dés ben meg ha tá ro zott in teg rált vizs -
gá la ti kö te le zett ség ha tá lya alá tar to zó jár mû idõ sza kos
mû sza ki vizs gá la ta csak olyan vizs gá ló ál lo má son vé gez -
he tõ el, ahol biz to sí tott az in teg rált vizs gá lat 5. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott tech no ló gi á ja.

(17) Az in teg rált vizs gá lat ered mé nyét az idõ sza kos
vizs gá lat ról ki adott ha tá ro zat tar tal maz za.”

1 A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi LXXXIV. tör -
vény 2.  §-ának 2. pont ja.



4.  §

Az ER. 31.  §-ának a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„a) a Ta nács 70/156/EGK irány el ve (1970. feb ru ár 6.) a
gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, va la mint az azt 
mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK és 2005/66/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi,
to váb bá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2001/56/EK,
2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK,
2005/49/EK és 2006/28/EK bi zott sá gi irány elv;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/24/EK irány -
el ve (2002. már ci us 18.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 92/61/EGK irány -
elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2003/77/EK és 2005/30/EK bi zott sá gi irány elv;”

5.  §

(1) Az ER. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

(3) Az ER. B. Füg ge lé ke e ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ki vé te lé vel –
2006. áp ri lis 20-án lép ha tály ba.

(2) Az 5.  § (3) be kez dé se, va la mint a 3. szá mú mel lék let
2006. má jus 18-án lép ha tály ba.

(3) Az 5.  § (2) be kez dé se, va la mint a 2. szá mú mel lék let
3., 4., 6., 7., 9. és 10. pont jai 2006. jú li us 1-jén lép nek ha -
tály ba.

(4) A 2.  §-sal mó do sí tott ER. 10.  § (7) be kez dé se és a
3.  §-sal meg ál la pí tott ER. 12.  § (14)–(17) be kez dé se 2006.
au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(5) A 2. szá mú mel lék let 1., 2., 5., 8., 11., 12. és
13. pont jai 2006. au gusz tus 25-én lép nek ha tály ba.

7.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2005/30/EK irány el ve (2005. áp ri lis 22.) 
a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok típus -
jóváhagyásáról  szóló 97/24/EK és 2002/24/EK eu ró pai

par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról a mû sza ki
fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá suk ér de ké ben;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/66/EK irány -
el ve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek re sze relt elül sõ
 védelmi rend sze rek hasz ná la tá ról és a 70/156/EGK ta ná csi 
irány elv mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2006/28/EK irány el ve (2006. már ci us 6.) 
a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág -
ne ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi
irány elv nek, va la mint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik
típus jóváhagyására vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl  szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez va ló hoz zá iga zí tá sa ér de ké ben tör té nõ módosítá -
sáról.

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

1. számú melléklet
a 19/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

1. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 1.1.4. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

1. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat tech no ló gi á ja]

„1.1.4. A vizs ga biz tos a hasz nált gép jár mû és pót ko csi
for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá la ta, va la mint a gép jár -
mû és pót ko csi idõ sza kos vizs gá la ta so rán in teg rált vizs gá -
la tot is vé gez. Az in teg rált vizs gá lat rész le tes tech no ló gi á -
ját a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let a kü lön jog sza bály ban1

meg ha tá ro zott elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la ti mód sze rek
kö zül – a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek re te kin tet tel – vá laszt -
ja ki és adap tál ja (in teg rált vizs gá la ti tech no ló gia).”

2. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 2.1.10. és
2.1.11. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

1 A köz úti jár mû vek elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la tá ban köz re mû kö dõk
kép zé sé nek, to vább kép zé sé nek és a vizs gá ló ál lo má sok mû kö dé si fel té te le i -
nek rész le tes sza bá lya i ról, va la mint az al kal maz ha tó vizs gá la ti mód sze rek rõl
 szóló 20/2005. (IV. 12.) BM ren de let.
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2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat vég zé sé nek tár gyi fel té te lei

2.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek]

„2.1.10. Gép jár mû vek és pót ko csik idõ sza kos vizs gá -
la ta csak azon a vizs gá ló ál lo má son vé gez he tõ, amely a
köz le ke dé si ha tó ság in for má ci ós rend sze ré vel va ló adat -
cse ré hez ren del ke zik leg alább 1024 Kbit/sec sáv szé les sé -
gû in ter net kap cso lat tal, va la mint az adat cse rét vég zõ szá -
mí tás tech ni kai esz kö zök kel.

2.1.11. A 2.1.10. pont ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus
adat cse rét vég zõ al kal ma zás te le pí té sé hez, il let ve üze mel -
te té sé hez szük sé ges biz ton sá gi és hard ver ele mek re vo nat -
ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let ha tá roz za meg és te szi köz zé 2006. jú ni us 30-ig a
Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

3. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 2.2. pont ja
a kö vet ke zõ 2.2.19. pont tal egé szül ki:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat vég zé sé nek tár gyi fel té te lei

2.2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és idõ sza kos vizs gá lat 
esz kö zei]

„2.2.19. Az in teg rált vizs gá lat vizs gá ló esz kö zei:
Az esz kö zök re vo nat ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket 

a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ha tá roz za meg és te szi köz zé
2006. jú ni us 30-ig a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

4. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 2.4. pont ja
a kö vet ke zõ 2.4.6. pont tal egé szül ki:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat vég zé sé nek tár gyi fel té te lei

2.4. Át me ne ti ren del ke zé sek a vizs gá ló esz kö zök biz to -
sí tá sá hoz]

„2.4.6. Az 1.1.4. pont alap ján meg ha tá ro zott ada tok
rög zí té sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a  Közleke -
dési Fel ügye le tek vizs gá ló ál lo má sa in 2006. au gusz tus 1.
nap já tól kell biz to sí ta ni.”

2. számú melléklet
a 19/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

1. Az ER. A. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó 1 je lû láb -
jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

„1 Ez a Füg ge lék a gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá -
ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go -

lá sá ról  szóló 70/156/EGK ta ná csi irány elv vel (1970. feb -
ru ár 6.), va la mint az azt mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK és 2005/66/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi,
to váb bá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK,
2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK bi zott sá gi
irány el vek kel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. mel lék le te a  követ -
kezõ 9.[24]–9.[24].2. pon tok kal egé szül ki:

„9.[24]. Elül sõ vé del mi rend sze rek
9.[24].1. Be kell nyúj ta ni a jár mû rész le tes, fény ké pe ket 

és/vagy raj zo kat tar tal ma zó le írá sát az elül sõ vé del mi
rend szer, va la mint a jár mû elül sõ ré szé nek fel épí té sé re,
mé re te i re, szá mot te võ re fe ren cia vo na la i ra és össze te võ
anya ga i ra vo nat ko zó an.

9.[24].2. Be kell nyúj ta ni a jár mû elül sõ vé del mi rend -
sze re rög zí té si mód já nak rész le tes, fény ké pe ket és/vagy
raj zo kat tar tal ma zó le írá sát. E le írás nak tar tal maz nia kell
va la mennyi csa var mé re tét és a szük sé ges for ga tó nyo ma -
té ko kat.”

3. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. mel lék le té nek 12.7.1.
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.7.1. a jár mû vet fel sze rel ték 24 GHz-es rö vid ha tó -
tá vol sá gú ra dar ké szü lék kel: Igen / Nem / Op ci o ná lis
(a nem meg fe le lõ tör len dõ)”

4. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. mel lék le té nek 12.7.2.
pont ja ha tá lyát vesz ti.

5. Az ER. A. Füg ge lék A/3. mel lék le te I. Ré szé nek
A. sza ka sza a kö vet ke zõ 9.[24]–9.[24].2. pon tok kal egé -
szül ki:

„9.[24]
9.[24].1. Be kell nyúj ta ni a jár mû rész le tes, fény ké pe ket 

és/vagy raj zo kat tar tal ma zó le írá sát az elül sõ vé del mi
rend szer, va la mint a jár mû elül sõ ré szé nek fel épí té sé re,
mé re te i re, szá mot te võ re fe ren cia vo na la i ra és össze te võ
anya ga i ra vo nat ko zó an.

9.[24].2. Be kell nyúj ta ni a jár mû elül sõ vé del mi rend -
sze re rög zí té si mód já nak rész le tes, fény ké pe ket és/vagy
raj zo kat tar tal ma zó le írá sát. E le írás nak tar tal maz nia kell
va la mennyi csa var mé re tét és a szük sé ges for ga tó nyo ma -
té ko kat.”

6. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/3. mel lék le te I. Ré szé -
nek A. sza kasz 12.7.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„12.7.1. a jár mû vet fel sze rel ték 24 GHz-es rö vid ha tó tá -
vol sá gú ra dar ké szü lék kel: Igen / Nem / Op ci o ná lis (a nem
meg fe le lõ tör len dõ)”

7. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/3. mel lék le te I. Ré szé -
nek A. sza kasz 12.7.2. pont ja ha tá lyát vesz ti.

8. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék le té nek I. ré -
szé ben fog lalt táb lá zat a kö vet ke zõ 60. szá mú sor ral és
(*) láb jegy zet tel egé szül ki:



[Jár mû vek tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó elõ írások fel so ro lá sa

Tárgy

Az MR A. Füg ge lé ke
mel lék le tei és az azo nos
sza bá lyo zást tar tal ma zó

irány elv szá ma

Of fi ci al Jo ur nal
hi vat ko zás

Al kal ma zá si kör

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„60. Elül sõ vé del mi
rend szer

2005/66/EK
A/60

L 309.,
25. 11. 2005.,
37. o.

X(*) – – X

(*) Nem ha lad ja meg a 3,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get.”

9. Az ER. A. Füg ge lé ké nek IX. Mel lék le té ben meg ha tá ro zott „Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” min ták 2. ol da la i nak
50. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ – (1) je lû láb jegy zet tel el lá tott – pont lép:

„50. Meg jegy zé sek(1):”

„(1) Amennyi ben a gép jár mû vet a 2005/50/EK ha tá ro zat nak meg fele lõen 24 GHz-es rö vid ha tó tá vol sá gú ra dar ké szü lék kel sze rel ték fel, a gyár tó nak itt az
aláb bi szö ve get kell fel tün tet nie: ‘24 GHz-es rö vid ha tó tá vol sá gú ra dar ké szü lék kel fel sze relt jár mû’ ”

10. Az ER. A. Füg ge lé ké nek – a meg fe le lõ sé gi iga zo lás min tá i nak 2. ol da lá ról  szóló – A/9. mel lék le té nek 50.1., 50.2. 
és 50.3. pont jai ha tá lyu kat vesz tik, tör len dõk.

11. Az ER. A. Füg ge lék A/11. mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” cí mû táb lá za ta a kö vet ke -
zõ 60. szá mú sor ral egé szül ki:

[Kü lön le ges ren del te té sû jár mû vek tu laj don sá gai és az ilyen jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
Az irány elv szá ma és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei
1. La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik

Sor szám Tárgy
Az irány elv szá ma és az azo nos

 sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei

M1≤2500 kg M1>2500 kg(1) M2 M3]

„60. Elül sõ vé del mi rend -
szer

2005/66/EK
A/60

X X – –

(1) Nem ha lad ja meg a 3,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get.”

12. Az ER. A. Füg ge lék A/11. mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” cí mû táb lá za ta a kö vet ke zõ 60. szá mú sor ral egé -
szül ki:

[Kü lön le ges ren del te té sû jár mû vek tu laj don sá gai és az ilyen jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
Az irány elv szá ma és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei
2. Pán cé lo zott jár mû vek

Sor -
szám

Tárgy
Az irány elv szá ma és az azo nos

 sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„60. Elül sõ vé del mi
rend szer

2005/66/EK
A/60

– – – – – – – – – –”

13. Az ER. A. Füg ge lék A/11. mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges cé lú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” cí mû táb lá -
za ta a kö vet ke zõ 60. szá mú sor ral egé szül ki:

[Kü lön le ges ren del te té sû jár mû vek tu laj don sá gai és az ilyen jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
Az irány elv szá ma és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei
3. Egyéb kü lön le ges cé lú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)
A meg adott aló li men te sí tés csak ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a gyár tó hi telt ér dem lõ en iga zol ja, hogy a jár mû a kü lön le -

ges ren del te tés kö vet kez té ben nem tud ja tel je sí te ni az összes kö ve tel ményt.

Sor -
szám

Tárgy
Az irány elv szá ma és az azo nos

 sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„60. Elül sõ vé del mi
rend szer

2005/66/EK
A/60

– – – – – – – – –”
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3. számú melléklet
a 19/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

1. Az ER. B. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó 1 je lû láb -
jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

„Ez a Füg ge lék a 2002/24/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv vel és az azt mó do sí tó 2005/30/EK bi zott sá -
gi irány elv vel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az ER. B. Füg ge lék B/2. mel lék let 3.2.12. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.2.12. Le ve gõ szennye zés el le ni in téz ke dé sek
3.2.12.1. Kar ter gá zok vissza ve ze té sé re szol gá ló be ren de -

zés, ki zá ró lag csak négy üte mû mo to rok nál (le írás és raj zok):
3.2.12.2. To váb bi szennye zés el le ni be ren de zé sek (ha

van nak ilye nek, és ha nem egy má sik cím sor hoz tar toz nak):
3.2.12.2.1. Ka ta li zá tor: igen/nem1:
3.2.12.2.1.1. Ka ta li zá to rok és ele mek szá ma:
3.2.12.2.1.2. A ka ta li zá tor(ok) mé re tei, alak ja és tér -

fogata:
3.2.12.2.1.3. A ka ta li ti kus ha tás tí pu sa:
3.2.12.2.1.4. Összes ér té kes fém töl tés:
3.2.12.2.1.5. Vi szony la gos kon cent rá ció:
3.2.12.2.1.6. Szubszt rá tum (szer ke zet és anyag):
3.2.12.2.1.7. Cel la sû rû ség:
3.2.12.2.1.8. Ka ta li zá tor(ok) há zá nak tí pu sa:
3.2.12.2.1.9. Ka ta li zá to rok el he lye zé se (hely és re fe -

ren cia tá vol ság a ki pu fo gó ve ze ték ben):
3.2.12.2.2. Oxi gén ér zé ke lõ: igen/nem1:
3.2.12.2.2.1. Tí pus:
3.2.12.2.2.2. Hely:
3.2.12.2.2.3. Ve zér lõ tar to mány:
3.2.12.2.3. Le ve gõ be fú vás: igen/nem1:
3.2.12.2.3.1. Tí pus (ki pu fo gó gáz-le ve gõ be ve ze tés, le -

ve gõ szi vattyú stb.):
3.2.12.2.4. Ki pu fo gó gáz-vissza ve ze tés: igen/nem1:
3.2.12.2.4.1. Jel lem zõk (áram lá si se bes ség stb.):
3.2.12.2.5. Egyéb rend sze rek (le írás és mû kö dés):”

3. Az ER. B. Füg ge lék B/5. mel lék let I. Ré szé nek
1. pont já ban fog lalt fel so ro lás a kö vet ke zõk kel egé szül ki:

„7: Ma gyar or szág; 8: Cseh or szág; 20: Len gyel or szág;
26: Szlo vé nia; 27: Szlo vák Köz tár sa ság; 29: Észt or szág;
32: Lett or szág; 36: Lit vá nia; 49: Cip rus; 50: Mál ta.”

4. Az ER. B. Füg ge lék B/5. mel lék let II. Ré szé nek
1.1. pont já ban fog lalt lis ta a kö vet ke zõk kel egé szül ki:

„– 7. Ma gyar or szág
– 8. Cseh or szág
– 20. Len gyel or szág
– 26. Szlo vé nia
– 27. Szlo vák Köz tár sa ság
– 29. Észt or szág
– 32. Lett or szág
– 36. Lit vá nia
– 49. Cip rus
– 50. Mál ta”

1 A nem kí vánt rész tör len dõ.

A gazdasági és közlekedési miniszter
20/2006. (IV. 19.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 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 11. al pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.)
120.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„10. a Ta nács 72/245/EGK irány el ve (1972. jú ni us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor jai ál tal elõ idé zett
 rádiózavarok szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/491/EGK,
95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK
 bizottsági irány el vek;”

(2) Az MR. 120.  §-ának 15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„15. a Ta nács 74/408/EGK irány el ve (1974. jú li us 22.)
a gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (ülé sek és rög zí té sük
szi lárd sá ga) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok közelíté -
sérõl, va la mint az azt mó do sí tó 81/577/EGK ta ná csi,
96/37/EK bi zott sá gi és 2005/39/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány el vek;”

(3) Az MR. 120.  §-ának 19. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„19. a Ta nács 76/115/EGK irány el ve (1975. de cem ber
18.) a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i nek rög zí té se i re vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint
az azt mó do sí tó 81/575/EGK ta ná csi, 82/318/EGK,
90/629/EGK, 96/38/EK bi zott sá gi és 2005/41/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vek;”

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
46. szá má nak II. kö te te tar tal maz za.



(4) Az MR. 120.  §-ának 31. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„31. a Ta nács 77/541/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i re és utas biz ton sá gi rend -
sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
va la mint az azt mó do sí  tó 81/576/EGK ta ná csi,
82/319/EGK, 90/628/EGK, 96/36/EK, 2000/3/EK bi zott -
sá gi és 2005/40/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elvek;”

(5) Az MR. 120.  §-ának 65. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„65. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/24/EK irány -
el ve (1997. jú ni us 17.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok egyes al kat ré sze i rõl és jel lem zõ i rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó 2002/51/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi, 2003/77/EK és 2005/30/EK bi zott sá gi irány el vek;”

(6) Az MR. 120.  §-a a kö vet ke zõ 107. pont tal egé -
szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:)

„107. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/66/EK
irány el ve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek re sze relt
 elülsõ vé del mi rend sze rek hasz ná la tá ról és a 70/156/EGK
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

2.  §

(1) Az MR. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú
 melléklete sze rint mó do sul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/10. szá mú mel lék le te
e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/15. szá mú mel lék le te
e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/19. szá mú mel lék le te
e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/31. szá mú mel lék le te
e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(6) Az MR. A. Füg ge lé ke az e ren de let 6. szá mú mel lék -
le té ben fog lalt A/60. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(7) Az MR. B. Füg ge lé ké nek B/12. szá mú mel lék le te
e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ki vé te lé vel –
2006. áp ri lis 20-án lép ha tály ba.

(2) A 2.  § (7) be kez dé se, va la mint a 7. szá mú mel lék let
2006. má jus 18-án lép ha tály ba.

(3) A 2.  § (2) be kez dé se, va la mint a 2. szá mú mel lék let
2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(4) A 2.  § (6) be kez dé se, va la mint a 6. szá mú mel lék let
2006. au gusz tus 25-én lép ha tály ba.

(5) 2006. má jus 18-án ha tá lyát vesz ti a köz úti jár mû vek
for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû -
sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló

a) 12/2000. (V. 24.) KHVM ren de let 17.  §-a és a
B. Füg ge lé ké nek V. fe je ze tét meg ál la pí tó 3. szá mú mel -
lék le té ben fog lalt ren del ke zés,

b) 35/2004. (III. 30.) GKM ren de let 12.  §-ának (3) be -
kez dé se és 8. szá mú mel lék le te.

4.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2005/30/EK irány el ve (2005. áp ri lis 22.) 
a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok típus -
jóváhagyásáról  szóló 97/24/EK és 2002/24/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról a mû sza ki
fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá suk ér de ké ben;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/39/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a gép jár mû vek ülé se i rõl, azok
rög zí té se i rõl és a fej tám lák ról  szóló 74/408/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/40/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i -
re és utas biz ton sá gi rend sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 77/541/EGK ta ná csi irány -
elv mó do sí tá sá ról;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/41/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i -
nek rög zí té se i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -
té sé rõl  szóló 76/115/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/66/EK irány -
el ve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek re sze relt elül sõ
 védelmi rend sze rek hasz ná la tá ról és a 70/156/EGK ta ná csi 
irány elv mó do sí tá sá ról;

f) a Bi zott ság 2006/28/EK irány el ve (2006. már ci us 6.)
a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág -
ne ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi
irány elv nek, va la mint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik
 típusjóváhagyására vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
 közelítésérõl  szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki
fej lõ dés hez va ló hoz zá iga zí tá sa ér de ké ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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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 36–46. szá ma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabályok

21/2006. (IV. 19.) GKM rendelet a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal le foly ta tott egyes el já rá sok
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól szó ló 101/2005. (XI. 24.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 46. szám
3840. ol dal).

22/2006. (IV. 19.) GKM ren de let 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 de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 46. szám 3840. ol dal).

B)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel együt te sen ki adott jog sza bály

3/2006. (IV. 3.) TNM–GKM–KvVM együt tes ren de let az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi 
te vé keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és az épí té si nap ló ról szó ló 51/2000. (VI II. 9.) FVM–GM–
Kö ViM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról (Magyar Közlöny 36. szám 3070. ol dal).

Köz le mé nyek

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
köz le mé nye

az or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – mint szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter – a szak mai il le té kes sé gi kö ré be  tar -
tozó szak ké pe sí té sek te kin te té ben a kö vet ke zõ pá lyá zó kat vet te nyil ván tar tás ba.

a) A köz le ke dé si Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék be új on nan nyil ván tar tás ba vett sze mé lyek:

Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

1. Be se nyei Fe renc
1213 Bu da pest, 
Töl gyes út 26/A
Tel.: (30) 570-1815,
277-8173

For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Köz le ke dés au to ma ti kai tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Nyug dí jas
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Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

2. Bõ sze Sán dor
1113 Bu da pest, 
Vin cel lér u. 46.
Tel.: 06 (20) 956-0513

Au tó busz ve ze tõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Te her gép ko csi-ve ze tõ

BKV Rt. Köz le ke dé si 
Fõ osz tály
Bu da pest, 1980
Akác fa u. 15.
Tel.: 461-6607

3. Csil lag Ist ván
9300 Csor na,
Jó zsef A. u. 5.
Tel.: 06 (30) 936-5512

Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész
Köz le ke dés üzem-vi teli, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Gyõr-Mo son-Sop ron
Me gyei Köz le ke dé si
Fel ügye let
9080 Gyõr, 
Ta tai u. 9.
Tel.: 06 (96) 511-810

4. Dé nes And rás
1023 Bu da pest, 
Tö rök u. 6. II. 9.
Tel.: 428-2222, 
(20) 936-4938

Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Köz úti Köz le ke dé si Ka ma ra,
Köz úti Köz le ke dé si 
Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge
1066 Bu da pest,
Te réz krt. 38.
Tel.: 428-2220

5. Fo dor At ti la
1122 Bu da pest, 
Vá ros ma jor u. 38.
Tel.: (30) 498-4500,
359-1731

Ha jó épí tõ
Ha jó gép- és be ren de zé si tech ni kus
Ha jó zá si tech ni kus
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, ha jó zá si és ki kö tõi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Ma gyar Ha jó zá si 
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
1131 Bu da pest,
Jász u. 155.
Tel.: 329-9290

6. Ha va sy Ist ván
2013 Po máz,
Ko dály Z. u. 20.
Tel.: (20) 337-7489

Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Út fenn tar tó szak mun kás

Ma gyar Köz úti Kht.
1024 Bu da pest,
Fé nyes Elek u. 7–13.
Tel.: 336-8670

7. Hu li Gá bor
4033 Deb re cen,
Ve res Pé ter u. 98.
Tel.: (52) 447-756

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Jár mû elekt ro ni kai tech ni kus
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Nyug dí jas

8. Im ri Já nos
1046 Bu da pest,
Ná das dy Kál mán u. 6.
IV/10.
Tel.: 06 (20) 572-5053, 
230-1430
imri.ja nos@chel lo.hu

Kö tött pá lyás jár mûvil la mos sá gi sze re lõ MÁV ZRt. Gé pé sze ti Üz let ág
Moz dony fenn tar tá si 
Fõ osz tály
1062 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.
Tel.: 511-3875
E-ma il: imri.ja nos@chel lo.hu

9. Ivá nyi Pé ter
8000 Szé kes fe hér vár, 
Sar ló u. 33. IV/13.
Tel.: (22) 538-700

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Al ba Vo lán Rt.
8000 Szé kes fe hér vár,
Bör gön di út 14.
Tel.: (22) 538-700
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Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

10. Ke re ki La jos
8000 Szé kes fe hér vár,
Li get sor 5. IV/20.
Tel.: (22) 538-711

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Al ba Vo lán Rt.
8000 Szé kes fe hér vár,
Bör gön di út 14.
Tel.: (22) 538-700

11. Kõ fa lu si Lász ló
1091 Bu da pest,
Ül lõi út 173.
Tel.: 281-5166; 06 (20) 
564-6371

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Gáz au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um Köz úti 
Köz le ke dé si Fõ osz tály
1024 Bu da pest,
Mar git krt. 85.
Tel.: 336-7918

12. Mik lós Fe renc né
An gyal Ma ri an na
1221 Bu da pest,
Ben cés u. 24.
Tel.: 06 (30) 996-7084

Au tó busz ve ze tõ
Au tó sze re lõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Gáz au tó sze re lõ
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
1066 Bu da pest,
Te réz krt. 38.
Tel.: 477-1532

13. Mol nár Ist ván
4031 Deb re cen,
Tö hö töm u. 45.
Tel.: (52) 346-575

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos

Deb re ce ni Au tó ja ví tó és 
Ke res ke del mi Szö vet ke zet
4031 Deb re cen,
Ist ván ú. 149.
Tel.: (52) 458-644

14. Per ger Im re
1031 Bu da pest,
Ka zal u. 14.
Tel.: 06 (30) 627-5282

For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

MÁV ZRt.
Ve zér igaz ga tó ság
1062 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.
Tel.: 511-4769

15. Szi get hy Jó zsef
6773 Klá ra fal va,
Fel sza ba du lás u. 92.
Tel.: 06 (20) 360-5579

Au tó sze re lõ
Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész 
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li szál lít má nyo zá si tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Gá bor Dé nes Mû sza ki
Szak kö zép is ko la
6774 Sze ged,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-750

16. Szi rá nyi Ákos
6500 Ba ja,
Tóth K. tér 6. I/6.
Tel.: (20) 313-9838

Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

BAJAPORT SPED Kft.
6500 Ba ja,
Vá sár he lyi u. 1.
Tel.: (79) 420-026
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Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

17. Tom bor Sán dor
1037 Bu da pest,
Fo lyon dár u. 15/A
Tel.: 06 (30) 942-4368

Köz le ke dés épí tõ, híd épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, in for ma ti kai tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, kör nye zet vé dõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dé si és víz épí té si búvár
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Út fenn tar tó szak mun kás

TT Con sult Kft.
1037 Bu da pest,
Fo lyon dár u. 15/A
Tel.: 336-0151

18. Tö rök Im re
4031 Deb re cen,
De rék u. 24. III/10.
Tel.: (52) 430-627

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ

Igaz ság ügyi Szak ér tõ In té zet
4030 Deb re cen,
Wes se lé nyi u. 31/B
Tel.: (52) 368-910

19. Vak hal né 
Pla vecz ky Myr till
1148 Bu da pest,
Len gyel u. 30.
Tel.: 251-3916, 
06 (20) 962-1481

Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ AGENTSPED Kft.
1097 Bu da pest,
Vas ka pu u. 6/A
Tel.: 476-0993

20. Zil ber Jó zsef
1094 Bu da pest,
Ba lázs Bé la u. 36.
Tel.: 215-3596, 
06 (30) 922-7687

Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Fõ vá ro si Köz le ke dé si 
Fel ügye let
1061 Bu da pest,
And rás sy út 8.
Tel.: 473-3500

b) A köz le ke dé si Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék be meg hosszab bí tá si ké re lem alap ján nyil ván tar tás ba
vett sze mé lyek:

Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

1. Bal la Ti bor
6400 Kis kun ha las,
Iza bel la u. 1.
Tel.: (30) 955-4573

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mûgé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Nyug dí jas

2. Ba logh Ist ván
4029 Deb re cen,
Haj nal u. 11. II/6.
Tel.: (52) 440-372
06 (30) 94-54-164

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus

Dió sze gi Sá mu el 
Kö zép- és Szak kép zõ Is ko la
4027 Deb re cen, 
Bö ször mé nyi út 23–27.
Tel.: (52) 315-111

3. Ba u noch Sán dor
6000 Kecs ke mét,
Ybl Mik lós u. 12.
Tel.: 06 (70) 379-2606

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Ka rosszé ria la ka tos

Kan dó Kál mán Szak-
kö zép is ko la és Szak is ko la
6000 Kecs ke mét,
Beth len krt. 63. 
Tel.: (76) 481-622
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Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

4. Dr. Bin der Ká roly
1163 Bu da pest,
Mát éh áza u. 3.
Tel.: 403-1866

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

Nyug dí jas

5. Bí ró Er nõ
1116 Bu da pest,
Ba zsa li kom u. 33.
Tel.: 228-2886

Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Va sút üzem vi tel-el lá tó

MÁV ZRt. Ve zér igaz ga tó ság
EU Prog ram Igaz ga tó ság
1066 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.
Tel.: 511-3466

6. Bo ross Ist ván
1041 Bu da pest,
Szi ge ti J. u. 5. II/11.
Tel.: 389-0007, 
06 (20) 490-7640

Ha jó épí tõ
Ha jó gép- és be ren de zé si tech ni kus
Ha jó zá si tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, ha jó zá si és ki kö tõi tech ni kus

Ma gyar Ha jó zá si Szak-
kö zép- és Szak is ko la
1131 Bu da pest,
Jász u. 155
Tel.: 329-9290

7. Far kas Lász ló
1063 Bu da pest,
Szi nyei Mer se u. 10.
Tel.: 332-9091

Au tó sze re lõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Gáz au tó sze re lõ
Jár mû-elekt ro ni kai tech ni kus
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vite li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus

Nyug dí jas

8. Fe jes Sán dor
6726 Sze ged,
Har gi tai u. 19/B
Tel.: (62) 401-138

Au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

Nyug dí jas

9. Ká roly Jó zsef
1174 Bu da pest, 
Dam ja nich u. 57.
256-6864

Re pü lõ gép-mû sze rész
Re pü lõ gép-mû sze rész tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, lé gi köz le ke dé si tech ni kus

AEROK Re pü lés mû sza ki
Ok ta tó és Szol gál ta tó Kft.
1107 Bu da pest,
Som fa köz 12.
Tel.: 280-8701

10. Dr. Ka ta Já nos
1046 Bu da pest,
Tungs ram u. 55. IV/23.
Tel.: 230-5044

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li gép jár mû üze mi tech ni kus,
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz -
da ságtu do má nyi Egye tem
Gaz da ság- és Tár sa da lom-
tu do má nyi Kar Mû sza ki 
Pe da gó gi ai Tan szék
1111 Bu da pest,
Eg ry J. u. 1. E ép. IV/7.
Tel.: 463-2652

11. Ka to na Lász ló
1031 Bu da pest,
Ka szás dü lõ u. 3. 
IX. 83.
Tel.: 387-0167

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus,
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
1066 Bu da pest,
Te réz krt. 38.
Tel.: 336-7999

12. Kiss Sán dor
4030 Deb re cen,
Vi kár Bé la u. 22/A
Tel.: (52) 418-445

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

Dió sze gi Sá mu el Kö zép-
és Szak kép zõ Is ko la
4027 Deb re cen,
Bö ször mé nyi u. 23–27.
Tel.: (52) 512-083
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Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

13. Ko vács Lász ló
4355 Na gye csed,
Hon véd u. 6/A
Tel.: (44) 345-541

Ka rosszé ria la ka tos UNILEVER Ma gyar or szág
Kft.
Nyír bá to ri Gyá ra
4300 Nyír bá tony,
Tán csics M. u. 2–4.
Tel.: (42) 510-600

14. Po zso nyi Ist ván
5000 Szol nok,
Ger le út 7. I/1.
Tel.: (56) 379-022

Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Jász kun Vo lán Rt.
5000 Szol nok,
Nagy sán dor J. út 24.
Tel.: (56) 372-610

15. Si ma Ta más
1038 Bu da pest,
Hol lós Kor vin L. u. 6.
Tel.: 243-3622

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

CENTRAL Au tó Kft.
1097 Bu da pest.
Köny ves K. krt. 1/A
Tel.: 455-1010

16. Si pos né Szo mo ra Irén
4025 Deb re cen,
Pe tõ fi tér 2. II/7.
Tel.: (52) 323-511

For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ MÁV ZRt. Pá lya vas úti 
Üz let ág For gal mi Te rü le ti
Köz pont For ga lom Irá nyí tá si
Al osz tály
4024 Deb re cen,
Pi ac ut ca 18.
Tel.: (52) 316-133/1351 m.

17. Sü me gi Ist ván
2317 Szi get csép,
Fõ út 44.
Tel.: 06 (30) 231-2277, 
(24) 418-015

Au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

Cson ka Já nos Mû sza ki
Szak kö zép is ko la és Szak -
mun káskép zõ In té zet
2317 Szi get szent mik lós-
Gyár te lep
Pf.: 27
Tel.: (24) 524-012

18. Sza bó Sán dor
6800 Hód me zõ vá sár -
hely, Ma kai u. 71.
Tel.: (30) 555-9889

Ka rosszé ria la ka tos Kal már Zsig mond Szak kö -
zép is ko la és Szak is ko la,
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Baj csy-Zsilinszky u. 7–9.
Tel.: 06 (30) 555-9889

Az a) és b) jegy zék ben sze rep lõ köz le ke dé si Or szá gos szak mai vizs ga el nö kök jo go sult sá ga 2011. feb ru ár 14-éig ér vé -
nyes.

A mi nisz ter meg bí zá sá ból
Köz le ke dé si Stra té gi ai és Nem zet kö zi Fõ osz tály
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A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
köz le mé nye

az or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék rõl

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – mint szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter – az il le té kes sé gi kö ré be tar to zó szak -
ké pe sí té sek te kin te té ben a kö vet ke zõ pá lyá zó kat vet te nyil ván tar tás ba.

a) A köz le ke dé si Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék be új on nan nyil ván tar tás ba vett sze mé lyek:

Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

1. Be se nyei Fe renc
1213 Bu da pest,
Töl gyes út 26/A
Tel.: 06 (30) 570-1815,
277-8173

For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Köz le ke dés au to ma ti kai tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Nyug dí jas

2. Bõ sze Sán dor
1113 Bu da pest,
Vin cel lér u. 46.
Tel.: 06 (20) 956-0513

Au tó busz ve ze tõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Te her gép ko csi-ve ze tõ

BKV Rt. Köz le ke dé si 
Fõ osz tály
1980 Bu da pest 
Akác fa u. 15.
Tel.: 461-6607

3. Csil lag Ist ván
9300 Csor na,
Jó zsef A. u. 5.
Tel.: 06 (30) 936-5512

Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei 
Köz le ke dé si Fel ügye let
9028 Gyõr,
Ta tai u. 9.
Tel.: 06 (96) 511-810

4. Dé nes And rás
1023 Bu da pest,
Tö rök u. 6. II. 9.
Tel.: 428-2222
06 (20) 936-4938

Köz le ke dés üzem-vi te li, gépjár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Köz úti Köz le ke dé si Ka ma ra,
Köz úti Köz le ke dé si 
Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge
1066 Bu da pest,
Te réz krt. 38.
Tel.: 428-2220

5. Ha va sy Ist ván
2013 Po máz, 
Ko dály Z. u. 20.
Tel.: 06 (20) 337-7489, 
336-8670

Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Út fenn tar tó szak mun kás

Ma gyar Köz út Kht.
1024 Bu da pest, 
Fé nyes Elek u. 7–13.
Tel.: 336-8670

6. Im ri Já nos
1046 Bu da pest, 
Ná das dy Kál mán u. 6.
IV/10.
Tel.: 06 (20) 572-5053, 
230-1430
E-ma il:
imri.ja nos@chel lo.hu

Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ MÁV ZRt. Gé pé sze ti 
Üz let ág Moz dony fennt. 
Fõ osz tály
1062 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.
Tel.: 511-3875
E-ma il: imri.ja nos@chel lo.hu

7. Kõ fa lu si Lász ló
1091 Bu da pest, 
Ül lõi út 173.
Tel.: 281-5166; 
06 (20) 564-6371

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Gáz au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um Köz úti 
Köz le ke dé si Fõ osz tály
1024 Bu da pest, 
Mar git krt. 85.
Tel.: 336-7918
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Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

8. Mik lós Fe renc né
An gyal Ma ri an na
1221 Bu da pest,
Ben cés u. 24.
Tel.: 06 (30) 996-7084

Au tó busz ve ze tõ
Au tó sze re lõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Gáz au tó sze re lõ
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
1066 Bu da pest,
Te réz krt. 38.
Tel.: 477-1532

9. Per ger Im re
1031 Bu da pest,
Ka zal u. 14.
Tel.: 06 (30) 627-5282

For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

MÁV ZRt.
Ve zér igaz ga tó ság
1062 Bu da pest, 
And rás sy út 73–75.
Tel.: 06 (30) 627-5282

10. Szi get hy Jó zsef
6773 Klá ra fal va, 
Fel sza ba du lás u. 92.
Tel.: 06 (20) 360-5579

Au tó sze re lõ
Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû gé pész 
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Gá bor Dé nes Mû sza ki
Szak kö zép is ko la
6774 Sze ged,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-750

11. Tom bor Sán dor
1037 Bu da pest,
Fo lyon dár u. 15/A
Tel.: 06 (30) 942-4366

Köz le ke dés épí tõ, híd épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, in for ma ti kai tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, kör nye zet vé dõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dé si és víz épí té si bú vár
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Út fenn tar tó szak mun kás

TT Con sult Kft.
1037 Bu da pest,
Fo lyon dár u. 15/A
Tel.: 336-0151

12. Va dász Ta más
9011 Gyõr, 
Vas út sor 36.
Tel.: 06 (30) 620-7499
ab ra vad@ka bel net.hu

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Gáz au tó sze re lõ
Jár mûelekt ro ni kai tech ni kus
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti  jár mû gé pész

Lu kács Sán dor Szak kö zép-,
Sza kisko la és Kol lé gi um
9027 Gyõr,
Már tí rok út ja 13–15.
Tel.: 06 (96) 528-760

13. Zil ber Jó zsef
1094 Bu da pest,
Ba lázs Bé la u. 36.
Tel.: 215-3596, 
06 (30) 922-7687

Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Fõ vá ro si Köz le ke dé si 
Fel ügye let
1061 Bu da pest,
And rás sy út 8.
Tel.: 473-3500

328 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 8. szám



b) A köz le ke dé si Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék be meg hosszab bí tá si ké re lem alap ján nyil ván tar tás ba vett
sze mé lyek:

Sors zám Név, cím, te le fon szám Szak te rü let Mun ka hely

1. Ba logh Ist ván
4029 Deb re cen,
Haj nal u. 11. II/6.
Tel.: (52) 440-372, 06
(30) 945-4164

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus

Dió sze gi Sá mu el Kö zép-
és Szak kép zõ Is ko la
4027 Deb re cen, 
Bö ször mé nyi út 23–27.
Tel.: (52) 315-111

2. Bí ró Er nõ
1116 Bu da pest,
Ba zsa li kom u. 33.
Tel.: 228-2886

Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Va sút üzem vi tel-el lá tó

MÁV ZRt. Ve zér igaz ga tó ság
EU Prog ram Igaz ga tó ság
1066 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.
Tel.: 511-3466

3. Dr. Bin der Ká roly
1163 Bu da pest,
Mát éh áza u. 3.
Tel.: 403-1866

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

Nyug dí jas

4. Bo ross Ist ván
1041 Bu da pest,
Szi ge ti J. u. 5. II/11.
Tel.: 389-0007, 
06 (20) 490-7640

Ha jó épí tõ
Ha jó gép- és be ren de zé si tech ni kus
Ha jó zá si tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, ha jó zá si és ki kö tõi tech ni kus

Ma gyar Ha jó zá si Szak kö zép- 
és Szak is ko la
1131 Bu da pest,
Jász u. 155
Tel.: 329-9290

5. Far kas Lász ló
1063 Bu da pest,
Szi nyei Mer se u. 10.
Tel.: 332-9091

Au tó sze re lõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Gáz au tó sze re lõ
Jár mû-elekt ro ni kai tech ni kus
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus

Nyug dí jas

6. Ká roly Jó zsef
1174 Bu da pest,
Dam ja nich u. 57.
Tel.: 256-6864

Re pü lõ gép-mû sze rész
Re pü lõ gép-mû sze rész tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, lé gi köz le ke dé si tech ni kus

AEROK Re pü lés mû sza ki
Ok ta tó és Szol gál ta tó Kft.
1107 Bu da pest,
Som fa köz 12.
Tel.: 280-8701

7. Dr. Ka ta Já nos
1046 Bu da pest,
Tungs ram u. 55. IV/23.
Tel.: 230-5044

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li gép jár mû üze mi tech ni kus,
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz -
da ságtu do má nyi Egye tem
Gaz da ság- és Tár sa da lom-
tu do má nyi Kar Mû sza ki 
Pe da gó gi ai Tan szék
1111 Bu da pest,
Eg ry J. u. 1. E ép. IV/7
Tel.: 463-2652

8. Ka to na Lász ló
1031 Bu da pest,
Ka szás dü lõ u. 3. 
IX. 83.
Tel.: 387-0167

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus,
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
1066 Bu da pest,
Te réz krt. 38.
Tel.: 336-7999
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9. Kiss Sán dor
4030 Deb re cen,
Vi kár Bé la u. 22/A
Tel.: (52) 418-445

Au tó elekt ro ni kai mü sze rész
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

Dió sze gi Sá mu el Kö zép-
és Szak kép zõ Is ko la
4027 Deb re cen,
Bö ször mé nyi u. 23–27.
Tel.: (52) 512-083

10. Ko vács Lász ló
4355 Na gye csed,
Hon véd u. 6/A
Tel.: (44) 345-541

Ka rosszé ria la ka tos UNILEVER Ma gyar or szág
Kft.
Nyír bá to ri Gyá ra
4300 Nyír bá tony,
Tán csics M. u. 2–4.
Tel.: (42) 510-600

11. Po zso nyi Ist ván
5000 Szol nok,
Ger le út 7. I/1.
Tel.: (56) 379-022

Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Jász kun Vo lán Rt.
5000 Szol nok,
Nagy sán dor J. út 24.
Tel.: (56) 372-610

12. Si ma Ta más
1038 Bu da pest,
Hol lós Kor vin L. u. 6.
Tel.: 243-3622

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

CENTRAL Au tó Kft.
1097 Bu da pest,
Köny ves K. krt. 1/A
Tel.: 455-1010

13. Si pos né Szo mo ra Irén
4025 Deb re cen,
Pe tõ fi tér 2. II/7.
Tel.: (52) 323-511

For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ MÁV ZRt. Pá lya vas úti 
Üz let ág For gal mi Te rü le ti
Köz pont For ga lom Irá nyí tá si
Al osz tály
4024 Deb re cen,
Pi ac ut ca 18.
Tel.: (52) 316-133/1351 m.

14. Sü me gi Ist ván
2317 Szi get csép,
Fõ út 44.
Tel.: 06 (30) 231-2277, 
(24) 418-015

Au tó sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész

Cson ka Já nos Mû sza ki
Szak kö zép is ko la és 
Szak mun kás kép zõ In té zet
2313 Szi get szent mik lós-
Gyár te lep, Pf.: 27
Tel.: (24) 524-012

15. Sza bó Sán dor
6800 Hód me zõ vá sár -
hely, Ma kai u. 71.
Tel.: 06 (30) 555-9889

Ka rosszé ria la ka tos Kal már Zsig mond Szak-
kö zép is ko la és Szak is ko la,
6800 Hód me zõ vá sár hely,
Baj csy-Zsilinszky u. 7–9.
Tel.: 06 (30) 555-9889

Az a) és b) jegy zék ben sze rep lõ köz le ke dé si Or szá gos szak mai szak ér tõk jo go sult sá ga 2011. feb ru ár 14-éig ér vé nyes.

A mi nisz ter meg bí zá sá ból
Köz le ke dé si Stra té gi ai és Nem zet kö zi Fõ osz tály
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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



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 6678 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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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

8. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 333



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei szá-
mára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az ÁSZ,
az ÁPV Rt, a Belügyminisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

Az Ellenõrzési Figyelõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla
u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díja: 3024 Ft áfával, fél évre 1512 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

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

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

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 3024 Ft áfával.

fél évre: 1512 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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 átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 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
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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 átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál.
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax.: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 1081 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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