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Személyi hír

A Miniszterelnök
81/2006. (XII. 20.) ME

határozata
a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökének felmentésérõl
és kinevezésérõl

Gilyán Györgyöt a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes
Bizottság magyar tagozata elnöki tisztségébõl

felmentem, egyidejûleg

dr. Garamhegyi Ábelt a Magyar–Kínai Gazdasági
Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökévé

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Jogszabályok

2006. évi CXXVIII.
törvény

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok
között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)
adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról
és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági

Minisztériuma részére történõ továbbításáról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl,

valamint a légi közlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény módosításáról*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az
Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi
fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült
Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történõ
továbbításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Meg-
állapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel
kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos
magyar nyelvû fordítása a következõ:

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

„Agreement
between the European Union and the United States

of America on the processing and transfer
of Passenger Name Record (PNR) data

by air carriers to the United States
Department of Homeland Security

The European Union and the United States of America,

desiring to prevent and combat terrorism and
transnational crime effectively as a means of protecting
their respective democratic societies and common values,

recognising that, in order to safeguard public security
and for law enforcement purposes, rules should be laid
down on the transfer of Passenger Name Record (,,PNR”)
data by air carriers to the Department of Homeland
Security (hereinafter „DHS”). For the purposes of this
Agreement, DHS means the Bureau of Customs and
Border Protection, US Immigration and Customs
Enforcement and the Office of the Secretary and the
entities that directly support it, but does not include other
components of DHS such as the Citizenship and
Immigration Services, Transportation Security
Administration, United States Secret Service, the United
States Coast Guard, and the Federal Emergency
Management Agency,

recognising the importance of preventing and
combating terrorism and related crimes, and other serious
crimes that are transnational in nature, including organised
crime, while respecting fundamental rights and freedoms,
notably privacy,

having regard to US statutes and regulations requiring
each air carrier operating passenger flights in foreign air
transportation to or from the United States to provide DHS
with electronic access to PNR data to the extent that they
are collected and contained in the air carrier’s automated
reservation/departure control systems (hereinafter
„reservation systems”),

having regard to Article 6 (2) of the Treaty on European
Union on respect for fundamental rights, and in particular
to the related right to the protection of personal data,

having regard to relevant provisions of the Aviation
Transportation Security Act of 2001, the Homeland
Security Act of 2002, the Intelligence Reform and
Terrorism Prevention Act of 2004 and Executive Order
13388 regarding cooperation between agencies of the
United States government in combating terrorism,

having regard to the Undertakings as published in the
US Federal Register1 and implemented by DHS,

noting that the European Union should ensure that air
carriers with reservation systems located within the
European Union arrange for transmission of PNR data to
DHS as soon as this is technically feasible but that, until
then, the US authorities should be allowed to access the

1 Vol. 69, No 131, p. 41543.



data directly, in accordance with the provisions of this
Agreement,

affirming that this Agreement does not constitute a
precedent for any future discussions or negotiations
between the United States and the European Union, or
between either of the Parties and any State regarding the
processing and transfer of PNR or any other form of data,

having regard to the commitment of both sides to work
together to reach an appropriate and mutually satisfactory
solution, without delay, on the processing of Advance
Passenger Information (API) data from the European
Union to the United States,

noting that in reliance on this Agreement, the EU
confirms that it will not hinder the transfer of PNR data
between Canada and the United States and that the same
principle will be applied in any similar agreement on the
processing and transfer of PNR data,

have agreed as follows:

(1) In reliance upon DHS’s continued implementation
of the aforementioned Undertakings as interpreted in the
light of subsequent events, the European Union shall
ensure that air carriers operating passenger flights in
foreign air transportation to or from the United States of
America process PNR data contained in their reservation
systems as required by DHS.

(2) Accordingly, DHS will electronically access the
PNR data from air carriers’ reservation systems located
within the territory of the Member States of the European
Union until there is a satisfactory system in place allowing
for transmission of such data by the air carriers.

(3) DHS shall process PNR data received and treat data
subjects concerned by such processing in accordance with
applicable US laws and constitutional requirements,
without unlawful discrimination, in particular on the basis
of nationality and country of residence.

(4) The implementation of this Agreement shall be
jointly and regularly reviewed.

(5) In the event that an airline passenger information
system is implemented in the European Union or in one or
more of its Member States that requires air carriers to
provide authorities with access to PNR data for persons
whose travel itinerary includes a flight to or from the
European Union, DHS shall, in so far as practicable and
strictly on the basis of reciprocity, actively promote the
cooperation of airlines within its jurisdiction.

(6) For the purpose of applying this Agreement, DHS is
deemed to ensure an adequate level of protection for PNR
data transferred from the European Union concerning
passenger flights in foreign air transportation to or from
the United States.

(7) This Agreement shall enter into force on the first day
of the month after the date on which the Parties have
exchanged notifications indicating that they have
completed their internal procedures for this purpose. This

Agreement shall apply provisionally as of the date of
signature. Either Party may terminate or suspend this
Agreement at any time by notification through diplomatic
channels. Termination shall take effect thirty (30) days
from the date of notification thereof to the other Party. This
Agreement shall expire upon the date of application of any
superseding agreement and in any event no later than
31 July 2007, unless extended by mutual written
agreement.

This Agreement is not intended to derogate from or
amend legislation of the United States of America or the
European Union or its Member States. This Agreement
does not create or confer any right or benefit on any other
person or entity, private or public.

This Agreement shall be drawn up in duplicate in the
English language. It shall also be drawn up in the Czech,
Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek,
Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish,
Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish lan-
guages, and the Parties shall approve these language ver-
sions. Once approved, the versions in these languages
shall be equally authentic.”

„Megállapodás
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok
között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)
adatainak a légifuvarozók általi feldolgozásáról

és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma
részére történõ továbbításáról

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok,

azzal az óhajjal, hogy saját demokratikus társadalmuk
és közös értékeik védelmének eszközeként eredményesen
lépjenek fel a terrorizmus és a transznacionális bûnözés
megelõzése és az ellenük folytatott küzdelem területén,

felismerve, hogy a közbiztonság védelme és a bûnüldö-
zés érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)
adatainak a légifuvarozók által a Belbiztonsági Miniszté-
rium (Department of Homeland Security) (a továbbiak-
ban: DHS) részére történõ továbbítását szabályozni kell.
E megállapodás alkalmazásában a DHS a Vámügyi és
Határvédelmi Irodát (Bureau of Customs and Border Pro-
tection), az USA Bevándorlási- és Vámhivatalát (US Im-
migration and Customs Enforcement), és Miniszteri Hiva-
talát (Office of Secretary), valamint az azt közvetlenül
támogató egységeket jelenti, nem foglalja magában azon-
ban a DHS egyéb elemeit, például az Állampolgársági és
Bevándorlási Szolgálatokat (Citizenship and Immigration
Services), a Közlekedésbiztonsági Hivatalt (Transporta-
tion Security Administration), az Egyesült Államok Tit-
kosszolgálatát (United States Secret Service), az Egyesült
Államok Parti Õrségét (United States Coast Guard), vala-
mint a Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökséget
(Federal Emergency Management Agency),
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1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5

felismerve a terrorizmus és az ehhez kapcsolódó bûn-
cselekmények, valamint más súlyos, transznacionális jel-
legû bûncselekmények – beleértve a szervezett bûnözést
is – megelõzésének és az ellenük folytatott küzdelemnek
a fontosságát, tiszteletben tartva ugyanakkor az alapvetõ
jogokat és szabadságokat, különösen a magánélethez
fûzõdõ jogot,

tekintettel az Egyesült Államok törvényeire és rendele-
teire, amelyek elõírják, hogy minden, az Egyesült Álla-
mokba érkezõ vagy onnan induló nemzetközi utasszállító
légijáratokat üzemeltetõ légifuvarozó köteles a DHS ré-
szére elektronikus hozzáférést biztosítani a légifuvarozók
automatizált helyfoglalás-/indulás-ellenõrzési rendszeré-
ben (a továbbiakban: helyfoglalási rendszer) gyûjtött,
illetve tárolt PNR-adatokhoz,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerzõdés 6. cikké-
nek az alapvetõ jogok tiszteletben tartásáról szóló (2) be-
kezdésére, valamint különösen az ezzel összefüggõ, a sze-
mélyes adatok védelméhez való jogra,

tekintettel a légi szállítás biztonságáról szóló 2001. évi
törvényben (Aviation Transportation Security Act), a
2002. évi belbiztonsági törvényben (Homeland Security
Act), a hírszerzés reformjáról és a terrorizmus megelõzésé-
rõl szóló 2004. évi törvényben (Intelligence Reform and
Terrorism Prevention Act) és az Egyesült Államok kor-
mányügynökségeinek a terrorizmus elleni küzdelem terü-
letén folyó együttmûködésére vonatkozó 13388. sz. végre-
hajtási utasításban (Executive Order 13388 regarding
cooperation between agencies of the United States govern-
ment in combating terrorism) foglalt vonatkozó rendel-
kezésekre,

tekintettel az Egyesült Államok Szövetségi Közlönyé-
ben (Federal Register)2 közzétett és a DHS által végrehaj-
tott kötelezettségvállalásokra,

tudomásul véve, hogy az Európai Uniónak biztosítania
kell, hogy az Európai Unió területén lévõ helyfoglalási
rendszerrel rendelkezõ légifuvarozók – amint az techni-
kailag kivitelezhetõ – intézkedjenek a PNR-adatoknak a
DHS-hez történõ továbbításáról, ugyanakkor ennek meg-
valósulásáig az Egyesült Államok hatóságai számára meg
kell engedni, hogy e megállapodás rendelkezéseinek meg-
felelõen közvetlenül hozzáférhessenek az adatokhoz,

megerõsítve, hogy e megállapodás nem teremt jogala-
pot jövõbeli megbeszélésekre vagy tárgyalásokra az Egye-
sült Államok és az Európai Unió között, illetve a Felek
bármelyike és valamely más állam között a PNR-adatok
vagy bármely más adatforma feldolgozásáról és továbbítá-
sára vonatkozóan,

tekintettel mindkét Fél azon vállalására, hogy együtt
dolgoznak azon, hogy az Európai Unióból az Egyesült
Államokba továbbított, elõzetes utasinformációs (Ad-
vance Passenger Information/API) adatok feldolgozására

vonatkozóan késlekedés nélkül megfelelõ és kölcsönösen
kielégítõ megoldást találjanak,

tudomásul véve, hogy e megállapodásra támaszkodva
az EU megerõsíti, hogy nem fogja megakadályozni a
PNR-adatok Kanada és Egyesült Államok közötti továb-
bítását, és hogy ugyanez az elv fog érvényesülni a
PNR-adatok feldolgozásáról és továbbításáról szóló ha-
sonló megállapodásokban is,

a következõkben állapodott meg:

(1) A DHS, a késõbbi fejlemények fényében értelme-
zett, fent említett kötelezettségvállalásainak folyamatos
végrehajtásában bízva az Európai Unió biztosítja, hogy az
Amerikai Egyesült Államokba érkezõ vagy onnan induló
nemzetközi utasszállító légijáratokat üzemeltetõ légifuva-
rozók a helyfoglalási rendszerükben tárolt PNR-adatokat
a DHS által elõírt módon dolgozzák fel.

(2) Ennek megfelelõen a DHS addig, amíg az érintett
adatok légifuvarozók általi továbbítására alkalmas, megfe-
lelõ rendszer nem kerül felállításra, elektronikus úton hoz-
záférhet a légifuvarozóknak az Európai Unió tagállamai-
nak területén elhelyezkedõ helyfoglalási rendszereiben tá-
rolt PNR-adatokhoz.

(3) A DHS az Egyesült Államok vonatkozó jogszabá-
lyaival és alkotmányos elõírásaival összhangban, jogelle-
nes – különösen állampolgárságon vagy lakóhely szerinti
országon alapuló – megkülönböztetés nélkül dogozza fel a
továbbított PNR-adatokat és kezeli az adatfeldolgozással
érintett adatalanyokat.

(4) A Felek közösen és rendszeresen felülvizsgálják
e megállapodás végrehajtását.

(5) Abban az esetben, ha az Európai Unióban vagy az
Európai Unió egy vagy több tagállamában olyan légi-
utas-információs rendszer bevezetésére kerül sor, amely
alapján a légifuvarozók kötelesek a hatóságok számára
olyan személyek PNR-adataihoz hozzáférést biztosítani,
akik utazásuk során az Európai Unióba vagy onnan repül-
nek, a DHS – a kivitelezhetõség határain belül és szigo-
rúan viszonossági alapon – tevékenyen elõsegíti a jogható-
ságán belül mûködõ légitársaságok közötti együttmû-
ködést.

(6) E megállapodás alkalmazásában a DHS-t úgy kell
tekinteni, hogy megfelelõ védelmi szintet biztosít az Egye-
sült Államokból érkezõ vagy oda tartó nemzetközi utas-
szállító légijáratokra vonatkozó, az Európai Unióból to-
vábbított PNR-adatok tekintetében.

(7) Ez a megállapodás azon idõpontot követõ hónap el-
sõ napján lép hatályba, amikor a Felek értesítették egymást
az ehhez szükséges belsõ eljárások befejezésérõl. Ezt a
megállapodást az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazni
kell. Ezt a megállapodást a Felek diplomáciai úton történõ
értesítéssel bármikor felmondhatják vagy felfüggeszthe-
tik. A felmondás az errõl szóló értesítés másik Féllel való
közlésétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
Ez a megállapodás – amennyiben kölcsönös írásbeli meg-2 69. kötet, 131. sz., 41453. o.



állapodással meg nem hosszabbítják – a helyébe lépõ bár-
mely megállapodás alkalmazásának idõpontjában, illetve
bármely más esetben legkésõbb 2007. július 31-én hatályát
veszti.

E megállapodásnak nem célja, hogy eltérjen az Ameri-
kai Egyesült Államok, az Európai Unió vagy valamely tag-
állama jogszabályaitól, vagy módosítsa azokat. Ez a meg-
állapodás nem hoz létre vagy keletkeztet semmilyen jogot
vagy elõnyt a magánszemélyek vagy más, magánjogi vagy
közjogi jogalanyok részére.

E megállapodás két példányban készült, angol nyelven.
Elkészül cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, len-
gyel, lett, litván, magyar, máltai, olasz, német, portugál,
spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és a Felek
e nyelvi változatokat jóváhagyják. A jóváhagyást köve-
tõen az e nyelveken készült változatok egyaránt hite-
lesek.”

4. § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak az
e törvény hatálybalépésétõl kezdõdõen történõ ideiglenes
alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) A Megállapodás ideiglenes alkalmazása megszûnik,
és e törvény 2–3. §-a hatályát veszti azon a napon, amikor
a Megállapodásban részes valamely fél arról értesíti a
Magyar Köztársaságot, hogy a Megállapodásban nem
kíván részes fél lenni.

(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját,
illetve szükség esetén a (2) bekezdésben meghatározott
esemény naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter
– annak ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedé-
sekrõl – figyelemmel a Megállapodásnak az Európai Unió
részérõl történõ aláírásáról szóló tanácsi határozat 4. és
5. cikkében foglaltakra, a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 25. § (4) bekezdésében biztosított hatás-
körében – az adatvédelmi biztos gondoskodik.

(5) A légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
a következõ címmel és 27/A. §-sal egészül ki:

„A személyszállítást végzõ légifuvarozókra vonatkozó
adatkezelési és adatszolgáltatási rendelkezések

27/A. § (1) A légiközlekedés és az utasok védelmének
biztosítása céljából a személyszállítást végzõ légifuvarozó
az Amerikai Egyesült Államokba vagy Kanadába mint cél-
állomásra utazó vagy onnan induló utasnak az alábbi sze-
mélyes adatait kezelheti:

a) a családi és utónevét;
b) az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát;

c) az úti okmány számát, típusát, érvényességének ide-
jét, a kiállító állam kódját;

d) a születési idejét;
e) a beutazási határátkelõhelyet;
f) az indulási, a tranzit- és a célállomást;
g) a helyfoglalással, a menetjegy vásárlásával és a fize-

tés módjával kapcsolatos adatokat;
h) a légijármûvön elfoglalt helyére és a poggyászára

vonatkozó adatokat;
i) a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó speciális igé-

nyeit;
j) lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nemét.
(2) Az utas az (1) bekezdésben meghatározott szemé-

lyes adatokat köteles a légifuvarozó számára hozzáfér-
hetõvé tenni.

(3) A személyszállítást végzõ légifuvarozó az (1) bekez-
désben meghatározott esetben az ott felsorolt adatokkal
együtt az alábbi adatokat kezeli:

a) a légijármûvön szállított utasok létszámát;
b) a repülési tervben feltüntetett hívójelet;
c) a tervezett indulási és – a célállomásra történõ – ér-

kezési idõt.
(4) A személyszállítást végzõ légifuvarozó az (1) bekez-

dés szerinti adatokat a légijármû indulását megelõzõ
345. naptól

a) az (1) bekezdés a), d) és f), g), h) pontjaiban megha-
tározott adatok tekintetében – ha az utas ettõl eltérõ idõtar-
tamú adatkezeléshez nem járult kifejezetten hozzá – a légi-
jármû utolsó célállomáshelyére történõ beérkezésétõl
számított 60 napig,

b) az (1) bekezdés b)–c) és e), i), j) pontjaiban megha-
tározott adatok tekintetében a légijármû utolsó célállomás-
helyére történõ beérkezésétõl számított 24 óráig
kezelheti, továbbíthatja, ha az adattovábbítás törvényi fel-
tételei az adatot igénylõnél fennállnak, ennek elteltével az
adatokat törölni kell.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok – az utas
kezdeményezése alapján – mindaddig megváltoztathatók,
amíg az érintett járatra történõ utasfelvételi eljárás be nem
fejezõdik.

(6) A személyszállítást végzõ légifuvarozó az (1) és
(3) bekezdésben meghatározott adatokat egyedi adat-
igénylés alapján az alábbi szerveknek, illetve személyek-
nek továbbíthatja:

a) a légiközlekedési hatóságnak;
b) a légiközlekedés védelméért felelõs szerveknek;
c) az idegenrendészeti hatóságnak;
d) a vámhatóságnak;
e) a nyomozó hatóságoknak;
f) a nemzetbiztonsági szerveknek;
g) ha annak külön törvényben meghatározott feltételei

egyébként fennállnak, az adat kezelésére feljogosított,
a határforgalom-ellenõrzésért, illetve a légiközlekedés és
az utasok védelméért, valamint a terrorizmus és a határon
átnyúló bûnözés megelõzéséért és az ezek elleni küzdele-
mért felelõs külföldi szerveknek.

(7) A személyszállítást végzõ légifuvarozó köteles az
utasokat az adatok felvételével egyidejûleg egyedileg tájé-
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koztatni az adatok kezelõjérõl és az esetleges adatfeldol-
gozójáról, a róla kezelt adatokról való tájékozódás és az
adatok helyesbítésének jogáról, valamint arról, hogy ada-
tait mely szervnek és milyen célból továbbíthatja. Az utas
az egyedi tájékoztatás másodpéldányának aláírásával iga-
zolja, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, így különösen
személyes adatainak az e törvény szerinti kezeléséhez és
továbbításához hozzájárulását megadta.

(8) A légiközlekedési hatóság és a légiközlekedés
védelméért felelõs szervek átvehetik és kezelhetik az uta-
sokkal kapcsolatos, az (1) és (3) bekezdésben meghatáro-
zott adatokat, ha az a feladataik ellátása céljából elenged-
hetetlenül szükséges. Ezeket az adatokat az átvételüktõl
számított 24 óra elteltével törölni kell, kivéve, ha annak
kezelésére az adatátvételre jogosult szerv törvény alapján
továbbra is jogosult.”

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
275/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a Magyar Vasúti Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a vasúti igazgatási szerv kijelölése tár-
gyában a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
központi hivatal. A Hivatalt a közlekedésért felelõs mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

(3) A Hivatalt elnök vezeti.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §

(1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Hivatalt je-
löli ki, amely országos illetékességgel jár el.

(2) A Hivatal független a vasúti társaságoktól és a Vas-
úti Pályakapacitás-elosztó Szervezettõl.

3. §

(1) A Hivatal elnökét a miniszter hat évre nevezi ki.

(2) Felmentéssel szûnik meg a Hivatal elnökének meg-
bízatása, ha

a) jogerõs bírói ítélet megállapítása szerint bûncselek-
ményt követett el,

b) tisztségével való összeférhetetlenségét 30 napon be-
lül nem szüntette meg,

c) a tisztségére méltatlanná vált,
d) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,
e) tevékenységével a Hivatal mûködését veszélyezteti.

(3) A Hivatal elnöke
a) vezeti a Hivatalt,
b) gyakorolja – ha jogszabály másként nem rendelke-

zik – a Hivatal köztisztviselõi felett a munkáltatói jogokat,
c) irányítja a Hivatal gazdálkodását,
d) képviseli a Hivatalt,
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogsza-

bály vagy a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzata a
hatáskörébe utal.

4. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
278/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a Közlekedésbiztonsági Szervezetrõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a közlekedésbiztonsági szerv kijelölése
tárgyában a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és
egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.)
22. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban:
Szervezet) központi hivatal. A Szervezetet a közlekedésért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.



(2) A Szervezet önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.

(3) A Szervezetet fõigazgató vezeti.

(4) A Szervezet székhelye Budapest.

2. §

(1) A Kormány közlekedésbiztonsági szervként a Szer-
vezetet jelöli ki, amely országos illetékességgel jár el.

(2) A Szervezet fõigazgatóját és helyettesét hatéves idõ-
tartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. A felmentésre a
Kbvt. által nem szabályozott esetekben a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A fõigazgató és
helyettese, valamint a Szervezet köztisztviselõi közszolgá-
lati jogviszonyának keletkezésére, jogállására és meg-
szüntetésére a Ktv. rendelkezései irányadók.

(3) A Szervezet fõigazgatója
a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek

megfelelõen vezeti a Szervezetet;
b) gyakorolja a Szervezet köztisztviselõi felett a mun-

káltatói jogokat, amennyiben más jogszabály eltérõen nem
rendelkezik;

c) elrendeli a Kbvt. hatálya alá tartozó közlekedési bal-
esetek és súlyos repülõesemények szakmai vizsgálatát, to-
vábbá elrendelheti az egyéb közlekedési esemény szakmai
vizsgálatát;

d) kapcsolatot tart fenn a Szervezet tevékenységét érin-
tõ nemzetközi szervezetekkel;

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogsza-
bály a hatáskörébe utal.

3. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
284/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
73. §-a (3) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A nyilvános repülõtér üzemben tartására, vala-
mint a légiforgalmi irányítói tevékenység ellátására vonat-
kozó felelõsségbiztosítás által az okozott károkra nyújtott
fedezet elfogadható legkisebb mértékének alapja a terve-
zett éves forgalomban részt vevõ legnagyobb maximális
felszállótömegû légijármûre a harmadik személyeknek
okozott károk megtérítésére irányadó összeghatár
(a továbbiakban: alap).

(2) A felelõsségbiztosítás által az okozott károkra nyúj-
tott fedezet elfogadható legkisebb mértéke

a) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a tárgyévet megelõzõ három év statisztikai adatai alapján
számított átlag szerint évente

aa) 100 000 utast meg nem haladó forgalmat bonyolító
nyilvános repülõtér esetén az alap 25%-a,

ab) 100 000-nél több, de 250 000 utast meg nem haladó
forgalmat bonyolító nyilvános repülõtér esetében az alap
50%-a,

ac) 250 000 utas feletti forgalmat bonyolító nyilvános
repülõtér esetében az alap 100%-a;

b) a légiforgalmi irányítói tevékenység ellátása eseté-
ben az alap 100%-a.

(3) A nyilvános repülõteret a nyilvános repülõtérként
történõ mûködés megkezdésétõl számított egy évig a ter-
vezett éves utasforgalom, a három évnél nem régebben
mûködõ nyilvános repülõteret a nyilvános repülõtérként
történõ mûködés megkezdése óta eltelt idõre vonatkozó
átlagos éves utasforgalom alapján kell a (2) bekezdés
a) pontjában foglaltaknak megfelelõen besorolni.”

2. §

Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Ez a rendelet a légifuvarozókra és légijármûvek

üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl
szóló, 2004. április 21-ei 785/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.”

3. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról
szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról ren-
delkezõ 4/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
293/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a gazdálkodó szervezetek 2006. évi

egyedi termelési támogatásáról szóló
26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 103. §-ának a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren-
deli el:

1. §

A gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési
támogatásáról szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 1. §-a
(3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[(3) Költségtérítés a vasúttársasá-
gok személyszállítási közszolgáltatá-
saihoz:

Millió forintban
2006. év]

„a) Költségtérítés a Magyar Állam-
vasutak Zrt. (továbbiakban: MÁV)
személyszállítási közszolgáltatásaihoz 120 007,3”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
296/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Albán Köztársaság Kormánya között
Budapesten, 1996. január 24-én aláírt,
a nemzetközi közúti személyszállításról

és árufuvarozásról szóló Egyezmény
módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött

Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormá-
nya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nem-
zetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás
útján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: jegyzékvál-
tás útján létrejött Megállapodás) kötelezõ hatályának elis-
merésére.

2. §

A Kormány a jegyzékváltás útján létrejött Megállapo-
dást e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Albán Félnek címzett magyar szóbeli jegyzék szöve-
ge a következõ:

„Szóbeli Jegyzék

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét
fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának,
és hivatkozással az Európai Közösség és Albánia között
2006. június 12-én aláírt Ideiglenes Megállapodásra, van
szerencséje javasolni, hogy a Magyar Köztársaság Kormá-
nya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapes-
ten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti sze-
mélyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:

Az Egyezmény 6. Cikk 1. pontja az alábbiak szerint mó-
dosul:

»1. Elõzetesen kiadott engedéllyel végezhetõ:
– a Szerzõdõ Felek területén nyilvántartott gépjármû-

vel a Szerzõdõ Felek területe közötti árufuvarozás,
– tranzitáruknak Magyarországon letelepedett fuva-

rozó által az Albán Köztársaság területén keresztül harma-
dik, nem EU-tagországba vagy nem EU-tagországból tör-
ténõ fuvarozása,

– tranzitáruknak Albániában letelepedett fuvarozó által
történõ fuvarozása Albániából a Magyar Köztársaság terü-
letén keresztül EU-tagországba, illetve EU-tagországból
albániai rendeltetési helyre történõ fuvarozása.«

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelet-
tel javasolja, hogy amennyiben az Albán Köztársaság Kor-
mánya ezt a javaslatot elfogadja, úgy ez a jegyzék és az
Albán Köztársaság Külügyminisztériumának azonos tar-
talmú válaszjegyzéke Megállapodást képezzen a két
ország Kormánya között, amely a válaszjegyzék kézhez-
vételének napjától számított 15. (tizenötödik) napon lép
hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is
õszinte nagyrabecsülését fejezi ki az Albán Köztársaság
Külügyminisztériumának.”

4. §

(1) A jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.



(2) A jelen rendelet 2–3. §-a a jegyzékváltás útján létre-
jött Megállapodás záró rendelkezéseiben meghatározott
idõpontban lép hatályba.

(3) A jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás, illetve
a jelen rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját,
annak ismertté válását követõen, a külügyminiszter a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi hatá-
rozatával állapítja meg.

(4) A jelen rendelet végrehajtásáról a külügyminiszter,
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter gondos-
kodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
346/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl,

feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló
104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
73. §-a (3) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatai-
ról és mûködésének rendjérõl szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) be-
kezdésre változik:

„(2) A polgári légiközlekedésben részt vevõ szervezet
a légiközlekedés védelmi programokban a szervezet részé-
re elõírt feladatokat köteles végrehajtani.”

2. §

Az R. 6. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a követ-
kezõ rendelkezés és alcím lép:

„A Légiközlekedés Védelmi Bizottság összetétele,
jogköre, feladatai és mûködési rendje

(1) Az LVB tagja a miniszter, a rendészetért felelõs
miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, a külpoliti-
káért felelõs miniszter, az adópolitikáért felelõs miniszter,
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a pol-

gári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter és
az LVB titkára, továbbá tanácskozási joggal az NKH Pol-
gári Légiközlekedési Igazgatóságának vezetõje, a határõr-
ség országos parancsnoka, az országos rendõrfõkapitány,
az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazga-
tója és a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatója.

(2) Az LVB jogköre és feladatai:
a) stratégiai terveket készít, amelyek tartalmazzák a

polgári légiközlekedés védelméhez szükséges jogi és szer-
vezési feltételeket,

b) a forrásigény megjelölésével javaslatot készít nem-
zetgazdasági szintû intézkedésekre, és azt tagjai útján a
Kormány elé terjeszti,

c) gondoskodik a polgári légiközlekedés és létesítmé-
nyei elleni fenyegetésekkel arányos védelmi intézkedések
bevezetésérõl,

d) kezdeményezi a légiközlekedés védelmében szüksé-
ges jogszabály-módosításokat,

e) jóváhagyja a légiközlekedés védelmi programokat.
(3) Az LVB elnöke a rendészetért felelõs miniszter, tit-

kára a miniszter által kijelölt személy.
(4) Az LVB ügyrendjét maga határozza meg, az ügy-

rendben rendelkezni kell az LVB munkáját segítõ szak-
értõi munkabizottságról, illetve szakértõrõl is.

(5) Az LVB munkáját szakértõi munkabizottság segíti,
szükség szerint szakértõket von be.”

3. §

Az R. 8. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) Az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága]
„b) végrehajtja a légiközlekedés védelmében érintett

szervezetek külsõ, a Nemzeti Légiközlekedés Védelmi
Minõségbiztosítási Programban meghatározottak szerinti
légiközlekedés védelmi minõségbiztosítási ellenõrzését,
beleértve a rendõrséggel és a Nemzetbiztonsági Hivatallal
elõzetesen egyeztetett módon a védelmi teszteléseket is.”

4. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép.

„(1) A légiközlekedés védelmében közremûködõ szer-
vezetek: az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóság,
a rendõrség, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a határõrség,
a vám- és pénzügyõrség, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv és a repülõtér tûzoltóvédelmi kategóriáját biztosító
szervezet.”

5. §

Az R. 17. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a követ-
kezõ rendelkezés és alcím lép:

10 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 11

„Belépés a repülõtér szigorított védelmi területére

17. § (1) A repülõtér szigorított védelmi területére kizá-
rólag a repülõtér üzemben tartója által – a hatáskörrel ren-
delkezõ hatóságok engedélye alapján – kiállított

a) állandó vagy ideiglenes személyazonosító kártyával
(a továbbiakban: személyazonosító kártya), vagy

b) látogató kártyával
lehet belépni. A személyazonosító kártya kiadási felté-

tele a repülõtér zárt területének meghatározott zónáiban
történõ folyamatos munkavégzés vagy szolgálatteljesítés.
A személyazonosító kártya érvényességi ideje legfeljebb
öt év.

(2) Amennyiben a repülõtér üzemben tartója által kiállí-
tott személyazonosító kártya igénybevételére 60 napig
nem került sor, úgy a kiállító szervezet köteles azt bevon-
ni. Ismételt kiadásra az elõírt engedélyezési eljárás lefoly-
tatását követõen kerülhet sor. A látogató kártyával belépõ
személyek folyamatos kísérésérõl és felügyeletérõl az
igénylõ szerv köteles gondoskodni.

(3) A repülõtér szigorított védelmi területére történõ
belépés részletes szabályait a repülõtér üzemben tartója a
Repülõtéri Védelmi Tervben, illetve a Repülõtér Rendben
határozza meg. A belépésre vonatkozó korlátozásoknak
arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.

(4) A Repülõtéri Védelmi Tervben ki kell jelölni a belé-
pés során ellenõrzést végzõ szervezetet, szabályozni kell
a személyazonosság ellenõrzését, személy, csomag és gép-
jármû átvizsgálását.

(5) A belépés szabályait a kérelmezõvel ismertetni kell.
(6) A 2320/2002/EK rendeletben elõírt védelmi ellenõr-

zés végrehajtása a rendõrség és a Nemzetbiztonsági Hiva-
tal feladata. Nemzetközi repülõtéren a határõrséget és a
vám- és pénzügyõrséget is be kell vonni az ellenõrzésbe.

(7) A repülõtér üzemben tartója az ellenõrzést lefolytató
szervezet kockázatelemzése alapján a belépési engedélyt
– korlátozás nélkül vagy korlátozással – kiadja, illetve
a kiadását megtagadja.

(8) Ha a repülõtér ideiglenes vagy eseti jelleggel a légi-
közlekedés védelme szempontjából nagyobb kockázattal
járó tevékenységet (kereskedelmi, nemzetközi üzemelte-
tést) végez, akkor a tevékenység tartamára a magasabb vé-
delmi szintnek megfelelõ elõírásokat is teljesítenie kell.

(9) A légiközlekedési hatósági felügyelet ellátására
jogosult személyek, illetve a Nemzeti Polgári Légiközle-
kedés Védelmi Minõségbiztosítási Program alapján légi-
közlekedés védelmi ellenõrzésre jogosult személyek ré-
szére az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóság ad ki
országos jogosítású személyazonosító kártyát. Ezzel a
kártyával annak viselõje ellenõrzés céljából jogosult a
Magyar Köztársaság területén lévõ – az állami repülések
céljára szolgáló repülõtér és a közös felhasználású repülõ-
terek katonai szektorának kivételével – bármely repülõtér
szigorított védelmi területére, illetve bármely légijármû fe-
délzetére jutni. Az országos jogosítású kártya a (2) bekez-
dés szerinti 60 napos határidõ eltelte után sem vonható be.

(10) A 2320/2002/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésé-
nek c) pontjával összhangban a szigorított védelmi terület-
re történõ belépés során egyes esetekben egyes személyek,
illetve csoportok részére a rendvédelmi szervek (rend-
õrség, Nemzetbiztonsági Hivatal, határõrség, vám- és
pénzügyõrség) elõzetes állásfoglalása alapján, az NKH
Polgári Légiközlekedési Igazgatóság felmentést adhat a
tiltott tárgyak bevitelének tilalma alól. A tiltott tárgy bevi-
telére jogosult személy felelõs azért, hogy a tárgyat a terü-
leten illetéktelen hozzáféréstõl biztosítottan tárolja.

(11) A (9) bekezdésben megjelölt esetekben a belépés
rendjét a Repülõtér Rendben kell részletesen szabályozni.

(12) A tiltott tárgyak bevitelének tilalma nem vonatko-
zik a repülõtéren szolgálatot teljesítõ rendvédelmi szer-
vek, a szerv illetékes vezetõje által kirendelt, szolgálatban
lévõ, a repülõtér szigorított védelmi területére belépésre
jogosító személyazonosító kártyával rendelkezõ hatósági
személyek szolgálati felszerelésére.”

6. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A gazdasági és közlekedési miniszter
88/2006. (XII. 26.) GKM

rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról

szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet
módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
9. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

A magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló
116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
mellékletének 8. Cikkelye 1. pontjának c) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[1. A következõ repülések mentesülnek az útvonal-hasz-
nálati díj fizetése alól:]

„c) hivatalos küldetésben lévõ uralkodó és közvetlen
családja, állam-, kormányfõ és miniszterek kizárólagos
szállítására végrehajtott repülések. Ezt valamennyi eset-
ben a repülési terv megjegyzés rovatában a megfelelõ stá-
tusindikátor jelzésével alá kell támasztani;”



2. §

(1) Az R. melléklete 1. Függelékének Finn Köztársaság
alcímet követõ rendelkezése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Finn Köztársaság]
„Finland Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Finland Repüléstájékoztató Körzet”

(2) Az R. melléklete 1. Függelékének Norvég Királyság
alcímet követõ rendelkezése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Norvég Királyság]
„Norwegian Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Norwegian Repüléstájékoztató Körzet
Bodo Óceáni Repüléstájékoztató Körzet”

3. §

(1) Az R. melléklete 2. Függelékének 7. Záradéka he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha az adós az esedékes összeget nem fizeti meg, annak
behajtására intézkedések tehetõk. A késedelmes útvonal-
díj-fizetés esetén alkalmazott késedelmi kamat mértéke:
8,13%/év.”

(2) Az R. 2. Függelékének „2006-tól alkalmazott egy-
ségdíjszabás” alcíme és az azt követõ díjszabás helyébe a
következõ alcím és díjszabás lép:

„2007. január 1-jétõl alkalmazott egységdíjszabás

Egység díjszabás

Belgium/Luxemburg* 70,95 euró

Német Szövetségi Köztársaság* 67,37 euró

Franciaország* 60,97 euró

Egyesült Királyság 81,38 euró

Hollandia* 47,67 euró

Írország* 24,95 euró

Svájc 71,78 euró

Portugália – Lisboa* 48,22 euró

Ausztria* 58,05 euró

Spanyolország
– szárazföldi terület*
– Kanári-szigetek*

76,64 euró
67,75 euró

Portugália – Santa Maria* 13,29 euró

Görögország* 44,18 euró

Törökország** 26,85 euró

Málta – Malta 34,81 euró

Olaszország* 67,66 euró

Ciprus 35,61 euró

Magyarország 28,09 euró

Norvégia 62,74 euró

Dánia 55,11 euró

Egység díjszabás

Szlovénia 60,77 euró

Románia** 39,55 euró

Cseh Köztársaság 40,91 euró

Svédország 46,28 euró

Szlovákia 37,86 euró

Horvátország 49,55 euró

Bulgária** 48,44 euró

Volt Jugoszláv Köztársaság, Macedónia 67,04 euró

Moldovai Köztársaság 42,16 euró

Finnország* 38,23 euró

Albánia 42,48 euró

Bosznia-Hercegovina 39,08 euró

* Az Európai Pénzügyi Unióhoz (EMU) csatlakozott állam.
** Költségalapjukat euróban kifejezõ államok.”

4. §

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
89/2006. (XII. 26.) GKM

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

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) be-
kezdése b) pontjának 12. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

1. §

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.)
2. §-ának (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[(4) A rendelet alkalmazásában:]
„e) ,,közösségi jármû”: az Európai Gazdasági Térség-

rõl szóló megállapodásban részes államban (a továbbiak-
ban: származási ország) használatba vett, érvényes forgal-
mi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármû,”
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2. §

Az ER. 4. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(13) A közösségi jármû egyedi forgalomba helyezési
engedélyének kiadásakor – a 10. §-ban meghatározott for-
galomba helyezés elõtti vizsgálat mellõzésével – szemle
keretében kell ellenõrizni, hogy a jármû megfelel-e a már
forgalomba helyezett jármûvekre vonatkozó közlekedés-
biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.”

3. §

Az ER. 11. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

[(3) Az idõszakos vizsgálat határidejét új jármû esetén a
forgalomba helyezés napjától, használt jármû esetén a for-
galomba helyezés elõtti vizsgálat napjától számított]

„a) az autóbusznál, a b) pont alá be nem sorolt 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépko-
csinál és pótkocsinál, valamint a személytaxinál és a sze-
mélymentõ gépkocsinál egy évben,

b) a motorkerékpárnál, a mezõgazdasági vontatónál, a
3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó gépkocsinál, a „méhesházas” különleges felépít-
ményû gépkocsi és pótkocsi, továbbá a motorkerékpár, a
személygépkocsi és a mezõgazdasági vontató pótkocsi-
jánál

ba) új jármû esetében négy évben,
bb) használt jármû esetében az elsõ használatba vétel

évét követõ három naptári éven belül három évben, 3 nap-
tári éven túl két évben,”
[kell meghatározni. A jármû mûszaki állapota alapján az
a)–e) pontokban foglaltaknál rövidebb határidõ is megál-
lapítható.]

4. §

Az ER. 31. §-ának a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„a) a Tanács 70/156/EGK irányelve (1970. február 6.) a
gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK, 2005/64/EK és 2005/66/EK európai parla-
menti és tanácsi, továbbá 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 bizottsági
irányelv;”

5. §

Az ER. A. Függeléke e rendelet melléklete szerint mó-
dosul.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet 1. §-ával megállapított ER. 2. § (4) be-
kezdés e) pontja, valamint a 2. §-ával megállapított ER.
4. § (13) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
12/1998. (V. 22.) KHVM rendelet 8. §-a (2) bekezdésének
az ER. 11. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontját megállapí-
tó rendelkezése,

b) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
125/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-ának az ER.
31. §-ának a) pontját megállapító rendelkezése,

c) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
19/2006. (IV. 19.) GKM rendelet 4. §-ának az ER.
31. §-ának a) pontját megállapító rendelkezése.

(4) 2007. január 1-jén hatályát veszti
a) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 4. §-ának (14) bekez-
dése;

b) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
34/2004. (III. 30.) GKM rendelet

ba) 1. §-ának (1) bekezdése, valamint
bb) 2. §-ának az ER. 4. §-ának (13) bekezdését megál-

lapító rendelkezése;
c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzé-

sének egyes feltételeirõl szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
rendelet, valamint az autóbuszokra vonatkozó mûszaki kö-
vetelményeket meghatározó egyes további jogszabályok
módosításáról szóló 105/2004. (IX. 11.) GKM rendelet
3. §-a.

7. §

Ez a rendelet a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra,
újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel
történõ típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2005. október 26-ai
2005/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
VI. mellékletében foglalt rendelkezéseknek való megfele-
lést szolgálja.

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



Melléklet a 89/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A. függelékének módosítása

1. Az ER. A. Függelékének címéhez tartozó 1 jelû lábjegyzet a következõre módosul:
„1 Ez a Függelék a gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásá-

ról szóló 70/156/EGK Tanácsi irányelvvel (1970. február 6.), valamint az azt módosító 98/91/EK, 2000/40/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/3/EK, 2003/97/EK, 2005/64/EK és 2005/66/EK európai parlamenti és
tanácsi, továbbá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK bizottsági irány-
elvekkel megegyezõ szabályozást tartalmaz.”

2. Az ER. A. Függelékének A/1. számú melléklete a következõ 15–15.4.2. pontokkal egészül ki:

„15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG és HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A reprezentatív jármû változata:

15.2. A reprezentatív jármû tömege karosszériával vagy a vezetõfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kap-
csolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott
esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel), a vezetõ nélkül: .....................................................................

15.3. A reprezentatív jármû anyagainak tömege

15.3.1. Az elõkezelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (##):...............................................................................................................................

15.3.6. A újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege: ..............................................................

15.3.7. A újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: ....................................................................

15.4. Arányok

15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány „Rcyc (%)”:.............................................................................................................

15.4.2. Hasznosíthatósági arány „Rcov (%)”: ...................................................................................................................

(##) Ezen adatokat az ISO 22628:2002 szabvány szerint kell meghatározni.”

3. Az ER. A. Függelék A/4. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat a következõ 59. számú sorral egészül ki:

[Jármûvek típus-jóváhagyására vonatkozó elõírások felsorolása]

[Tárgy

Az MR A. Függeléke mellék-
letei és az azonos szabályo-

zást tartalmazó irányelv
száma

Official Journal
hivatkozás

Alkalmazási kör

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„59. Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK
A/59

L 310.,
25.11.2005,
10. o.

X – – X ”
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4. Az ER. A. Függelék A/11. számú melléklet 1. „Lakóautók, mentõautók, halottszállító kocsik” címû táblázata a kö-
vetkezõ 59. számú sorral egészül ki:

[Sorszám Tárgy

Az irányelv száma és
az azonos szabályo-
zást tartalmazó MR
A. Függeléke mel-

lékletei

M1 2500 kg M1 > 2500 kg(1) M2 M3]

„59. Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK
A/59. N/A N/A ”

5. Az ER. A. Függelék A/11. számú melléklet 2. „Páncélozott jármûvek” címû táblázata a következõ 59. számú sorral
egészül ki:

[Sorszám Tárgy

Az irányelv száma és
az azonos szabályozást

tartalmazó
MR A. Függeléke

mellékletei

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„59. Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK
A/59. N/A – – N/A – – – – – –”

6. Az ER. A. Függelék A/11. számú melléklet 3. „Egyéb különleges célú jármûvek (beleértve a lakókocsikat)” címû
táblázata a következõ 59. számú sorral egészül ki:

[Sorszám Tárgy

Az irányelv száma és
az azonos szabályozást

tartalmazó
MR A. Függeléke

mellékletei

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„59. Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK
A/59. – – – N/A – – – – – –”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
90/2006. (XII. 26.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének

és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) be-
kezdése b) pontjának 11. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

1. §

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forga-
lomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.)

21. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(11) A (10) bekezdés második mondatában meghatáro-
zott korlátozás alól a területi közlekedési felügyelet az
üzembentartó kérelmére felmentést ad, amennyiben a gép-
jármûvet kizárólag olyan szállításra használják, amely a
92. §-ban foglaltak alapján mentesített a tachográffal való
ellátási kötelezettség alól.”

2. §

Az MR. 66. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A megkülönböztetõ lámpa fényének nappal, a ráesõ
napfényben legalább 150 méterrõl, sötétben, tiszta idõben
pedig – a jármû távolsági fényszórójának bekapcsolt álla-
potában is – legalább 300 méterrõl határozottan felismer-
hetõnek kell lennie. A megkülönböztetõ lámpa kék, vagy
kizárólag egyidejûleg bekapcsolható kék és piros villogó
fényt bocsáthat ki.”



3. §

Az MR. 106. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106. § (1) A jármûveken szabvány szerinti elsõsegély-

nyújtó felszerelést kell készenlétben tartani:
a) oldalkocsi nélküli motorkerékpár és motoros tricikli

esetében „A” típusú,
b) személygépkocsi, tehergépkocsi, oldalkocsis motor-

kerékpár, mezõgazdasági vontató és lassú jármû, valamint
a kizárólag menetrendszerû helyi járatban közlekedõ autó-
busz esetén „B” típusú,

c) minden egyéb jármû esetén, ahol a szállítható szemé-
lyek száma 10 vagy annál több, valamint a tûzoltó jármû
esetében „C” típusú

kivitelben.
(2) A szabvány szerinti elsõsegélynyújtó felszerelés – a

tartalmának alkalmazhatóságára vonatkozó lejárati idõn
belül – helyettesíthetõ olyan elsõsegélynyújtó felszerelés-
sel, amelyet az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megál-
lapodásban részes állam a jármû kategóriájához alkalmaz-
ni rendelt, amennyiben azt magyar nyelvû, vagy ábrás el-
sõsegélynyújtási tájékoztatóval ellátták.”

4. §

Az MR. 107. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A veszélyes anyagot szállító jármûvön a veszélyes
áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban elõírtak-
nak megfelelõ, de legalább az (1) bekezdés szerinti tûzoltó
készüléket kell készenlétben tartani.”

5. §

Az MR. 120. §-a a következõ 112. ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való

megfelelést szolgálja:]
„112. az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK

irányelve (2005. október 26.) a gépjármûvek újrafelhasz-
nálhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóság-
ra tekintettel történõ típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK
tanácsi irányelv módosításáról.”

6. §

(1) Az MR. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az MR. A. Függeléke az e rendelet 2. számú mellék-
lete szerint módosul.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az egyes közlekedési miniszteri rendeletek módosí-
tásáról szóló 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 3. §-a
(5) bekezdésének az MR. 107. §-ának (4) bekezdését meg-
állapító rendelkezése,

b) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról rendelkezõ
44/2001. (XII. 18.) KöViM rendelet 9. §-a (1) bekezdésé-
nek az MR. 66. §-ának (2) bekezdését megállapító rendel-
kezése,

c) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról rendelkezõ
145/2004. (XII. 29.) GKM rendelet 1. §-a.

8. §

Ez a rendelet a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra,
újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel
történõ típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2005. október 26-ai
2005/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. számú melléklet a 90/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. mellékletének módosítása

Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázata a következõ A/59. sorral egészül ki:
[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat

GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség(1)

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület

sorszáma)

alap-irány-
elv

utolsó
módosító
irányelv

elõírás
módosítási

sorozat

típus-jóvá-
hagyási

eljárásban
M1 kate-

gória

típus-jóvá-
hagyási

eljárásban
M2, M3, N,
O kategória

egyedi
engedélye-

zési eljárás-
ban]

„A/59. 2005/64 Újrafelhasználhatóság,
újrahasznosíthatóság,
feldolgozhatóság

+ + –”

[Megjegyzés
(1) Az alkalmazási kört, az alkalmazási kötelezettség hatálybalépését és az arra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket lásd
az MR. megfelelõ mûszaki területét szabályozó A. Függelék Mellékletben.]

2. számú melléklet a 90/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

Az MR. A. Függeléke a következõ A/59. számú melléklettel egészül ki:

„Az A. Függelék A/59. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1

A gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel
történõ típusjóváhagyásának feltételei

1. Általános rendelkezések

1.1. Ez a melléklet a 2. pontban meghatározott jármûvek típusjóváhagyására vonatkozó igazgatási és mûszaki rendel-
kezéseket határozza meg annak biztosítása érdekében, hogy alkatrészeik és alapanyagaik az I. Fejezetben megha-
tározott minimális arányban újrafelhasználhatóak, újrafeldolgozhatóak és hasznosíthatóak legyenek.

1.2. Ez a melléklet külön rendelkezéseket határoz meg annak biztosítására, hogy az alkatrészek újrahasználata ne jár-
jon biztonsági vagy környezetvédelmi kockázattal.

2. A melléklet alkalmazási köre

Ezen melléklet a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továb-
biakban: ER.) A. Függelékének A/2. mellékletének A. részében meghatározott M1 és N1 kategóriájú jármûvekre,
valamint az ilyen jármûvek új, illetve újrafelhasznált alkatrészeire alkalmazandó.

3. Kivételek

A 7. pontban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, ezen melléklet rendelkezései nem alkalmazandóak:

3.1. az ER. A/2. melléklet A. részének 5. pontjában meghatározott különleges rendeltetésû jármûvekre;

1 Ez a melléklet a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történõ típusjóváhagyásáról és a
70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelvével (2005. október 26.) megegyezõ szabályozást
tartalmaz.
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3.2. az N1 kategóriába tartozó, több fázisban (lépcsõben) gyártott jármûvekre, amennyiben az alapjármû megfelel az e
mellékletben foglaltaknak;

3.3. az ER. 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, kis sorozatban gyártott jármûvekre.

4. Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazása során:

4.1. „jármû” a gépjármû;

4.2. „alkatrész” a jármûvet annak gyártásakor alkotó bármely rész vagy azok csoportja. A fogalom magában foglalja
az ER. A. Függelékének 2. cikkében meghatározott alkatrészeket és külön mûszaki egységeket is;

4.3. „jármûtípus” az ER. A. Függelékének A/2. melléklet B. részének 1. és 3. pontjában meghatározott jármûtípus;

4.4. „elhasználódott jármû” az a jármû, amely a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. §-ának
a) pontja alapján hulladéknak minõsül;

4.5. „reprezentatív jármû” a jármûtípus azon változata, amelyet a jóváhagyó hatóság a gyártóval történõ konzultáció
alapján és az I. részben foglalt feltételeknek megfelelõen az újrafelhasználhatóság, az újrafeldolgozhatóság és a
hasznosíthatóság vonatkozásában a legproblematikusabbnak tekint;

4.6. „több fázisban gyártott jármû” a többfázisú gyártási folyamat eredményeként létrejött jármû;

4.7. „alapjármû” az ER. 2. cikkének c) pontjában meghatározott jármû, amelyet a többfázisú gyártási folyamat kezdeti
fázisában használnak fel;

4.8. „többfázisú gyártási folyamat” azon folyamat, amelynek során a jármûvet több fázisban állítják elõ alkatrészek-
nek az alapjármûhöz való hozzáadásával vagy az alkatrészek megváltoztatásával;

4.9. „újrahasználat” a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. §-ának i) pontjában meghatározott,
eredeti célra történõ ismételt felhasználás;

4.10. „újrafeldolgozás” a hulladék anyagának a termelési folyamatban való ismételt felhasználása, az eredeti célra vagy
egyéb célra (recycling), kivéve azonban az energetikai hasznosítást;

4.11. „energetikai hasznosítás” az éghetõ hulladék égetés során energiatermelésre való felhasználása, közvetlen, más
hulladékokkal együtt történõ vagy azok nélküli égetés keretében, de a hõ hasznosításával;

4.12. „hasznosítás” a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. §-ának j) pontjában meghatározott mû-
velet;

4.13. „újrafelhasználhatóság” az elhasználódott jármûbõl származó alkatrészek újrahasználatának lehetõsége;

4.14. „újrafeldolgozhatóság” az elhasználódott jármûbõl származó alkatrészek vagy anyagok újrafeldolgozásának le-
hetõsége;

4.15. „hasznosíthatóság” az elhasználódott jármûbõl származó alkatrészek vagy anyagok hasznosításának lehetõsége;

4.16. „a jármû újrafeldolgozhatósági aránya (Rcyc)” az új jármû újrahasználatra és újrafeldolgozásra alkalmas tömegé-
nek százalékos aránya;

4.17. „a jármû hasznosíthatósági aránya (Rcov)” az új jármû újrahasználatra és hasznosításra alkalmas tömegének száza-
lékos aránya;

4.18. „stratégia” a szétszerelésre, bezúzásra vagy hasonló folyamatokra, anyagok újrafeldolgozására és hasznosítására
vonatkozó összehangolt tevékenységekbõl és mûszaki intézkedésekbõl álló átfogó terv annak biztosítására, hogy
a kitûzött újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányok elérhetõek legyenek a jármû megtervezésének fázi-
sában;

4.19. „tömeg” a menetkész állapotú jármûnek az ER. A. Függelék A/1. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tö-
mege a vezetõ nélkül, akinek becsült tömege 75 kg;

4.20. „illetékes szerv” olyan szervezet, mûszaki szolgálat vagy egyéb szerv, amelyet a tagállam a gyártó elõzetes érté-
kelésének elvégzésére és arról megfelelõségi tanúsítvány kiadására kijelölt. Az illetékes szerv feladatait a Magyar
Köztársaság tekintetében a Központi Közlekedési Felügyelet látja el.
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5. Típus-jóváhagyási rendelkezések

5.1. EK-típusjóváhagyás, valamint általános forgalomba helyezési engedély azon jármûtípusra adható, amely az újra-
felhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság tekintetében megfelelnek az ezen mellékletben fog-
lalt követelményeknek.

5.2. Az 5.1. pont alkalmazásában a gyártónak a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania az I. részben emlí-
tett számításokhoz és ellenõrzésekhez szükséges részletes mûszaki információkat, amelyek a jármû és alkatré-
szeinek gyártása során alkalmazott anyagok természetére vonatkoznak. Amennyiben az ilyen információ szellemi
tulajdonjog tárgya, illetve a gyártó vagy annak beszállítója különleges know-how-ját képezi, a gyártónak vagy be-
szállítójának elegendõ információt kell szolgáltatnia ahhoz, hogy a számításokat megfelelõen el lehessen végezni.

5.3. Az újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság vonatkozásában a jóváhagyó hatóság bizto-
sítja, hogy a gyártó az ezen melléklet II. részében meghatározott adatközlõlap-mintát használja, amikor az ER.
A. Függelék 3. cikkének (1) bekezdése alapján EK-típusjóváhagyási kérelmet nyújt be.

5.4. Az ER. A. Függelék 4. cikkének (4) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyás engedélyezésekor a típusjóváhagyó
hatóság az ezen melléklet III. részében meghatározott EK-típusbizonyítvány-mintát alkalmazza.

6. A gyártó elõzetes értékelése

6.1. Az EK-típusjóváhagyás, valamint az általános forgalomba helyezési engedély kiadásának feltétele annak biztosí-
tása, hogy a gyártó a IV. rész 3. pontjával összhangban megfelelõ intézkedéseket tesz, és eljárásokat hoz létre az
ezen melléklet hatálya alá tartozó valamennyi újrafelhasználhatósági, újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági
szempont teljesítése érdekében. Miután ezt az elõzetes értékelést a jóváhagyó hatóság elvégezte, a „Tanúsítvány a
IV. résznek való megfelelésrõl” elnevezésû igazolást kiadja a gyártónak (a továbbiakban: „megfelelõségi tanú-
sítvány”).

6.2. A jóváhagyó hatóság a gyártó elõzetes értékelése keretében biztosítja, hogy a jármûtípus gyártásához használt
anyagok megfeleljenek a rendelet 16/A. §-ában meghatározott követelményeknek.

6.3. A 6.1. bekezdés alkalmazásában a gyártó stratégiát javasol az alkatrészek szétszerelése és újrahasználata, az anya-
gok újrafeldolgozása és hasznosítása biztosítására. A stratégiának figyelembe kell vennie a jármû-típusjóváha-
gyás kérelmezésének idõpontjában elérhetõ vagy fejlesztés alatt álló elismert technológiákat.

6.4. A jóváhagyó hatóság a IV. rész 2. pontjával összhangban kinevezi a gyártó elõzetes értékelésének elvégzésére és
a megfelelõségi tanúsítvány kiadására illetékes szervet.

6.5. A megfelelõségi tanúsítvány tartalmazza a megfelelõ dokumentációt, és leírja a gyártó által ajánlott stratégiát. Az
illetékes szerv a IV. rész függelékében meghatározott mintát alkalmazza.

6.6. A megfelelõségi tanúsítvány a kiállításától számított legalább két évig érvényes, mielõtt újabb vizsgálatok végez-
hetõek.

6.7. A gyártónak értesítenie kell az illetékes szervet bármely jelentõs változásról, amely kihathat a megfelelõségi tanú-
sítvány érvényességére. Az illetékes szerv a gyártóval történõ konzultációt követõen határoz arról, hogy szüksé-
gesek-e újabb vizsgálatok.

6.8. Az illetékes szerv a megfelelõségi tanúsítvány érvényességi idõszakának végén – amennyiben helyénvaló – kiad
egy új megfelelõségi tanúsítványt, vagy további két évre meghosszabbítja annak érvényességét. Az illetékes szerv
új tanúsítványt ad ki, ha jelentõs változásokról értesítették õt.

7. Az alkatrészek újrahasználata

Az V. részben felsorolt alkatrészek:
a) az újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányokra vonatkozó számítások tekintetében nem újrafelhasz-
nálhatónak minõsülnek;
b) az ER. A. Függelék hatálya alá tartozó jármûvek gyártása során nem használhatóak újra.
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8. Típus-jóváhagyási bevezetési dátumok

8.1. A jóváhagyó hatóság 2006. december 15. napját követõen az ezen melléklet követelményeinek megfelelõ jármû-
típusok tekintetében:
a) nem utasítja el az EK-típusjóváhagyás vagy az általános forgalomba helyezési engedély (típusbizonyítvány)
megadását;
b) nem tiltja meg az új jármû forgalomba helyezését, értékesítését vagy üzembe helyezését.

8.2. 2008. december 15. napját követõen az ezen melléklet követelményeinek nem megfelelõ jármûtípusok tekinteté-
ben:
a) nem adható ki az EK-típusjóváhagyás, valamint
b) az általános forgalomba helyezési engedély (típusbizonyítvány).

8.3. 2010. július 15. napját követõen az ezen melléklet követelményeinek nem megfelelõ jármûtípushoz tartozó új jár-
mû:
a) ,,Megfelelõségi tanúsítványa” és „Mûszaki adatlapja” a forgalomba helyezés tekintében érvényességét veszti,
b) nem helyezhetõ forgalomba – kivéve, ha az ER. A. Függelék 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatá-
rozott eljárást –, továbbá nem értékesíthetõ.

8.4. A 7. pontot 2006. december 15. napját követõen kell alkalmazni.

A RÉSZEK JEGYZÉKE

I. rész: Követelmények
II. rész: Adatközlõ lap az EK-típusjóváhagyáshoz
III. rész: Minta az EK-típusbizonyítványhoz
IV. rész: A gyártó elõzetes értékelése

Függelék: A megfelelõségi tanúsítvány mintája
V. rész: A nem újrafelhasználhatónak minõsülõ alkatrészek

I. Rész

KÖVETELMÉNYEK

1. Az M1 és N1 kategóriába tartozó jármûveket úgy kell gyártani, hogy
– tömegük szerint legalább 85%-ban újrafelhasználhatóak és/vagy újrafeldolgozhatóak, és
– tömegük szerint legalább 95%-ban újrafelhasználhatóak és/vagy hasznosíthatóak

legyenek az ezen részben meghatározott eljárások szerint.

2. A gyártó típusjóváhagyás céljából benyújt egy megfelelõen kitöltött – az ISO 22628:2002 szabvány A. mellékleté-
vel összhangban elkészített – adatbejelentési formanyomtatványt. Az adatbejelentési lap tartalmazza az anyagok szerinti
bontást.

Az adatbejelentési laphoz csatolni kell a gyártó nyilatkozatát a szétszerelt alkatrészek felsorolásáról a szétszerelés
szakaszára vonatkozóan és az általa javasolt kezelési folyamatról.

3. A gyártó az 1. és a 2. pont alkalmazása során igazolja a jóváhagyó hatóság számára, hogy a reprezentatív jármû
megfelel a követelményeknek. Az ISO 22628:2002 szabvány B. melléklete szerinti számítási módszer alkalmazandó.

A gyártónak azonban képesnek kell lennie annak igazolására, hogy a jármûtípuson belül bármely változat megfelel
ezen melléklet követelményeinek.

4. A reprezentatív jármûvek kiválasztásánál figyelembe kell venni az alábbi kritériumokat:
– a karosszéria típusa,
– a rendelkezésre álló felszereltségi szintek1,
– a rendelkezésre álló kiegészítõ berendezések1, amelyeket a gyártó felelõsségére szerelnek fel.

1 Például: bõrkárpit, autórádió felszerelések, légkondicionáló rendszer, alumínium kerekek.
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5. Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság és a gyártó egy gépjármûtípuson belül együttesen nem azonosítja az újra-
felhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság tekintetében legproblematikusabbnak megítélt változatot,
ki kell választani egy reprezentatív jármûvet, mégpedig:

a) az ER. A. Függelék A/2. számú melléklete III. részének 1. pontjában meghatározott „karosszériatípusonként” az
M1 kategóriájú jármûvek esetében;

b) ,,karosszériatípusonként”, például egyterû teherautó, vezetõfülke, kisteherautó az N1 kategóriájú jármûvek esetében.

6. A számítások vonatkozásában a gumiabroncsokat újrafeldolgozhatónak kell tekinteni.

7. A tömeget egytizedes pontossággal kilogrammban kell kifejezni. Az arányokat egytizedes pontossággal százalék-
ban kell kiszámolni, majd az alábbiak szerint kell kerekíteni:

a) amennyiben a tizedespontot követõ szám 0 és 4 között van, lefelé kerekítendõ;
b) amennyiben a tizedespontot követõ szám 5 és 9 között van, felfelé kerekítendõ.

8. A jóváhagyó hatóság az ezen részben említett számítások ellenõrzése céljából biztosítja, hogy a 2. pontban említett
adatbejelentési formanyomtatvány összhangban legyen az ezen melléklet 6.1. pontjában említett megfelelési tanúsít-
ványhoz csatolt ajánlott stratégiával.

9. A gyártó az alkatrészek anyagának és tömegének ellenõrzésére biztosítja a típusjóváhagyó hatóság által szükséges-
nek ítélt jármûveket és alkatrészeket.

II. Rész

ADATKÖZLÕ LAP AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSHOZ

a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történõ
EK-típusjóváhagyásához az ER. A. Függelékének A/1. mellékletével (70/156/EGK tanácsi irányelv 2 I. mellékletével)

összhangban.

Az alábbi információkat három példányban kell benyújtani, és mellékelni kell egy tartalomjegyzéket. A rajzokat meg-
felelõ méretarányban és részletességgel A4 méretben vagy A4 formátumúra hajtogatva kell benyújtani. Az esetleges
fényképeknek elégséges részletességûnek kell lenniük.

0. ÁLTALÁNOS
0.1. Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve): .............................................................................................................
0.2. Típus: ..................................................................................................................................................................
0.2.0.1. Alváz:..................................................................................................................................................................
0.2.1. Kereskedelmi név (nevek), (adott esetben):........................................................................................................
0.3. Típusazonosító, ha jelölték a jármûvön (b): ........................................................................................................
0.3.1. A fenti megjelölés helye: ....................................................................................................................................
0.4. A jármû kategóriája (c):.......................................................................................................................................
0.5. A gyártó neve és címe:........................................................................................................................................
0.8. Az összeszerelõ üzem(ek) címe(i): .....................................................................................................................

1. A JÁRMÛ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÕI
1.1. Fényképek és/vagy rajzok a reprezentatív jármûrõl: ..........................................................................................
1.2. A teljes jármû méretezett rajza: ..........................................................................................................................
1.3. A tengelyek és a kerekek száma: ........................................................................................................................
1.3.1. Ikerabronccsal szerelt keréktengelyek száma és helye: ......................................................................................
1.3.3. Hajtott kerekek (száma, elrendezése, más tengelyekhez való kapcsolódás): ......................................................
1.7. Vezetõfülke (elõretolt vagy rendes) (z): ..............................................................................................................

2 Az ezen adatközlõ lapon használt számok és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak. Az ezen irányelv szempontjá-
ból nem releváns tételek nem szerepelnek.

1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21



3. MOTOR (q) [a mind benzinnel, gázolajjal stb., mind ezek és más üzemanyagok keverékével mûködõ jármûvek
esetében megismételendõ (+)]

3.1. Gyártó: ................................................................................................................................................................

3.2. Belsõ égésû motor:..............................................................................................................................................

3.2.1. Egyedi információk a motorról: ..........................................................................................................................

3.2.1.1. Mûködési elv: külsõ gyújtású motor/kompressziós gyújtású motor, négyütemû/kétütemû (1): .........................

3.2.1.2. Hengerek száma és elrendezése: .........................................................................................................................

3.2.1.3. Motor hengerûrtartalma (s): ....................................................................................................................... cm3

3.2.2. Üzemanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz/etanol (1): .....................................................................................

4. ERÕÁTVITEL (v)

4.2. Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.):

4.5. Tengelykapcsoló

4.5.1. Típus [kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható erõátvitel)] (1)

4.9. Differenciálzár: igen/nem/választható (1)

9. KAROSSZÉRIA

9.1. Karosszéria típusa: ..............................................................................................................................................

9.3.1. Ajtók elrendezése és az ajtók száma: ..................................................................................................................

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Száma:.................................................................................................................................................................

15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A reprezentatív jármû változata: .........................................................................................................................

15.2. A reprezentatív jármû tömege karosszériával vagy a vezetõfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kap-
csolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott
esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel) a vezetõ nélkül: ......................................................................

15.3. A reprezentatív jármû anyagainak tömege: ........................................................................................................

15.3.1. Az elõkezelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (##):...............................................................................................................................

15.3.6. Az újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege: ............................................................

15.3.7. Az újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: ..................................................................

15.4. Arányok

15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány „Rcyc (%)”:.............................................................................................................

15.4.2. Hasznosíthatósági arány „Rcov (%)”: ...................................................................................................................
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III. Rész

MINTA AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYHOZ

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

EK-típusjóváhagyó hatóság
pecsétje

A közlemény tárgya:
– EK-típusjóváhagyás (1) egy jármûtípusra vonatkozóan
– EK-típusjóváhagyás meghosszabbítása (1)
– EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

tekintettel a 2005/64/EK irányelvre

EK-típusjóváhagyási szám:

A meghosszabbítás indoka:

I. Szakasz

0.1. Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve): .............................................................................................................

0.2. Típus: ..................................................................................................................................................................

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (2): ............................................................................................................................

0.3. Típusazonosító, ha jelölték a jármûvön: .............................................................................................................

0.3.1. A fenti megjelölés helye: ....................................................................................................................................

0.4. A jármû kategóriája (3):.......................................................................................................................................

0.5. A gyártó neve és címe:........................................................................................................................................

0.8. Az összeszerelõ üzem(ek) neve és címe: ............................................................................................................

[...]

II. Szakasz

1. További információk: .........................................................................................................................................

A reprezentatív jármû(vek) újrafeldolgozhatósági aránya: .................................................................................

A reprezentatív jármû(vek) hasznosíthatósági aránya: .......................................................................................

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelõs mûszaki szolgálat: .......................................................................................

3. A vizsgálatról szóló jelentés idõpontja: ..............................................................................................................

1 A nem kívánt rész törlendõ.
2 Ha nem áll rendelkezésre az EK-típusjóváhagyás megadásakor, akkor ezt a pontot legkésõbb a jármû forgalomba hozatalakor kell kitölteni.
3 A 70/156/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint.
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4. A vizsgálatról szóló jelentés hivatkozási száma: ................................................................................................

5. Megjegyzések: ....................................................................................................................................................

6. Mellékletek: az index és a tájékoztató csomag ...................................................................................................

7. A jármû megfelel/nem felel meg (1) az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelvében meghatáro-
zott mûszaki követelményeknek: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
(hely) (aláírás) (dátum)

Mellékletek: ................ Tájékoztató csomag.

IV. Rész

A GYÁRTÓ ELÕZETES ÉRTÉKELÉSE

1. E rész célja

E rész leírja az illetékes szerv által elvégzendõ elõzetes értékelést, amely biztosítja, hogy a gyártó meghozza a
szükséges intézkedéseket és létrehozza a szükséges eljárásokat.

2. Az illetékes szerv

Az illetékes szervnek meg kell felelnie a minõségbiztosítási rendszerek tanúsítását végzõ szervek általános köve-
telményeire vonatkozó EN 45012:1989 vagy az ISO/IEC Guide 62:1996 szabványnak a gyártó irányítási rendsze-
re tekintetében.

3. Az illetékes szerv által elvégzendõ vizsgálatok

3.1. Az illetékes szerv biztosítja, hogy a gyártó meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy

a) összegyûjtse az ezen melléklet által megkövetelt számítások elvégzéséhez szükséges megfelelõ adatokat a tel-
jes beszállítói láncon belül, különösen a jármûvek gyártása során alkalmazott anyagok természete és tömege te-
kintetében;

b) rendelkezésre álljanak a számítási folyamathoz szükséges egyéb jármûadatok, mint például a folyadékok tér-
fogata stb.;

c) megfelelõ mértékben ellenõrizze a beszállítóktól érkezõ információkat;

d) kezelje az anyagok szerinti bontást;

e) képes legyen elvégezni a feldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányokkal kapcsolatos számításokat az
ISO 22628:2002 szabvánnyal összhangban;

f) megjelölje a polimerekbõl és elasztomerekbõl készülõ alkatrészeket a rendelet 16/A. §-ában és a 7/A. mellék-
letben meghatározott módon;

g) ellenõrizze, hogy nem használnak fel újra az V. részben felsorolt alkatrészeket új gépjármûvek gyártása során.

3.2. A gyártó dokumentált formában az illetékes szerv rendelkezésére bocsátja az összes vonatkozó információt.
Különösen az anyagok újrafeldolgozását és hasznosítását kell megfelelõen dokumentálni.

1 A nem kívánt rész törlendõ.
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A IV. rész függeléke
A megfelelõségi tanúsítvány mintája

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY

A 2005/64/EK irányelv IV. MELLÉKLETÉVEL

SZÁM: [....... hivatkozási szám]

[....... az illetékes szerv]

igazolja, hogy

(gyártó): ..........................................................................................................................................................................

(a gyártó címe): ..............................................................................................................................................................

megfelel a 2005/64/EK irányelv IV. mellékletében foglaltaknak.

Az elvégzett vizsgálatok idõpontja:

A vizsgálat végzõje (az illetékes szerv neve és címe):

A jelentések száma:

Ez a tanúsítvány [..........................-ig idõpont] érvényes.

Kelt [...................................................................... hely]

[........................................................................... dátum]

[.......................................................................... aláírás]

Mellékletek: A gyártó által javasolt stratégia leírása az újrahasználat, az újrafeldolgozás és a hasznosítás területén.

V. Rész

A NEM ÚJRAFELHASZNÁLHATÓNAK MINÕSÜLÕ ALKATRÉSZEK

1. Bevezetés

Ez a rész az M1 és N1 kategóriába tartozó jármûvek alkatrészeire vonatkozik, amelyeket nem szabad újrafelhasz-
nálni új jármûvek gyártása során.

2. Az alkatrészek listája

– valamennyi légzsák1, beleértve a párnákat, pirotechnikai mûködtetõket, elektronikai vezérlõegységeket és ér-
zékelõket,

– biztonsági övek automata vagy nem automata egységei, beleértve a hevedereket, csatokat, övvisszahúzókat, pi-
rotechnikai mûködtetõket,

– ülések (amennyiben a biztonsági öv rögzítéseit és/vagy a légzsákokat beépítették az ülésekbe),

– kormányzár-alkatrészek, amelyek a kormányoszloppal állnak kapcsolatban,

– indításgátlók, beleértve a jeladókat és az elektronikus vezérlõegységeket,

– kibocsátás-utókezelõ rendszerek (például katalizátorok, részecskeszûrõk),

– kipufogó hangtompítók.

1 Amennyiben a légzsákot a kormánykerékbe építik be, maga a kormánykerék.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
92/2006. (XII. 27.) GKM

rendelete
a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének

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

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a
(6) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben el-
járva a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
30. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (6) bekezdésében
és 74. §-ának l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:

1. §

A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM rendelet 3. számú mellékletének 2.2.7. pont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.2.7. Munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés
(OJTI)

2.2.7.1. Repülõtéri irányítás látással, repülõtéri irányí-
tás mûszeres jogosításhoz:

a) Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély leg-
alább hároméves – a kiterjesztési kérelemnek megfelelõ –
jogosítással, valamint

b) a c) pontban foglalt kivétellel, a kérelmet közvetle-
nül megelõzõen legalább hat hónapos szakszolgálat ellátá-
sa azon repülõtéren, amelyre a kiterjesztést kérelmezi.

c) Olyan repülõtéren, repülõtéri körzetben, ahol az el-
múlt három év átlagában végrehajtott, illetve ennek hiá-
nyában a tervezett gazdasági célú légiközlekedést végzõ
légijármû mozgás – függetlenül a maximális felszálló-
tömegtõl és a légijármû üléseinek számától – kevesebb,
mint évi 10 000, a b) pontban szereplõ szakszolgálat ellátá-
sára elõírt idõtartam legalább három hónap.

d) Szakismeret: oktatási és vizsgáztatási módszertan.
2.2.7.2. Bevezetõ irányítás eljárás, bevezetõ irányítás

légtérellenõrzõ berendezéssel, körzeti irányítás eljárás és
körzeti irányítás légtérellenõrzõ berendezéssel jogosítás-
hoz:

a) Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély leg-
alább négyéves – a kiterjesztési kérelemnek megfelelõ –
jogosítással.

b) Szakismeret: oktatási és vizsgáztatási módszertan.”

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
93/2006. (XII. 27.) GKM

rendelete
a hajózási képesítésekrõl szóló

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Vkt.
26. §-ának (1) bekezdésére is – az oktatási és kulturális
miniszterrel egyetértésben – a gazdasági és közlekedési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ
t)–v) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]
„t) Ügynökség: az Európai Parlamentnek és a Tanács-

nak az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásá-
ról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendeletében
meghatározott szervezet;

u) EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más
állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az
Európai Közösség és tagállamai, valamint Európai Gazda-
sági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam
között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;

v) harmadik állam: az u) pontban meghatározott állam-
tól eltérõ állam.”

2. §

Az R. 9. §-ának alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Külföldön, azaz harmadik államban, illetve EGT
államban szerzett képesítés elismerése”

3. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) EGT államban, illetve harmadik államban szerzett
képesítés elismerése nemzetközi szerzõdés, külön jogsza-
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bály vagy viszonosság, illetve az e rendeletben foglalt ren-
delkezések alapján történik.”

(2) Az R. 9. §-ának (16) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és e § a következõ (17) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(16) EGT államban, illetve harmadik államban szerzett
tengerész képesítések elismerésérõl és honosításáról, vala-
mint a magyar hatóság által kiállított képesítõ okmányok
valódiságáról harmadik állam, illetve EGT állam hatósá-
gát, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet, illetve az
Európai Bizottságot a hajózási hatóság közremûködésével
a minisztérium tájékoztatja.

(17) Az Ügynökség által, a képzési és képesítési rendel-
kezések megfelelõ érvényesítésének ellenõrzése céljából
legalább ötévi rendszerességgel végrehajtott ellenõrzés
elõsegítése érdekében a minisztérium és a hajózási hatóság
mûködnek közre.”

4. §

Az R. 14. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való

megfelelést szolgálja:]
„e) a tengerészek képzésének minimumszintjérõl szóló

2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. szeptem-
ber 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és a tanácsi irány-
elv, 2. cikk i) pont; 3. cikk (1) bekezdés; 4. cikk 2. pont és
az 5. cikk (1) bekezdés.”

5. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

6. §

Ez a rendelet a tengerészek képzésének minimumszint-
jérõl szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló,
2005. szeptember 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és a
tanácsi irányelv 2. cikk i) pontjának, 3. cikk (1) bekezdésé-
nek, 4. cikk 2. pontjának és az 5. cikk (1) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
95/2006. (XII. 27.) GKM

rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek

a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával
kapcsolatos módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése b) pontjának 1., 3., 5., 11., 12., 14., 16., 18.,
19., 20. és 21. alpontjában,

a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában,

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében,

a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
15. §-ának (1) bekezdésében, 30. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 47. §-ának (1) bekezdésében, 49. §-ának (1) bekezdé-
sében, 52. §-ának (4) bekezdésében, 53. §-ának (6) bekez-
désében, 63. §-ában és 74. §-ának j), l), n) és o) pontjában,

a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény
42. §-ának (3) bekezdésében,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
68. §-ának (4) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének b),
e), i) pontjában és (4) bekezdésében,

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerveze-
térõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balese-
tek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
53. §-ának c) pontjában,

a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. §-a (2) bekezdésének a), b), c), e), h), i), j), k), l), p), o),
s), w) és x) pontjában,

a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyez-
mény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzõ-
könyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdeté-
sérõl szóló 2003. évi LXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdé-
sében,

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 207. §-ának (3) bekezdésében,

az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi
XLVII. törvény 31. §-ának (8) bekezdésében,

a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény 88. §-a (2) bekezdésének 2., 8., 9., 10., 12., 19. és
20. pontjában,

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1979. évi
19. törvényerejû rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében,

a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzet-
közi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetésé-
rõl szóló 1986. évi 2. törvényerejû rendelet 3. §-a (2) be-
kezdésének a) pontjában,

a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ
és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában,



a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló
297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának e) pontjá-
ban
kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § és 19. § tekintetében az egészségügyi miniszter-
rel,

a 24. § és 48. § tekintetében a honvédelmi miniszterrel,
a 14. §, 15. §, 19. §, 42. §, 49. § és 69. § tekintetében az

igazságügyi és rendészeti miniszterrel,
a 18. §, 19. § és 23. § tekintetében a környezetvédelmi és

vízügyi miniszterrel,
a 14. §, 18. § és 31. § tekintetében az oktatási és kulturá-

lis miniszterrel,
a 15. §, 22. §, 43. §, 50. §, 51. §, 67. § és 70. § tekinteté-

ben az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel,
a 15. §, 59. § és 69. § tekintetében a pénzügyminiszter-

rel,
a 14. § és 69. § tekintetében a szociális és munkaügyi

miniszterrel egyetértésben,
a következõket rendelem el:

1. §

A hajózási mûszaki felügyeleti tevékenységre vonatko-
zó rendelkezéseknek, valamint a tengeri és a belvízi hajók
mûszaki felügyeleti elõírásainak kiadásáról szóló 5/1977.
(XII. 3.) KPM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a
„Közlekedési Fõfelügyeletet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát” szö-
veg lép.

2. §

A belvízi hajók köbözésérõl szóló 10/1979. (V. 29.)
KPM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében a „Központi
Közlekedési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

3. §

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének ki-
hirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM rendelet

a) 1. melléklete harmadik alcímében és kilencedik alcí-
mében a „megyei, fõvárosi közlekedési felügyelet” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regioná-
lis igazgatósága” szöveg,

b) 1. melléklete tizedik alcímében, 1. mellékletében az
‘A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” melléklete’ „B”
melléklete 8. részének 8.2 fejezetében az ‘A bizonyítvány

mintája‘ cím alatti minta ‘2’ jelû oszlopának ötödik és ki-
lencedik sorában, továbbá 2. melléklete (4) bekezdésének
második és harmadik mondatában, valamint (7) bekezdé-
sében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala”
szöveg
lép.

4. §

Az építõgépkezelõ munkakörök képesítéshez kötésérõl
és az építõgépkezelõk képzésérõl szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együttes rendelet

a) 4. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 6. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (1) bekezdé-
sében az „a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté-
rium Közlekedési Fõfelügyelete” szövegrész, valamint
8. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „Közlekedési Fõ-
felügyelet (KFF)” szövegrész helyébe az „az NKH Köz-
ponti Hivatala” szöveg,

c) 6. §-ának (2) bekezdésében az „a Közlekedési, Hír-
közlési és Vízügyi Minisztérium Közlekedési Fõfelügye-
letével” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivata-
lával” szöveg
lép.

5. §

A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló
szabályzatról rendelkezõ 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet

a) 1. melléklete 1. része 1.8.5.2 pontjának a) és b) al-
pontjában a „Központi Közlekedési Felügyeletnek” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,

b) 1. melléklete 8. része 8.6.1 pontjában foglalt ‘Jóvá-
hagyási bizonyítvány minták’ címoldalain a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,

c) 1. melléklete 8. része 8.6.1 pontjában foglalt ‘Jóvá-
hagyási bizonyítvány minták’ címoldalain a „Zentralins-
pektorat Für Verkehr” szövegrész helyébe a „Mittelunga-
rische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für
Verkehrswesen” szöveg,

d) 2. melléklete a „Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium” alcímének második gondolatjeles bekez-
désben a „Központi Közlekedési Felügyelet (KKF)” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.
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6. §

A tengeri hajók köbözésérõl szóló 1/1984. (I. 17.) KM
rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közleke-
dési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg lép.

7. §

A vasúti jármûvekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt
szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helye-
zésérõl, idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl 11/1984.
(VI. 27.) KM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyar-
országi Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 3. §-ának (3) bekezdésében az „a Központi Közleke-
dési Felügyeletnél (KKF)” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál”
szöveg,

c) 6. §-ában az „a Központi Közlekedési Felügyelet
(KKF)” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyar-
országi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

8. §

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

a) 1. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg,

b) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a „megyei, fõ-
városi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága”
szöveg
lép.

9. §

(1) A közlekedési építmények építésfelügyeletérõl
szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet 1. §-ának a) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A közlekedési építmények tekintetében]
„a) építésfelügyeleti szervek: a Nemzeti Közlekedési

Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai,
az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
valamint az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága,”

(2) A közlekedési építmények építésfelügyeletérõl
szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az „a
KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 2. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„a Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe
az „az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szö-
veg,

c) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a KKF-et”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságát” szöveg,

d) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a Légügyi
Igazgatóságot” szövegrész helyébe az „az NKH Polgári
Légiközlekedési Igazgatóságát” szöveg,

e) 5. §-ának (2) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelethez” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalához” szöveg
lép.

10. §

A sikló, a függõpálya, a sífelvonó és a mozgólépcsõ
(mozgójárda) kezelõjének képzésérõl és vizsgáztatásáról
szóló 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 2. §-ának (4) bekezdésében az „a KKF” szövegrész
helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,

c) 4. §-ának (2) bekezdésében az „A KKF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,

d) 4. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdé-
sében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (2) bekez-
désében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész he-
lyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

e) 6. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet vezetõje” szövegrész helyébe az „az NKH elnöke”
szöveg,

f) 10. §-ában, 11. §-ának felvezetõ szövegében, 12. §-a
(1) bekezdésének felvezetõ szövegében az „A Közlekedé-
si Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Közpon-
ti Hivatala” szöveg,

g) 13. §-ában az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szöveg-
rész helyébe az „az NKH” szöveg
lép.

11. §

A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemelteté-
sük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet

a) 3. §-ának (4) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyeletet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közleke-
dési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarorszá-
gi Regionális Igazgatóságát” szöveg,



b) 3. §-ának (5) bekezdésében az „a megyei, fõvárosi
közlekedési felügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH
illetékes regionális igazgatóságát” szöveg,

c) 4. §-ának (1) bekezdésében az „a Központi Közleke-
dési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész,
22. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF” szövegrész,
1. melléklete 7. pontjának b) alpontja elsõ gondolatjeles
bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet
(KKF)” szövegész helyébe az „az NKH Közép-magyar-
országi Regionális Igazgatósága” szöveg,

d) 4. §-ának (2) bekezdésében és 22. §-ának (1) bekez-
désében az „a megyei, fõvárosi közlekedési felügyelet”
szövegrész, valamint 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja
elsõ gondolatjeles bekezdése elsõ és második sorában az
„az illetékes megyei közlekedési felügyelet” szövegrész
helyébe az „az NKH illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,

e) 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja elsõ gondolat-
jeles bekezdésének negyedik sorában és második gondo-
latjeles bekezdésének harmadik sorában az „a Fõvárosi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

f) 1. melléklete 7. pontjának c) alpontja elsõ gondolat-
jeles bekezdésében az „a Légügyi Igazgatóság” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Polgári Légiközlekedési Igazga-
tósága” szöveg,

g) 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja második gon-
dolatjeles bekezdése elsõ, második és negyedik sorában,
valamint 1. melléklete 7. pontjának b) alpontja második
gondolatjeles bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügye-
let” szövegrész, továbbá 1. melléklete 7. pontjának c) al-
pontja második gondolatjeles bekezdésében az „a KHVM
Légügyi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe „az NKH
Központi Hivatala” szöveg,

h) 2. mellékletének elsõ mondatában „a Központi Köz-
lekedési Felügyeletet (KKF)” szövegész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát”
szöveg
lép.

12. §

(1) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 2. §-a (3) bekezdésének h) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 2. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, 4. §-ának
(8) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésé-
nek második és harmadik mondatában, (7) bekezdésének
harmadik mondatában, 10. §-ának (3) bekezdésében,
(8) bekezdésében és (12) bekezdésében, 12. §-a (11) be-
kezdésének elsõ és második mondatában, 12/A. §-a (1) be-
kezdésének második mondatában, 12/B. §-a (3) bekezdé-
sében, (4) bekezdésének c) és f) pontjában, (6) bekezdésé-

nek elsõ és második mondatában, 13. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában, 13/A. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatá-
ban, 16. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésében, (7) be-
kezdésének második mondatában és (8) bekezdésében,
17. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-a (1) bekezdésének
második mondatában, 19/A. §-ának (6) bekezdésében,
26. §-ának (2) bekezdésében, 29. §-ának (2) bekezdésé-
ben, 5. melléklete I. fejezete 2.1.1. pontjának felvezetõ
szövegében, 2.4.1. pontjának felvezetõ szövegében,
3.2.3. pontjának c) alpontjában, 3.3.3. pontjában, 5. mel-
léklete II. fejezete 3.2. pontjának második mondatában,
6. melléklete 1.3.3. pontjának második mondatában,
2.1.4. pontjában, 2.2. pontjának c) alpontjában, 2.3. pont-
jának címében, 2.3.5. pontjában, 2.3.6. pontjának második
mondatában, 3.1.3. pontjának b) alpontjában, 3.2.3. pont-
jában, 3.2.4. pontjában, 7. melléklete 1.3. pontjában,
1.4. pontjában, 2.2. pontjában, 2.3. pontjában, 2.4. pontjá-
ban, 5.1. pontjának felvezetõ szövegében, 6.1. pontjának
harmadik mondatában, 6.2. pontjának c), ca) és cc) alpont-
jában, 7.2. pontjában, 7.3. pontjában, 7.4. pontjában,
7.5. pontjában, 9.1. pontjában, 9.6. pontjának b) és c) al-
pontjában, 9.9. pontjában, 8. melléklete 1.1. pontjában,
1.2. pontjának felvezetõ szövegében, 1.3. pontjában,
1.5. pontjában, 1.8. pontjának második mondatában,
1.9. pontjában, 1.12. pontjának felvezetõ szövegében,
2.2.1. pontjában, 2.2.3. pontjában és 3. pontjában foglalt
‘Kijelölés’ minta szövegében az „a területi közlekedési
felügyelet” szövegrész, 29. §-a (1) bekezdésének elsõ
mondatában, 1. melléklete II. fejezetének 2. pontjában és
8. melléklete 1.13. pontjában az „a területi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész, 7. melléklete 8.5. pontjának má-
sodik mondatában az „a közlekedési felügyelet” szöveg-
rész, 19. §-a (3) bekezdésének második mondatában és
10. melléklete II. Fejezetének 1.3. pontjában az „a területi
közlekedési hatóság” szövegrész, valamint 5. melléklete
III. fejezetének 1.4. pontjában az „a fõvárosi, megyei köz-
lekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH re-
gionális igazgatósága” szöveg,

c) 4/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az „engedé-
lyezõ területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe
az „NKH engedélyezõ regionális igazgatósága” szöveg,

d) 12. §-ának (1) bekezdésében, 13/A. §-a (1) bekezdé-
sének második mondatában, 24. §-a (1) bekezdésének elsõ
mondatában, 26. §-ának (1) bekezdésében, 5. melléklete
I. fejezete 2.5. pontjának második mondatában,
3.1.1. pontjában és 3.1.2. pontjában, 6. melléklete
2.1.3. pontjában, 2.3.2. pontjában, 2.3.6. pontjának elsõ
mondatában, 7. melléklete 6.1. pontjának elsõ és második
mondatában, 6.3. pontjában, 7.1. pontjának felvezetõ szö-
vegében, 9.5. pontjában, 9.9. pontjában, 8. mellékletének
2.1.3. pontjában az „A területi közlekedési felügyelet”
szövegrész, valamint 29. §-a (3) bekezdésének elsõ mon-
datában az „A területi Közlekedési Felügyelet” szövegrész
helyébe az „Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,

e) 12/B. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében
az „A területi közlekedési felügyeletek” szövegrész helyé-
be az „Az NKH regionális igazgatóságai” szöveg,
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f) 7. melléklete 2.4. pontjában az „A területi közlekedé-
si felügyelettel” szövegrész helyébe az „Az NKH regioná-
lis igazgatóságával” szöveg,

g) 8. mellékletének 3. pontjában a ,,.........................
............. Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az
„NKH ................................... Regionális Igazgatósága”
szöveg,

h) 6. mellékletének 2.3.3. pontjában és 7. mellékleté-
nek 5.4. pontjában az „a területi közlekedési felügyelet ve-
zetõje” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazga-
tóságának igazgatója” szöveg,

i) 6. melléklete 2.3.4. pontjának felvezetõ szövegében
az „A területi közlekedési felügyelet vezetõje” szövegrész
helyébe az „Az NKH regionális igazgatóságának igazga-
tója” szöveg,

j) 7. mellékletének 8.6. pontjában az „a területi közle-
kedési felügyelet vezetõjének” szövegrész helyébe az „az
NKH regionális igazgatósága igazgatójának” szöveg,

k) 10. §-ának (1) bekezdésében és (10) bekezdésében,
12. §-a (7) bekezdésében és (8) bekezdésének felvezetõ
szövegében, 16. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában és
(9) bekezdésének elsõ mondatában, 19. §-a (1) bekezdésé-
nek elsõ mondatában, 29. §-a (1) bekezdésének harmadik
mondatában, 5. melléklete I. fejezete 3.1.3. pontjában,
3.2.6. pontjának a) alpontjában, 6. mellékletének
2.1.2. pontjában, 7. melléklete 1.1.2. pontjának g) alpont-
jában az „a területi közlekedési felügyeletnél” szövegrész,
továbbá 14. §-a (7) bekezdésének b) pontjában az „a közle-
kedési felügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH re-
gionális igazgatóságánál” szöveg,

l) 5. melléklete I. fejezete 3.1.4. pontjában a „területi
közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe az „NKH
regionális igazgatóságánál” szöveg,

m) 17. §-ának (1) bekezdésében és 8. mellékletének
1.1.3. pontjában az „A területi közlekedési felügyeletnél”
szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatóságá-
nál” szöveg,

n) 10. §-ának (2) bekezdésében és 17. §-ának (4) be-
kezdésében az „a területi közlekedési felügyelettõl” szö-
vegrész, valamint 7. melléklete 8.5. pontjának második
mondatában az „a közlekedési felügyelettõl” szövegrész
helyébe az „az NKH regionális igazgatóságától” szöveg,

o) 28. §-ának (1) bekezdésében és 8. mellékletének
2.1.1. pontjában az „a területi közlekedési felügyeletek”
szövegrész, C. Függeléke 15. Cikkének (1) bekezdésében
az „a területi Közlekedési Felügyeletek” szövegrész,
14. §-ának (1) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi) köz-
lekedési felügyeletek” szövegrész, valamint 5. melléklete
I. fejezetének 2.4.6. pontjában az „a Közlekedési Felügye-
letek” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazga-
tóságai” szöveg,

p) 6. melléklete 2.2. pontjának b) alpontjában,
3.2.5. pontjának utolsó sorában, 7. mellékletének
2.4. pontjában és 9.8. pontjában az „a területi közlekedési
felügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális
igazgatóságát” szöveg,

q) 5. melléklete I. fejezetének 3.2.4. pontjában a „terü-
leti közlekedési felügyeletet” szövegrész helyébe az
„NKH regionális igazgatóságát” szöveg,

r) 24. §-ának (6) bekezdésében az „A területi közleke-
dési felügyeletektõl” szövegrész helyébe az „Az NKH re-
gionális igazgatóságaitól” szöveg,

s) 9. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában, 5. mellék-
lete I. fejezete 2.5. pontjának elsõ mondatában és 6. mel-
léklete 1.2. pontjának b) alpontjában az „a területi közle-
kedési felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH re-
gionális igazgatóságának” szöveg,

t) 22. §-ának (6) bekezdésében és 24. §-ának (7) bekez-
désében az „a területi közlekedési felügyeleteket” szöveg-
rész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságait” szö-
veg,

u) 5. melléklete IV. fejezetének 1.6.2. pontjában,
7. mellékletének 2.2. pontjában és 5.2. pontjában az „a te-
rületi közlekedési felügyelettel” szövegrész helyébe az „az
NKH regionális igazgatóságával” szöveg
lép.

(2) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 4. §-ának (1) bekezdésében az „a Központi Közleke-
dési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész, vala-
mint 14. §-ának (1) bekezdésében, 28. §-a (2) bekezdésé-
nek második mondatában, 1. melléklete II. fejezetének
3. pontjában, A. Függeléke 2. Cikkének k) pontjában,
B. Függeléke I. része 2. Cikke (7) bekezdésében és C. Füg-
geléke 2. Cikke r) pontjának elsõ mondatában az „a Köz-
ponti Közlekedési Felügyelet” szövegrész, továbbá 4. §-a
(7) bekezdésének második mondatában, (9) bekezdésé-
ben, (11) bekezdésében és (12) bekezdésében, 4/A. §-a
(2) bekezdésének a) és b) pontjában, 4/B. §-a (1) bekezdé-
sében, (2) bekezdésének felvezetõ szövegében, (3) bekez-
désének elsõ és második mondatában, (6) bekezdésében,
9/A. §-a (1) bekezdésében, (4) bekezdésének felvezetõ
szövegében és (5) bekezdésében, 10. §-a (4) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 13/A. §-ának (5) bekezdésé-
ben, 16. §-a (9) bekezdésének második mondatában,
21. §-a (3) bekezdésének második mondatában, (5) bekez-
désében, (6) bekezdésének második mondatában, 22. §-a
(1) bekezdésében, (2) bekezdésének elsõ és második mon-
datában, (3) bekezdésében, 23. §-ának (2) bekezdésében,
(3) bekezdésében, (7) bekezdésében és (10) bekezdésében,
24. §-a (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (4) bekezdé-
sének második és harmadik mondatában, 1. melléklete
II. fejezetének 3. pontjában és 4. pontjában, B. Függeléke
I. része 2. Cikkének (11) bekezdésében, C. Függeléke
2. Cikke r) pontjának második mondatában, valamint
s) pontjának elsõ és második mondatában az „a KKF” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 4. §-a (5) bekezdésének második mondatában és
(7) bekezdésének elsõ mondatában, 8. §-ának (1) bekezdé-
sében, 21. §-a (3) bekezdésének elsõ mondatában, (4) be-
kezdésében, (6) bekezdésének elsõ mondatában, (7) be-
kezdésének elsõ és második mondatában, 22. §-ának



(4) bekezdésében, 23. §-ának (4) bekezdésében és (11) be-
kezdésében, 24. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában és
(5) bekezdésében, 28. §-ának (1) bekezdésében, 29. §-a
(1) bekezdésének elsõ mondatában és (2) bekezdésében az
„A KKF” szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

c) 4. §-ának (3) bekezdésében az „a KKF-nek” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóságának” szöveg,

d) 16. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (2) bekez-
désében, 22. §-ának (5) bekezdésében, 24. §-ának (6) be-
kezdésében az „a KKF-tõl” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától”
szöveg,

e) 22. §-ának (6) bekezdésében és 24. §-ának (7) bekez-
désében az „a KKF-t” szövegrész, 28. §-a (2) bekezdésé-
nek elsõ mondatában az „a Központi Közlekedési Fel-
ügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóságát” szöveg,

f) 4/A. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében,
4/B. §-a (1) bekezdésében és (5) bekezdésének b) pontjá-
ban, 11. §-ának (5) bekezdésében, 12/B. §-a (4) bekezdé-
sének e) pontjában, 14. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-a
(9) bekezdésének harmadik mondatában, 19/A. §-ának
(11) bekezdésében, 21. §-a (6) bekezdésének második
mondatában, (7) bekezdésének második mondatában és
(8) bekezdésében, 22. §-ának (5) bekezdésében,
24. §-ának (6) bekezdésében, 28. §-a (1) bekezdésében és
(2) bekezdésének második mondatában, 1. melléklete
II. fejezetének 6. pontjában, 5. melléklete I. fejezete
1.1.3. pontjában, 1.1.4. pontjának második mondatában,
2.1.5. pontjában, 2.1.11. pontjában, 2.2.3. pontjának má-
sodik bekezdésében, 2.2.19. pontjában, 3.2.1. pontjában és
3.2.3. pontjának c) alpontjában, 5. melléklete IV. fejezete
1.5. pontjának elsõ bekezdésében és 4.2.3. pontjának d) al-
pontjában, 6. melléklete 2.3.2. pontjának elsõ mondatá-
ban, 3.1.1. pontjának a) alpontjában, 3.1.3. pontjának
a) alpontjában, 3.2.1. pontjában, 3.3.2. pontjában és
3.4. pontjának felvezetõ szövegében, 7. melléklete
1.2.1. pontjában, 2.5. pontjában, 3.1. pontjában, 3.2. pont-
jában, 3.3. pontjában, 3.8. pontjában, 4.2. pontjának máso-
dik mondatában és 4.3. pontjában, 8. melléklete 1.8. pont-
jának második bekezdésében, 10. melléklete I. Fejezeté-
nek 2.13. pontjában, 10. melléklete II. fejezete 2.4. pontjá-
nak második gondolatjeles bekezdésében, 4.1. pontjában,
5.1. pontjában és 6.1. pontjában, A. Függeléke 2. Cikké-
nek k) pontjában, C. Függeléke 2. Cikke r) pontjában és
s) pontjának második mondatában az „a Közlekedési Fõ-
felügyelet” szövegrész, továbbá 1. melléklete II. fejezeté-
nek 1. pontjában, 5. melléklete I. fejezete 2.2.18. pontjá-
nak második mondatában, 5. melléklete II. Fejezetének
18. pontjában, C. Függeléke 2. Cikke s) pontjának elsõ
mondatában az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH
Központi Hivatala” szöveg,

g) 12/A. §-ának (1) bekezdésében, 15. §-a (1) bekezdé-
sének második mondatában, 22. §-ának (6) bekezdésében,
24. §-ának (7) bekezdésében, 6. melléklete 3.2.5. pontjá-

nak felvezetõ szövegében, 7. melléklete 1.1.1. pontjának
felvezetõ szövegében és 6.2. pontjának felvezetõ szövegé-
ben, 8. mellékletének 2.2.3. pontjában, 10. melléklete
I. Fejezetének 2.10. pontjában, 2.12. pontjában, 10. mel-
léklete II. Fejezetének 1.4. pontjában, C. Függeléke
19. Cikke (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az „A
Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az
NKH Központi Hivatala” szöveg,

h) 6. melléklete 2.3.6. pontjának második mondatában
az „a Közlekedési Fõfelügyelethez” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatalához” szöveg,

i) 6. melléklete 3.1.3. pontjának b) alpontjában és
8. mellékletének 1.1.3. pontjában az „a Közlekedési Fõfel-
ügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalánál” szöveg,

j) 21. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában,
22. §-ának (4) bekezdésében, 24. §-ának (5) bekezdésé-
ben, 28. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában, 6. mellék-
lete 2.3.5. pontjának elsõ mondatában az „a Közlekedési
Fõfelügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalát” szöveg,

k) 4/A. §-ának (3) bekezdésében, 5. melléklete I. feje-
zetének 2.5. pontjában, 6. melléklete 2.3.6. pontjának elsõ
mondatában, 7. mellékletének 6.3. pontjában és 10. mel-
léklete II. Fejezetének 1.3. pontjában az „a Közlekedési
Fõfelügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH Köz-
ponti Hivatalának” szöveg,

l) 8. mellékletének 2.2.2. pontjában az „a Közlekedési
Fõfelügyelettõl” szövegrész helyébe az „az NKH Közpon-
ti Hivatalától” szöveg
lép.

13. §

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forga-
lomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „Közlekedési
Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala” szö-
veg,

b) 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „a megyei,
fõvárosi közlekedési felügyelet” szövegrész, 4. §-ának
(3) bekezdésében az „a megyei, fõvárosi Közlekedési Fel-
ügyelet” szövegrész, 25. §-ának (3) bekezdésében az „a te-
rületi Közlekedési Felügyelet” szövegrész, 21. §-ának
(11) bekezdésében és 74. §-ának (3) bekezdésében az
„a területi közlekedési felügyelet” szövegrész,
93/B. §-ában az „a közlekedési felügyelet” szövegrész he-
lyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,

c) 4. §-ának (2) bekezdésében az „A Központi Közle-
kedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész,
8. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-a (5) bekezdésének har-
madik mondatában az „A KKF” szövegrész, valamint
A. Függeléke A/60. melléklete I. részének 3.2. alpontjában
az „A Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész he-
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lyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igaz-
gatósága” szöveg,

d) 4. §-ának (3) bekezdésében, 31. §-ának (1) bekezdé-
sében, 34. §-ának (3) bekezdésében, 35. §-ának (2) bekez-
désében, 36. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1) be-
kezdésében, 74. §-ának (3) bekezdésében és (7) bekezdé-
sében, 97. §-ának (6) bekezdésében, 112. §-ának (3) be-
kezdésében az „a KKF” szövegrész, 29. §-ának (1) bekez-
désében az „a Központi Közlekedési Felügyelet (a továb-
biakban: KKF)” szövegrész, 3. mellékletében az 1. ábrát
követõ mondatban és 3. mellékletében a 2. ábrát követõ
mondatban az „a Központi Közlekedési Felügyelet
(KKF)” szövegrész, valamint A. Függeléke A/19. mellék-
lete II. része 3.1.3.8. alpontjának második bekezdésében,
A. Függeléke A/31. melléklete I. részének 1.3. alpontjá-
ban, A. Függeléke A/59. melléklete 4.20. pontjának máso-
dik mondatában az „a Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) 25. §-ának (3) bekezdése elsõ mondatában az „a
Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szöveg-
rész, 25. §-ának (3) bekezdése második mondatában,
34. §-ának (3) bekezdésében és (5) bekezdésében az
„a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész, valamint
29. §-ának (1) bekezdésében az „a KFF” szövegrész helyé-
be az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

f) 115. §-a (4) bekezdésének második gondolatjeles be-
kezdésében az „a közlekedési felügyeletnek” szövegrész
helyébe az „az NKH regionális igazgatóságának” szöveg
lép.

14. §

A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi
feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a) 2. §-ának b) pontjában a „megyei (fõvárosi) közleke-
dési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési fel-
ügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága”
szöveg,

b) 10. §-ának (7) bekezdésében az „a Közlekedési Fõ-
felügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatala” szöveg,

c) 11. §-ának (1) bekezdésében az „a területi közleke-
dési felügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH regio-
nális igazgatóságánál” szöveg,

d) 11. §-a (2) bekezdésének ea) pontjában a „KFF” szö-
vegrész helyébe az „NKH Központi Hivatala” szöveg,

e) 12. §-ának (1) bekezdése elsõ mondatában, 1. mel-
léklete 18. pontjának ‘Elõírt képesítés’ cím alatti második
és negyedik gondolatjeles bekezdésében, valamint 3. mel-
lékletének 15. pontja utolsó mondatában az „a KFF” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

f) 12. §-ának (1) bekezdése elsõ mondatában és (3) be-
kezdésében, 8. mellékletének felvezetõ szövegében és

1. pontjában az „a területi közlekedési felügyelet” szöveg-
rész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,

g) 12. §-ának (1) bekezdése második mondatában az
„A területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,

h) 12. §-ának (3) bekezdése elsõ mondatában az
„a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban:
KKF)” szövegrész, 12. §-ának (3) bekezdése második
mondatában az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

i) 1. melléklete 19. pontjának b) alpontjában az „a terü-
leti közlekedési felügyeleti” szövegrész helyébe az „az
NKH regionális igazgatóságának” szöveg,

j) 8. melléklete 2. pontjában az „A regisztrált bon-
tó-hulladékkezelõt nyilvántartó területi közlekedési fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH regisztrált bon-
tó-hulladékkezelõt nyilvántartó regionális igazgatóságá-
nak” szöveg
lép.

15. §

A személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételei-
rõl szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közleke-
dési felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közleke-
dési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgató-
sága” szöveg,

b) 6. §-ának (2) bekezdésében az „a területi közlekedé-
si felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH” szöveg,

c) 3. mellékletében foglalt ‘Tanúsítás’ 1. pontjában a
zárójelben foglalt az „illetékes területi közlekedési fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „NKH illetékes regionális
igazgatósága” szöveg
lép.

16. §

Az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 6. melléklete
‘A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén’ alcí-
mének

a) elsõ sorában az ‘Elsõfok‘ oszlopban foglalt „Köz-
ponti Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) második, harmadik és hetedik sorában az ‘Elsõfok‘
oszlopban a „Területileg illetékes megyei közlekedési fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „NKH területileg illetékes
regionális igazgatósága” szöveg,

c) negyedik sorában az ‘Elsõfok‘ oszlopban és ötödik
sorában a ‘Másodfok‘ oszlopban a „Fõvárosi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész, valamint hatodik sorában az ‘El-
sõfok‘ oszlopban a „Központi Közlekedési Felügyelet”



szövegrész helyébe az „NKH Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg,

d) nyolcadik sorában az ‘Elsõfok‘ oszlopban a „Polgári
Légiközlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „NKH
Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,

e) elsõ, második, harmadik, negyedik, hatodik, hetedik
és nyolcadik sorában a ‘Másodfok‘ oszlopban a „Közleke-
dési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „NKH Központi
Hivatala” szöveg
lép.

17. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidege-
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.)
KHVM rendelet 1. mellékletében a ‘Közlekedési szervek’
alcím 5. pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet” szöveg-
rész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szöveg
lép.

18. §

A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet melléklete ‘Hajózási technikus
szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei’ cí-
mû fejezetének 4.3.1. alpontja elsõ mondatában, valamint
a ‘Víziközmû-építõ szakképesítés szakmai és vizsgáztatá-
si követelményei’ címû fejezetének 4.2.3. alpontja utolsó
mondatában a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivata-
la” szöveg lép.

19. §

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

a) 3. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a „megyei, fõ-
városi közlekedési felügyelettel” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
regionális igazgatóságával” szöveg,

b) 4. §-ának (2) bekezdésében az „a Központi Közleke-
dési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyé-
be az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazga-
tósága” szöveg,

c) 4. §-ának (3) bekezdésében az „a feladó/induló kikö-
tõ szerint területileg illetékes megyei közlekedési felügye-
letek” szövegrész helyébe az „az NKH-nak a feladó/induló
kikötõ szerint területileg illetékes regionális igazgatósá-
gai” szöveg,

d) 4. §-ának (4) bekezdésében és 9. §-ának c) pontjában
az „a Légügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az
NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,

e) 9. §-ának b) pontjában az „a KKF, a megyei és a fõ-
városi közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe az
„az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
az NKH regionális igazgatóságai” szöveg,

f) 10. §-ának (1) bekezdésében az „a KFF-nek” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Központi Hivatalának” szöveg,

g) 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „a Légügyi
Fõigazgatóságnak” szövegrész helyébe az „az NKH Pol-
gári Légiközlekedési Igazgatóságának” szöveg
lép.

20. §

Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

a) 1. melléklete 2. fejezetének 2.11.1. pontjában és
10. fejezetének 10.8. pontjában az „a közlekedési hatóság”
szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szö-
veg,

b) 2. melléklete I. függelékének 3.1.12. alpontjában a
„Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

c) 2. melléklete I. függelékének 3.1.12. alpontjában az
„a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe
az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósá-
ga” szöveg,

d) 2. melléklete VII. függelékének ‘Tárgy’ címszó alat-
ti mondatában az „a ............................ Közlekedési Fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH ....................
.................. Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) 2. melléklete VII. függelékének ‘Eljárás’ címszó
alatti második mondatában az „a Központi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

21. §

A szállítótartályok mûszaki felügyeletérõl szóló
37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF)” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál”
szöveg,

b) 1. §-ának (2) bekezdésében az „a KKF” szövegrész
helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg
lép.
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22. §

A távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzé-
sérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. mellékleté-
nek F) fejezete

a) 1. pontjában I. fokon ‘Országos közút esetén’ alcíme
alatti a) alpontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,

b) 1. pontjában I. fokon ‘Országos közút esetén’ alcíme
alatti b) alpontjában az „a megyei közlekedési felügyelet,
‘Helyi közút esetén’ alcíme alatti a) alpontjában a „megyei
közlekedési felügyelet” szövegrész, továbbá 1. pontjában
I. fokon ‘Közforgalom elõl el nem zárt magánút esetén’ al-
címe alatti bekezdésében, valamint 2. pontjának b) alpont-
jában I. fok alatt az „a fõvárosi/megyei közlekedési fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igaz-
gatósága” szöveg,

c) 1. pontjában I. fokon ‘Helyi közút esetén’ alcíme
alatti c) alpontjában és a II. fokon ‘Helyi közút esetén’ al-
címe alatti b) alpontjában az „a Fõvárosi Közlekedési Fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyar-
országi Regionális Igazgatósága” szöveg,

d) 2. pontjának a) alpontjában I. fok alatt az „a Közpon-
ti Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,

e) 1. pontjában II. fokon ‘Országos közút és közforga-
lom elõl el nem zárt magánút esetén’ alcíme alatt, valamint
2. pontjának a) alpontjában II. fok és 2. pontjának b) al-
pontjában II. fok alatt a „Közlekedési Fõfelügyelet” szö-
vegrész helyébe az „NKH Központi Hivatala” szöveg,

f) 1. pontjában II. fokon ‘Helyi közút esetén’ alcíme
alatti a) és c) alpontban az „a Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szö-
veg
lép.

23. §

A motoros légijármûvek zajkibocsátásának korlátozá-
sáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 3. §-ának
(3) bekezdése utolsó mondatában a „Polgári Légiközleke-
dési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg
lép.

24. §

A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein törté-
nõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000.
(XI. 14.) KöViM rendelet melléklet 4. Fejezete „E” Függe-
lékének I. része 3.3.2.1. pontja (i) alpontjában a „Polgári
Légiközlekedési Hatóságot (PLH)” szövegrész helyébe a

„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatóságát” szöveg lép.

25. §

(1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet

a) 3. §-a (2) bekezdésének aa) alpontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 3. §-a (2) bekezdésének ba) és eb) alpontjában,
1. melléklete V. fejezetének 6. pontjában az ‘I. fok’ osz-
lopban az „az illetékes megyei közlekedési felügyelet”
szövegrész, valamint 3. §-a (2) bekezdésének ea) alpontjá-
ban és 1. melléklete V. fejezetének 5. pontjában az ‘I. fok’
oszlopban az „az illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési
felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH illetékes re-
gionális igazgatósága” szöveg,

c) 3. §-a (2) bekezdésének ca), db) és eb) alpontjában
az „a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyé-
be az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazga-
tósága” szöveg,

d) 3. §-a (2) bekezdésének ab), bb) és cb) alpontjában,
valamint 1. melléklete V. fejezetének 4., 5. és 6. pontjában
a ‘II. fok’ oszlopban az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

e) 1. melléklete V. fejezetének 5. és 6. pontjában az
‘I. fok’ oszlopban az „a Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

f) 1. melléklete V. fejezetének 4. pontjában az ‘I. fok’
oszlopban az „a Polgári Légiközlekedési Hatóság” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg
lép.

(2) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott eset-
ben a tervezett építmény az NKH több regionális igazgató-
ságának illetékességi területét érinti, az NKH azon regio-
nális igazgatósága jár el az építmény egészére vonatko-
zóan, amelynek területén a hosszabb útszakasz van, ha pe-
dig azok egyenlõ hosszúságúak, az NKH azon regionális
igazgatósága jár el, amelyhez a kérelmet benyújtották.”

26. §

A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl
szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a) 3. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedé-



si Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 6. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész, valamint
6. §-ának (2) bekezdésében az „a KFF” szövegrész helyé-
be az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

c) 6. §-ának (4) bekezdésében az „A KFF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,

d) 12. §-ának (2) bekezdésében, 5. mellékletében a táb-
lázatot követõ mondatban, valamint 6. mellékletében a
táblázatot követõ mondatban az „a Központi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) 12. §-ának (2) bekezdésében az „ott meghatározott
területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„NKH ott meghatározott területileg illetékes regionális
igazgatósága” szöveg,

f) 2. mellékletében foglalt ‘Bizonyítvány’-ban a „Köz-
lekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,

g) 2. mellékletében foglalt ‘Bizonyítvány’-ban a „Ge-
neral Inspectorate of Transport” szövegrész helyébe a
„Central Office of the National Transport Authority” szö-
veg,

h) 3. mellékletének utolsó sorában és 4. mellékletének
utolsó sorában a „KÖZPONTI KÖZLEKEDÉSI FEL-
ÜGYELET – HAJÓZÁSI FELÜGYELET” szövegrész
helyébe a „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖ-
ZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGA-
TÓSÁGA” szöveg,

i) 4. mellékletének utolsó sorában a „Central – Inspec-
torate of Transport – Superintendence for Shipping” szö-
vegrész helyébe a „National Transport Authority, Central
Hungarian Regional Directorate” szöveg,

j) 4. mellékletének utolsó sorában a „Zentralinspekto-
rat für Transport – Schiffahrtsbehörde” szövegrész helyé-
be a „Nationale Behörde für Verkehrswesen, Mittelunga-
rische Regionale Verwaltung” szöveg
lép.

27. §

A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati enge-
délyeirõl szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet

a) 10. §-ának (5) bekezdésében a „légügyi fõigazgató”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság el-
nöke” szöveg,

b) 11. melléklete 1. címében foglalt ‘Légijármû-vezetõ
szakszolgálati engedély’ mintájának 1.1. pontjában, vala-
mint 2. címében foglalt ‘Földi szakszolgálati engedély’
mintájának 2.1. pontjában foglalt „Polgári Légiközlekedé-
si Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,

c) 11. melléklete 1. címében foglalt ‘Légijármû-vezetõ
szakszolgálati engedély’ mintájának 1.1. pontjában, vala-
mint 2. címében foglalt ‘Földi szakszolgálati engedély’

mintájának 2.1. pontjában foglalt „Civil Aviation Autho-
rity” szövegrész helyébe a „Civil Aviation Administration
of the National Transport Authority” szöveg
lép.

28. §

A hajózásbiztonsági ellenõri munkakörre vonatkozó
szakmai feltételekrõl és az ellenõrök azonosító okmányá-
ról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében, valamint mellékletében
foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri igazolvány’ elsõ olda-
lán a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala”
szöveg,

b) mellékletében foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri
igazolvány’ elsõ oldalán a „General Inspectorate of Trans-
port” szövegrész helyébe a „Central Office of the National
Transport Authority” szöveg,

c) mellékletében foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri
igazolvány’ elsõ oldalán a „fõigazgató” szövegrész helyé-
be az „elnök” szöveg,

d) mellékletében foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri
igazolvány’ elsõ oldalán a „director general” szövegrész
helyébe a „head” szöveg
lép.

29. §

A belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózás-
ra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemké-
pesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet

a) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ II. része 8a. Fejezete 8a.12. Cikke
1. pontjának felvezetõ szövegében az „a Központi Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

c) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ címlapján és szövegében, 6. függelékében fog-
lalt ‘Kompbizonyítvány’ címlapján, 9. függelékében fog-
lalt ‘Vízi sporteszköz bizonyítvány’ szövegében a „Köz-
ponti Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet” szö-
vegrész, valamint 2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép
bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt ‘Úszó-
mû bizonyítvány’ szövegében és 8. függelékében foglalt
‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a „Központi
Közlekedési Felügyelet – Hajózási Felügyelet” szöveg-
rész, továbbá 9. függelékében foglalt ‘Vízi sporteszköz bi-
zonyítvány’ szövegében a „Központi Közlekedési Fel-
ügyelet Hajózási Felügyelet Hajó-üzembiztonsági és Re-
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giszteri Osztálya” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazga-
tósága” szöveg,

d) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 11. pontjában, 14. pontjában, 16. pontjában,
35. pontjában, 41. pontjában, 45. pontjában, 48. pontjában,
49. pontjában, 50. pontjában, 51. pontjában és 52. pontjá-
ban, 3. függelékében foglalt ‘Ideiglenes hajóbizonyítvány’
11. pontjában, 4. függelékében foglalt ‘Ideiglenes úszó-
munkagép bizonyítvány’ 10. pontjában, 5. függelékében
foglalt ‘Bizonyítvány tengeri hajó részére’ szövegében a
„KKF Hajózási Felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 9. pontjában az „a KKF Hajózási Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

f) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 49. pontjában az „A KKF Hajózási Felügyelet”
szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

g) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 5. függelékében foglalt ‘Bizonyítvány
tengeri hajó részére’ szövegében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet Hajózási Felügyelete” szövegrész, valamint
11. függelékében foglalt ‘Hajó- és úszómunkagép-bizo-
nyítványok jegyzéke’ címlapján a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet Hajózási Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatósága” szöveg,

h) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ címlapján és szövegében a „Zentralinspektorat
für Verkehr Schifffahrtsinspektion” szövegrész, valamint
2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép bizonyítvány’
szövegében, 7. függelékében foglalt ‘Úszómû bizonyít-
vány’ szövegében és 8. függelékében foglalt ‘Nemzetközi
hajólevél kishajóra’ szövegében a „Zentralinspektorat für
Verkehr – Schifffahrtsinspektion” szövegrész, továbbá
5. függelékében foglalt ‘Bizonyítvány tengeri hajó részé-
re’ szövegében a „Schiffahrtsinspektion der Zentralins-
pektorat für Verkehr” szövegrész helyébe a „Mittelunga-
rische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für
Verkehrswesen” szöveg,

i) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 11. pontjában, 14. pontjában, 16. pontjában,
35. pontjában, 41. pontjában, 45. pontjában, 48. pontjában,
49. pontjában, 50. pontjában, 51. pontjában és 52. pontjá-
ban, 3. függelékében foglalt ‘Ideiglenes hajóbizonyítvány’
11. pontjában, 5. függelékében foglalt ‘Bizonyítvány ten-
geri hajó részére’ szövegében a „ZIV Schifffahrtsinspek-
tion” szövegrész helyébe a „Mittelungarische Regionale

Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen”
szöveg,

j) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 49. pontjában a „Die ZIV Schiffahrtsinspektion”
szövegrész helyébe a „Die Mittelungarische Regionale
Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen”
szöveg,

k) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 9. pontjában a „von der ZIV Schifffahrtsinspek-
tion” szövegrész helyébe a „von der Mittelungarischen
Regionalen Verwaltung für Nationale Behörde für Ver-
kehrswesen” szöveg,

l) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunka-
gép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében és 8. függelékében
foglalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a
„Central Inspection for Transport – Superintendence for
Shipping” szövegrész helyébe a „National Transport Aut-
hority, Central-Hungarian Regional Directorate” szöveg,

m) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ második oldalán a ‘Megjegyzések’ cím alatti
szövegben az „a Hajózási Felügyeletnek” szövegrész he-
lyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igaz-
gatóságának” szöveg,

n) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 49. pontjában az „A KKF Hajózási Felügyelet-
nek” szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatóságának” szöveg,

o) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizo-
nyítvány’ 49. pontjában a „Der ZIV Schiffahrtsinspek-
tion” szövegrész helyébe a „Für die Mittelungarische Re-
gionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrs-
wesen” szöveg,

p) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunka-
gép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében, 8. függelékében fog-
lalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a
„Hajó-üzembiztonsági és Regiszteri Osztály vezetõje”
szövegrész helyébe az „NKH Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg,

q) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunka-
gép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében, 8. függelékében fog-
lalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a „Lei-
ter der Abteilung für Betriebssicherheit und Schiffsregis-
ter” szövegrész helyébe a „Regionale Verwaltung für Na-
tionale Behörde für Verkehrswesen” szöveg,

r) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunka-



gép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében, 8. függelékében fog-
lalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a „Head
of the Surveying and Registering Division” szövegrész he-
lyébe a „National Transport Authority, Central-Hungarian
Regional Directorate” szöveg,

s) 14. §-ában az „A Közlekedés Fõfelügyelet” szöveg-
rész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,

t) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ I. Része 1. Fejezete 1.07. Cikkében,
I. Része 2. Fejezete 2.05. Cikke 1. pontjának g) alpontjá-
ban és 2. pontjának c) alpontjában, 2.19. Cikke 1. pontjá-
ban, 2. pontjának elsõ bekezdésében és 3. pontjában,
II. Része 6. Fejezete 6.08. Cikkének 5. pontjában, II. Része
10. Fejezete 10.03. Cikke 5. pontjának h) alpontjában,
II. Része 15. Fejezete 15.01a. Cikkében, II. Része 22. Fe-
jezete 22a.06. Cikkében, valamint IV. Része 24. Fejezete
24.04. Cikke 5. pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szö-
veg,

u) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ I. Része 2. Fejezete 2.19. Cikke
2. pontjának második bekezdésében az „a Közlekedési Fõ-
felügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalát” szöveg
lép.

30. §

A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai
feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001.
(IV. 20.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet
székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési
felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügye-
let)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ható-
ságnak (a továbbiakban: NKH) a gazdálkodó szervezet
székhelye szerint területileg illetékes regionális igazgató-
sága” szöveg,

b) 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában, 4. §-ának (8) bekezdésében, 5. §-ának (6) be-
kezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében
és b) pontjában, 6. §-ának (2) bekezdésében, (3) bekezdé-
sében és (4) bekezdése harmadik mondatában, 7. §-a
(2) bekezdésének felvezetõ szövegében, 8. §-ának (2) be-
kezdésében az „a területi közlekedési felügyelet” szöveg-
rész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,

c) 5. §-ának (4) bekezdésében, 7. §-a (1) bekezdésének
felvezetõ szövegében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezetõ
szövegében és (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„A területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,

d) 4. §-ának (4) bekezdésében és (7) bekezdésében az
„a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az
NKH Központi Hivatala” szöveg,

e) 8. §-ának (5) bekezdésében az „A Közlekedési Fõ-
felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hi-
vatala” szöveg,

f) 6. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában és (5) be-
kezdésében, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
8. §-ának (3) bekezdésében, valamint 9. §-a (2) bekezdésé-
nek b) pontjában az „a területi közlekedési felügyeletnek”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságá-
nak” szöveg,

g) 6. §-ának (5) bekezdésében, valamint 8. §-ának
(3) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyeletnél”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságá-
nál” szöveg
lép.

31. §

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

a) 2. §-ának a) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala” szöveg,

b) 3. §-a (5) bekezdésének második mondatában,
4. §-ának (6) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, (2) bekezdésében és (4) bekezdésében, 8. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, 9. §-ának (5) bekezdésé-
ben, 12. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdése felvezetõ
szövegében és (3) bekezdése felvezetõ szövegében,
13. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésében és (4) be-
kezdésében, 1. mellékletének I. Fejezete ‘Képzések és ok-
tatók jóváhagyása’ címe 1. pontjának e) alpontjában és
1. mellékletének I. Fejezete ‘Képzések és oktatók nyilván-
tartása’ címe alatti mondatban, 1. melléklete IV. Fejezeté-
nek 6. pontjában, 1. melléklete V. Fejezete 2. pontjának
b) alpontjában, 2. melléklete A. Részének IV. fejezete
2. pontja második mondatában, 2. melléklete B. Részének
III. Fejezete 6. pontjában és 2. melléklete B. Részének
IV. Fejezete 2. pontjában, 3. melléklete I. címe alatti 8. és
9. pontjában, 3. melléklete II. címének C. Része 1. pontjá-
ban az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe
az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

c) 12. §-a (5) bekezdésének második mondatában és
(6) bekezdésének második mondatában, valamint 6. mel-
lékletének 1. pontjában foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótele-
fon kezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében és
6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Általános és korláto-
zott rádiókezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében az
„A Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az
NKH Központi Hivatala” szöveg,

d) 1. mellékletének V. Fejezete 3. pontjának a) alpont-
jában az „a Közlekedési Fõfelügyeletnél” szövegrész he-
lyébe az „az NKH Központi Hivatalánál” szöveg,

e) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Belvízi hajó-
zási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szöve-
gében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Bizonyít-
vány hajós képesítésrõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mel-
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lékletének 1. pontjában foglalt ‘Oklevél hajós képesítés-
rõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjá-
ban foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyít-
vány’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 3. pontjá-
ban foglalt ‘Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetõ igazol-
vány’ 1. oldalának szövegében, valamint a 6. mellékleté-
ben foglalt ‘Bizonyítvány az ADN szerinti különleges is-
meretekrõl’ elõoldalának szövegében a „Verkehrshaupta-
ufsicht” szövegrész helyébe a „Zentralstelle für Nationale
Behörde für Verkehrswesen” szöveg,

f) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Bizonyítvány
hajós képesítésrõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékle-
tének 1. pontjában foglalt ‘Oklevél hajós képesítésrõl’
1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 1. pontjában
foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’
1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában
foglalt ‘Tengerész képesítõ bizonyítvány’ 1. oldalának
szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Általá-
nos rádiókezelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében és
6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Korlátozott rádióke-
zelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében, valamint
6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Belvízi kedvtelési
célú kishajó-vezetõ igazolvány’ 1. oldalának szövegében,
6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Nemzetközi kisha-
jó-vezetõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében, vala-
mint 6. mellékletében foglalt ‘Bizonyítvány az ADN sze-
rinti különleges ismeretekrõl’ elõoldalának szövegében a
„Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,

g) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Bizonyítvány
hajós képesítésrõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékle-
tének 1. pontjában foglalt ‘Oklevél hajós képesítésrõl’
1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 1. pontjában
foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’
1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában
foglalt ‘Tengerész képesítõ bizonyítvány’ 1. oldalának
szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Általá-
nos rádiókezelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében,
6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Korlátozott rádióke-
zelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében és 6. mellék-
letének 2. pontjában foglalt ‘Általános és korlátozott
rádiókezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében a „Ge-
neral Inspectorate of Transport” szövegrész, valamint
6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Belvízi kedvtelési
célú kishajó-vezetõ igazolvány’ 1. oldalának szövegében
az „Inspection of Transport” szövegrész, továbbá 6. mel-
lékletének 3. pontjában foglalt ‘Nemzetközi kishajó-veze-
tõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében a „Superinten-
dence of Shipping of the General Inspection of Transport”
szövegrész helyébe a „Central Office of the National
Transport Authority” szöveg,

h) 2. §-ának a) pontjában a „Központi Közlekedési Fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „NKH Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága” szöveg,

i) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 4. §-ának
(3) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

j) 2. §-ának a) pontjában az „a külön jogszabályban
meghatározott területi közlekedési felügyeletek” szöveg-
rész helyébe az „az NKH-nak külön jogszabályban meg-
határozott regionális igazgatóságai” szöveg,

k) 4. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a külön ren-
deletben meghatározott területi közlekedési felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH külön rendeletben megha-
tározott regionális igazgatósága” szöveg,

l) 6. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 8. §-a (1) be-
kezdésének a) pontjában és 12. §-ának (7) bekezdésében
az „a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe
az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg
lép.

32. §

A légijármûvek lajstromozásának szabályairól szóló
32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet mellékletében foglalt
‘Légijármû Lajstromozási Bizonyítvány’-ban

a) a „Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium Légügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg,

b) a „Republic of Hungary Ministry of Transport and
Water Management Civil Aviation Administration” szö-
vegrész helyébe a „Civil Aviation Administration of the
National Transport Authority of Hungary” szöveg
lép.

33. §

Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személy-
szállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról
szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet
székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési
felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügye-
let)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ható-
ságnak (a továbbiakban: NKH) a gazdálkodó szervezet
székhelye szerint illetékes regionális igazgatósága” szö-
veg,

b) 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 4. §-ának
(8) bekezdésében, 5. §-ának (5) bekezdésében, 6. §-a
(1) bekezdésének felvezetõ szövegében, (2) bekezdésének
b) pontjában, (3) bekezdésében, (4) bekezdése elsõ mon-
datában és (7) bekezdésének harmadik mondatában,
6/A. §-ának (1) bekezdésében és (4) bekezdésében, 7. §-a
(2) bekezdésének felvezetõ szövegében és (4) bekezdésé-
nek felvezetõ szövegében, 8. §-a (1) bekezdésének felve-
zetõ szövegében, (3) bekezdésében és (4) bekezdésének
elsõ mondatában, 9. §-a (3) bekezdésének felvezetõ szöve-
gében és (4) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében,
(5) bekezdésében és (8) bekezdésében, valamint 12. §-a
(6) bekezdésének elsõ mondatában és (7) bekezdésében az
„a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„az NKH regionális igazgatósága” szöveg,



c) 5. §-a (3) bekezdésének második mondatában,
7. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésének felve-
zetõ szövegében, (5) bekezdésének elsõ és második mon-
datában, 11. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében és
(2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „A területi köz-
lekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH re-
gionális igazgatósága” szöveg,

d) 10. §-ának (1) bekezdésében az „üzemeltetõ székhe-
lye szerinti területi közlekedési felügyelet” szövegrész he-
lyébe az „NKH-nak az üzemeltetõ székhelye szerint terü-
letileg illetékes regionális igazgatósága” szöveg,

e) 4. §-ának (4) bekezdésében és (7) bekezdésében,
valamint 9. §-ának (5) bekezdésében az „a Közlekedési
Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatala” szöveg,

f) 6/A. §-a (5) bekezdésének második mondatában és
(6) bekezdésében az „A Közlekedési Fõfelügyelet” szö-
vegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,

g) 6. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában és (8) be-
kezdésében, 6/A. §-a (5) bekezdésének elsõ mondatában,
7. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, valamint 10. §-ának
(7) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyeletnek”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságá-
nak” szöveg,

h) 6. §-ának (8) bekezdésében az „a területi közlekedé-
si felügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH regioná-
lis igazgatóságánál” szöveg,

i) 12. §-a (6) bekezdésének második mondatában és
(8) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyelettõl”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságá-
tól” szöveg
lép.

34. §

A polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságáról
szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet

a) 1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizo-
nyítvány’ mintájának fejlécében és 2. mellékletében fog-
lalt ‘Légialkalmassági bizonyítvány’ mintájának fejlécé-
ben a „Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium Légügyi Igazgatóság” szövegrész, valamint
1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizonyítvány’
mintájának szövegében és 2. mellékletében foglalt ‘Légi-
alkalmassági bizonyítvány’ mintájának szövegében a
„Légügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósá-
ga” szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizo-
nyítvány’ mintájának fejlécében és 2. mellékletében fog-
lalt ‘Légialkalmassági bizonyítvány’ mintájának fejlécé-
ben a „Republic of Hungary Ministry of Transport and
Water Management Civil Aviation Administration” szö-
vegrész helyébe a „Civil Aviation Administration of the
National Transport Authority of Hungary” szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizo-
nyítvány’ mintájának szövegében és 2. mellékletében fog-
lalt ‘Légialkalmassági bizonyítvány’ mintájának szövegé-
ben a „Civil Aviation Administration” szövegrész helyébe
a „Civil Aviation Administration of the National Transport
Authority” szöveg
lép.

35. §

A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének
rendjérõl szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a) 23. §-ának (4) bekezdésében, valamint 2. mellékle-
tében az engedély mintájának címében és szövegében a
„Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg,

b) 2. mellékletében az engedély mintájának címében a
„Civil Aviation Authority” szövegrész helyébe a „Civil
Aviation Administration of the National Transport Autho-
rity” szöveg,

c) 2. mellékletében az engedély mintájának szövegé-
ben a „Hungarian Civil Aviation Authority” szövegrész
helyébe a „Civil Aviation Administration of the National
Transport Authority of Hungary” szöveg
lép.

36. §

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági köve-
telményekrõl szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
2. §-ának s) pontjában a „Központi Közlekedési Felügye-
let” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

37. §

A hajózásra alkalmas, illetõleg hajózásra alkalmassá te-
hetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá
nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet
5. §-ának (4) bekezdésében és 8. §-ának (5) bekezdésé-
ben a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szö-
veg lép.

38. §

A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halász-
hajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 6. §-ának (1) bekezdé-
sében és (3) bekezdésében a „Központi Közlekedési Fel-
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ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg lép.

39. §

A tengeren menetrend szerint közlekedõ kompok és
gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötele-
zõ vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet
1. §-ának q) pontjában a „Központi Közlekedési Felügye-
let” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

40. §

A hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló 26/2002.
(XI. 29.) GKM rendelet

a) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „külön jog-
szabályban meghatározott megyei közlekedési felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) külön jogszabályban meghatáro-
zott regionális igazgatósága” szöveg,

b) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 4. §-ának
(2) bekezdésében, 2. melléklete k) pontjának ‘A szolgálati
könyvre vonatkozó megjegyzések’ alcíme alatti 3. alpont-
ja elsõ gondolatjeles bekezdésében az „a Közlekedési Fõ-
felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hi-
vatala” szöveg,

c) 1. mellékletének ‘Tudnivalók’ alcíme alatti 2. pont-
jában az „illetékes megyei közlekedési felügyeletek” szö-
vegrész helyébe az „NKH illetékes regionális igazgatósá-
gai” szöveg,

d) 1. melléklete ‘Tudnivalók’ alcíme alatti 4. pontjának
elsõ gondolatjeles bekezdésében az „illetékes megyei köz-
lekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH illeté-
kes regionális igazgatósága” szöveg,

e) 1. mellékletének ‘Tudnivalók’ alcíme alatti 5. pont-
jában az „a kiállító megyei közlekedési felügyeleten” szö-
vegrész helyébe az „az NKH-nak a szolgálati könyvet kiál-
lító regionális igazgatóságán” szöveg,

f) 2. melléklete c) pontjában a „Közlekedési Fõfelügye-
let” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala” szöveg,

g) 2. melléklete c) pontjában a „(General Inspectorate
of Transport)” szövegrész helyébe a „(Central Office of
the National Transport Authority)” szöveg,

h) 2. melléklete k) pontjának ‘A szolgálati könyvre vo-
natkozó megjegyzések’ alcíme alatti 2. alpontjában a
„Közlekedési Fõfelügyelete” szövegrész helyébe a „Nem-
zeti Közlekedési Hatóságának Központi Hivatala” szöveg,

i) 2. melléklete k) pontjának ‘A szolgálati könyvre
vonatkozó megjegyzések’ alcíme alatti 5. alpontjában az
„a Közlekedési Fõfelügyeletnek” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatalának” szöveg
lép.

41. §

A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére
szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl, üzemelte-
tésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl szóló 27/2002.
(XII. 5.) GKM rendelet

a) 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 7. §-ának
(1) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szöveg-
rész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala” szöveg,

b) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 3. mellékle-
tének 8. pontja ‘Figyelmeztetés a fenyegetõ veszélyre’ al-
címe alatti szöveg utolsó mondatában a „Központi Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazga-
tósága” szöveg,

c) 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „külön jog-
szabályban kijelölt megyei közlekedési felügyelet” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság külön
jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága” szöveg
lép.

42. §

A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási
létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, vala-
mint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

a) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,

b) 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „külön jog-
szabályban kijelölt megyei közlekedési felügyelet” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság külön
jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága” szöveg
lép.

43. §

A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási
létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl szóló 50/2002. (XII. 29.)
GKM rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 21. §-ának
(1) bekezdése felvezetõ szövegében a „Központi Közleke-
dési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgató-
sága” szöveg,

b) 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „külön jog-
szabályban meghatározott megyei közlekedési felügyele-
tek (a továbbiakban: területi felügyeletek)” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság külön jogszabály-
ban meghatározott regionális igazgatóságai” szöveg
lép.



44. §

A vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezé-
sérõl és idõszakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.)
GKM rendelet

a) 2. §-ának d) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet
(a továbbiakban: KFF), a Központi Közlekedési Felügye-
let (a továbbiakban: KKF), a megyei (fõvárosi) közlekedé-
si felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala, az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, az
NKH regionális igazgatósága” szöveg,

b) 3. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-a (4) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 9. §-ának (2) bekezdésében
és (3) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében és
(2) bekezdésében az „a KKF” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,

c) 3. §-ának (3) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
regionális igazgatósága” szöveg,

d) 3. §-ának (5) bekezdésében az „a KFF” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

e) 9. §-ának (7) bekezdésében az „a KKF-hez” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóságához” szöveg,

f) 9. §-ának (9) bekezdésében és (10) bekezdésében,
valamint 12. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében,
(2) bekezdésében és (3) bekezdésében az „A KKF” szö-
vegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg
lép.

45. §

A Belvízi Hajózási Alapprogram mûködtetésének rész-
letes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet
5. §-ában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szöveg-
rész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

46. §

A vasúti jármûvezetõk képzésérõl, hatósági vizsgázta-
tásáról és szakképesítésérõl szóló 32/2003. (V. 20.) GKM
rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelethez (a továbbiakban: KKF)” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságá-
hoz” szöveg,

b) 2. §-a (4) bekezdésének a) pontjában az „a Közleke-
dési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész he-
lyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

c) 2. §-ának (5) bekezdésében és (6) bekezdésében,
5. §-ának (2) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében és
(3) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szö-
vegében, 10. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-a (7) bekez-
désének a) pontjában, valamint 12. §-ának (8) bekezdésé-
ben az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatala” szöveg,

d) 4. §-ának (2) bekezdésében és 12. §-ának (11) be-
kezdésében az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) 5. §-a (3) bekezdésének elsõ és második mondatá-
ban, 5. §-ának (4) bekezdésében, valamint 13. §-ának
(1) bekezdésében az „a KFF fõigazgatója” szövegrész he-
lyébe az „az NKH elnöke” szöveg,

f) 8. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ának (1) bekez-
désében az „A KFF” szövegrész helyébe az „Az NKH
Központi Hivatala” szöveg,

g) 12. §-ának (3) bekezdésében az „a Központi Közle-
kedési Felügyelethez (a továbbiakban: KKF)” szövegrész
helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságához” szöveg
lép.

47. §

A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi
feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a) 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „Közlekedési
Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala” szöveg,

b) 7. §-ának a) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet,
a Központi Közlekedési Felügyelet, valamint a közúti fel-
adatokat ellátó területi közlekedési felügyeletek” szöveg-
rész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala és közúti feladatokat ellátó regionális igazgatósá-
gai” szöveg,

c) 7. §-ának c) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet,
a Központi Közlekedési Felügyelet, valamint a hajózási
feladatokat ellátó területi közlekedési felügyeletek” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala és hajózási feladatokat ellátó regionális
igazgatóságai” szöveg,

d) 7. §-ának d) pontjában a „Polgári Légiközlekedési
Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg
lép.

48. §

A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülöz-
hetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos köve-
telmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM
rendelet 1. mellékletének „III. kategória” címében
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a) ,,Budapest” alcím alatt a „Közlekedési Fõfelügye-
let” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala” szöveg,

b) ,,Budapest” alcím alatt a „Központi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,

c) ,,Budapest” alcím alatt a „Polgári Légiközlekedési
Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,

d) ,,Gyõr-Moson-Sopron megye” alcím alatt a
„Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyu-
gat-dunántúli Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) ,,Vas megye” alcím alatt a „Vas Megyei Közlekedési
Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának
Vas Megyei Kirendeltsége” szöveg,

f) ,,Zala megye” alcím alatt a „Zala Megyei Közlekedé-
si Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának
Zala Megyei Kirendeltsége” szöveg,

g) ,,Komárom-Esztergom megye” alcím alatt a „Komá-
rom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet” szöveg-
rész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-
dunántúli Regionális Igazgatósága” szöveg,

h) ,,Fejér megye” alcím alatt a „Fejér Megyei Közleke-
dési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságá-
nak Fejér Megyei Kirendeltsége” szöveg,

i) ,,Veszprém megye” alcím alatt a „Veszprém Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazga-
tóságának Veszprém Megyei Kirendeltsége” szöveg,

j) ,,Tolna megye” alcím alatt a „Tolna Megyei Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága”
szöveg,

k) ,,Somogy megye” alcím alatt a „Somogy Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgató-
ságának Somogy Megyei Kirendeltsége” szöveg,

l) ,,Baranya megye” alcím alatt a „Baranya Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgató-
ságának Baranya Megyei Kirendeltsége” szöveg,

m) ,,Csongrád megye” alcím alatt a „Csongrád Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósá-
gának Csongrád Megyei Kirendeltsége” szöveg,

n) ,,Békés megye” alcím alatt a „Békés Megyei Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
Békés Megyei Kirendeltsége” szöveg,

o) ,,Bács-Kiskun megye” alcím alatt a „Bács-Kiskun
Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága” szöveg,

p) ,,Szabolcs-Szatmár-Bereg megye” alcím alatt a
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügye-
let” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága” szöveg,

q) ,,Hajdú-Bihar megye” alcím alatt a „Hajdú-Bihar
Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális
Igazgatóságának Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége”
szöveg,

r) ,,Jász-Nagykun-Szolnok megye” alcím alatt a
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kirendeltsége” szöveg,

s) ,,Heves megye” alcím alatt a „Heves Megyei Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazga-
tósága” szöveg,

t) ,,Borsod-Abaúj-Zemplén megye” alcím alatt a „Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége” szöveg,

u) ,,Nógrád megye” alcím alatt a „Nógrád Megyei Köz-
lekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatóságának Nógrád Megyei Kirendeltsége” szöveg
lép.

49. §

A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet melléklete II. része ‘B. Folyókra és csator-
nákra vonatkozó szabályok’ címe 7. Fejezete 7.15. cikké-
nek d) pontjában

a) a „(megyei közlekedési felügyelet hajózási hivata-
la)” szövegrész helyébe a „(Nemzeti Közlekedési Hatóság
külön jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága)”
szöveg,

b) a „hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „hatóság”
szöveg
lép.

50. §

Az országos közutak építésfelügyeleti ellenõrzési eljá-
rásáról és az eljárással összefüggõ szakmai vizsgálatról
szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelet és a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyele-
tek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai” szöveg,

b) 2. §-a (3) bekezdésének elsõ és második mondatá-
ban, valamint 8. §-ának (1) bekezdésében az „a Közleke-



dési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Köz-
ponti Hivatala” szöveg,

c) 6. §-ának (2) bekezdésében az „illetékes közlekedési
hatóságnak” szövegrész helyébe az „NKH-nak” szöveg
lép.

51. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a
közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt
szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység
irányításáról szóló 95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet

a) 8. §-ának d) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala” szöveg,

b) 8. §-ának e) pontjában a „Központi Közlekedési Fel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg
lép.

52. §

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésé-
nek egyes feltételeirõl szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
rendelet

a) 2. §-ában a „megyei (fõvárosi) közlekedési felügye-
let (a továbbiakban: területi felügyelet)” szövegrész helyé-
be a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósá-
ga (a továbbiakban: regionális igazgatóság)” szöveg,

b) 3. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (2) bekezdé-
sében, 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának második
mondatában, 2. melléklete IV. Fejezete 1.4. pontjának elsõ
és második mondatában a „területi felügyelet” szövegrész
helyébe a „regionális igazgatóság” szöveg,

c) 4. §-ának (2) bekezdésében a „területi felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság”
szöveg,

d) 2. melléklete III. Fejezete 2. pontjának felvezetõ
szövegében és 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának el-
sõ mondatában a „területi felügyelettõl” szövegrész helyé-
be a „regionális igazgatóságtól” szöveg,

e) 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának második
mondatában és 2. melléklete IV. Fejezete 1.5. pontjában a
„Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg
lép.

53. §

A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárható-
ságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet

a) 4. melléklete ‘A. Általános rendelkezések’ része
7. pontjának elsõ bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-

ügyelettel (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Központi Hivatalával” szöveg,

b) 4. melléklete ‘B. A hagyományos vasúti rendszer
strukturális alrendszere’ része 4.1.7. pontjának hatodik
bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet
Vasúti Felügyelete” szövegrész helyébe az „az NKH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,

c) 4. melléklete ‘B. A hagyományos vasúti rendszer
strukturális alrendszere’ része 4.1.8. pontjának kilencedik
bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg
lép.

54. §

Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos ra-
kodásáról szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet 3. §-ának
m) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

55. §

Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõr-
zõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és
felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet

a) 9. §-ának (4) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) 12. §-ának (4) bekezdésében az „a Központi Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

c) 14. §-ának (1) bekezdésében és 17. §-ának (3) bekez-
désében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész he-
lyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

d) 14. §-ának (2) bekezdésében az „A Központi Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) 17. §-ának (4) bekezdésében az „a Központi Közle-
kedési Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának”
szöveg
lép.

56. §

A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM rendelet

a) 2. mellékletében a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély mintájának elõlapján, a légifor-
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galmi irányító szakszolgálati engedély mintájának elõlap-
ján, a repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély min-
tájának elõlapján és az ATM repülésüzemi tiszt szakszol-
gálati engedély mintájának elõlapján, valamint 4. mellék-
letében a Légiforgalmi szakszemélyzet szakszolgálati en-
gedélykérõ lap elsõ sorában a „Polgári Légiközlekedési
Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,

b) 2. mellékletében a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély mintájának elõlapján, a légifor-
galmi irányító szakszolgálati engedély mintájának elõlap-
ján, a repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély min-
tájának elõlapján és az ATM repülésüzemi tiszt szakszol-
gálati engedély mintájának elõlapján a „Civil Aviation
Authority” szövegrész helyébe a „Civil Aviation Admi-
nistration of the National Transport Authority” szöveg
lép.

57. §

A légijármûvek és légijármû berendezések karbantartá-
sának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl
szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet 1. melléklete 2. pont-
jában a légijármû karbantartó szakszolgálati engedély
minta 1. oldalán, valamint 1. melléklete 3. pontjában a
JAR–66 légijármû karbantartó szakszolgálati engedély ké-
relem minta 2. oldalán

a) a „Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközle-
kedési Igazgatósága” szöveg,

b) a „Civil Aviation Authority” szövegrész helyébe a
„Civil Aviation Administration of the National Transport
Authority” szöveg
lép.

58. §

Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személy-
szállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról
szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról
rendelkezõ 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet

a) 12. §-ának (3) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelettõl” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalától” szöveg,

b) 12. §-ának (5) bekezdésében a „területi közlekedési
felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága”
szöveg
lép.

59. §

A rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot iga-
zoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM
rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közleke-
dési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közle-

kedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igaz-
gatósága” szöveg,

b) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való rész-
vételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a „KÖZPONTI
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET” szövegrész helyébe a
„NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP- MA-
GYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA”
szöveg,

c) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való
részvételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a „ZENT-
RALINSPEKTORAT FÜR VERKEHR” szövegrész he-
lyébe a „MITTELUNGARISCHE REGIONALE VER-
WALTUNG FÜR NATIONALE BEHÖRDE FÜR VER-
KEHRSWESEN” szöveg,

d) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való
részvételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a „INSPEC-
TION CENTRALE DE TRANSPORT” szövegrész helyé-
be a „DIRECTION RÉGIONALE CENTRAL-HONG-
ROISE DE L’AUTORITÉ NATIONALE DU
TRANSPORT” szöveg,

e) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való rész-
vételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a „CENTRALE
VERKEERS DIRECTIE” szövegrész helyébe a „CENT-
RALE HUNGAARSE REGIONALE DIRECTIE, NATI-
ONAAL VERKEER AUTORITEIT” szöveg
lép.

60. §

A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezett-
ségérõl és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatására
és segítség nyújtására szolgáló rendszer létrehozataláról
szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

a) 2. §-ának 19. pontjában a „megyei közlekedési fel-
ügyeletek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai”
szöveg,

b) 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ában az „a Köz-
ponti Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az
„az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,

c) 21. §-ának (1) bekezdésében az „A Központi Közle-
kedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

61. §

A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõ-
gazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótko-
csival történõ közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.)
GKM rendelet

a) 10. §-ának (1) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe a



„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Központi Hivatala” szöveg,

b) 10. §-ának (4) bekezdésében az „A KFF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,

c) 10. §-ának (5) bekezdésében az „a KFF” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg
lép.

62. §

A merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzõ-
könyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez
csatolt szabályok kihirdetésérõl szóló 124/2004. (X. 19.)
GKM rendelet 4. mellékletében foglalt ‘Nemzetközi me-
rülésvonal bizonyítvány’-ban és 5. mellékletében foglalt
‘Nemzetközi merülésvonal mentesítési bizonyítvány’-ban

a) a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szö-
veg,

b) a „Central Inspectorate of Transport” szövegrész he-
lyébe a „Central Office of the National Transport Autho-
rity” szöveg
lép.

63. §

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakem-
berek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályai-
ról szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet), a
Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)
és a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai (a továb-
biakban: regionális igazgatóság) és az NKH Központi Hi-
vatalának” szöveg,

b) 5. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-ának (3) bekezdé-
sében, 15. §-ának (3) bekezdésében, (4) bekezdésében és
(6) bekezdése elsõ mondatában, 18. §-ának (4) bekezdésé-
ben, 21. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (1) bekezdé-
sében és (2) bekezdésében, 32. §-ának (1) bekezdésében,
33. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésében, (6) bekez-
dése második mondatában és (8) bekezdésében, 34. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, 3. melléklete 2.5. pontjá-
nak utolsó bekezdésében, 3. melléklete 3.1.2. pontjának
d) alpontjában, 3. melléklete 3.1.4. pontjának elsõ bekez-
désében, 3. melléklete 3.2. pontjának elsõ és második be-
kezdésében, 7. melléklete II. pontjának második és harma-
dik bekezdésében, 8. melléklete 1.1. pontjának elsõ bekez-
désében, 8. mellékletének 7.5.1. pontjában, 8. melléklete
7.5.1.1. pontjának utolsó bekezdésében, valamint 8. mel-
léklete 7.5.2.3. pontjának elsõ bekezdésében az „a KFF”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szö-
veg,

c) 8. §-ának (3) bekezdésében, 16. §-át megelõzõ al-
címben és 16. §-ának felvezetõ szövegében az „A KFF”
szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szö-
veg,

d) 13. §-ának (4) bekezdésében az „a KFF-nek” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalának” szö-
veg,

e) 2. §-ának 24., 33. és 35. pontjában, 3. §-ának (1) be-
kezdésében és (6) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésé-
ben és (3) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében,
(2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 9. §-ának (5) be-
kezdésében, (6) bekezdésében és (7) bekezdésében,
14. §-ának (5) bekezdésében és (7) bekezdésében,
15. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésében és (6) be-
kezdése második mondatában, 17. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 21. §-ának (3) bekezdésében, 32. §-ának (3) bekezdé-
sében, 33. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 34. §-ának
(4) bekezdésében, 37. §-ának (1) bekezdésében, 3. mellék-
lete 3.5.1. pontjának elsõ bekezdésében, 3. melléklete
4. pontjának felvezetõ szövegében, 3. melléklete
4.1.4.1. pontjának második bekezdésében, 6. melléklete
II. pontja 1. alpontjának elsõ, második és negyedik bekez-
désében, 6. melléklete ‘Az oktatásban használt jármûvek
követelményei és vizsgálata’ alcíme 2. alpontjának máso-
dik bekezdésében, 8. melléklete 1.2. pontjának elsõ és má-
sodik bekezdésében, 8. melléklete 1.3. pontjának második
bekezdésében, 8. mellékletének 3.1. pontjában, 8. mellék-
lete 3.2.1. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete
3.2.2. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete
3.2.3. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete
3.3. pontjának elsõ és második bekezdésében, 8. mellékle-
te 3.5. pontjának harmadik és negyedik bekezdésében,
8. melléklete 4. pontja felvezetõ szövegének elsõ, második
és harmadik mondatában, 8. mellékletének 6.1.7. pontjá-
ban, 8. melléklete 7.2.1. pontjának elsõ bekezdésében,
8. melléklete 7.2.2.1. pontjának elsõ bekezdésében,
8. melléklete 7.2.3. pontjának második bekezdésében,
8. melléklete 7.3.1. pontjának elsõ bekezdésében, 8. mel-
léklete 7.4.2.1. pontjának elsõ bekezdésében, 8. melléklete
7.5.4. pontjának harmadik és hatodik bekezdésében,
8. melléklete 7.5.6.1. pontjának c) alpontjában, 8. mellék-
lete 7.5.7.3. pontjának nyolcadik bekezdésében, valamint
9. mellékletének 13. pontjában a „felügyelet” szövegrész,
továbbá 6. melléklete II. pontja 1. alpontjának második be-
kezdésében a „megyei felügyelet” szövegrész helyébe a
„regionális igazgatóság” szöveg,

f) 9. §-ának (4) bekezdésében, 13. §-ának (4) bekezdé-
sében, 15. §-a (3) bekezdésében és (6) bekezdésének elsõ
mondatában, 17. §-a (4) bekezdésének felvezetõ szövegé-
ben, 29. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegében,
8. melléklete 1.3. pontjának elsõ bekezdésében, 8. mellék-
letének 1.4. pontjában, 8. melléklete 2. pontjának címében,
8. mellékletének 2.1. pontjában és 8. melléklete 3.5. pont-
jának elsõ bekezdésében az „A felügyelet” szövegrész he-
lyébe az „A regionális igazgatóság” szöveg,

g) 2. §-ának 9. és 19. pontjában, 7. §-ában, 35. §-ának
(1) bekezdésében, 36. §-ának felvezetõ szövegében,
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8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében a „fel-
ügyeletnél” szövegrész, valamint 6. melléklete ‘Az okta-
tásban használt jármûvek követelményei és vizsgálata’ al-
címe 5. pontjának második gondolatjeles bekezdésében a
„közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe a „regio-
nális igazgatóságnál” szöveg,

h) 3. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-ának (3) bekezdé-
sében, 3. melléklete 3.2.1. pontjának utolsó bekezdésében,
8. melléklete 1.3. pontjának elsõ bekezdésében, 8. mellék-
letének 3.1. pontjában, 8. melléklete 3.2.1. pontjának elsõ
bekezdésében, 8. melléklete 3.2.2. pontjának elsõ bekez-
désében, 8. melléklete 3.2.3. pontjának elsõ bekezdésében,
8. melléklete 4.1. pontjának elsõ és második bekezdésé-
ben, 8. melléklete 5.4. pontjának elsõ gondolatjeles bekez-
désében, 8. melléklete 7.5.6.1. pontjának a) alpontjában,
valamint 8. mellékletének 9. pontjában a „felügyeletnek”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóságnak” szöveg,

i) 12. §-ának (1) bekezdésében a „felügyelettõl” szö-
vegrész, valamint 8. melléklete 1.1. pontjának második be-
kezdésében a „közlekedési felügyelettõl” szövegrész he-
lyébe a „regionális igazgatóságtól” szöveg,

j) 16. §-ának g) pontjában a „felügyeleteknél” szöveg-
rész helyébe a „regionális igazgatóságoknál” szöveg,

k) 8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében
a „felügyelethez” szövegrész helyébe a „regionális igazga-
tósághoz” szöveg,

l) 8. melléklete 3.5. pontjának harmadik bekezdésében
a „felügyeleten” szövegrész helyébe a „regionális igazga-
tóságon” szöveg,

m) 18. §-ának (1) bekezdésében az „a Központi Közle-
kedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész, va-
lamint 21. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-ában,
30. §-ában, 32. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának
(1) bekezdésében és 37. §-ának (1) bekezdésében az
„a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyar-
országi Regionális Igazgatósága” szöveg,

n) 19. §-ának második mondatában és 31. §-ának
(2) bekezdésében az „A KKF” szövegrész helyébe az
„Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósá-
ga” szöveg,

o) 2. mellékletének 18. pontjában, 8. melléklete
1.1. pontjának utolsó bekezdésében, 9. mellékletének
8. pontjában a „közlekedési felügyelet” szövegrész helyé-
be a „regionális igazgatóság” szöveg,

p) 34. §-ának (4) bekezdésében a „felügyelet vezetõje”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóság igazgatója”
szöveg,

q) 35. §-ának (2) bekezdésében a „felügyelet vezetõjét”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóság igazgatóját”
szöveg,

r) 6. melléklete II. pontja 1. alpontja negyedik bekezdé-
sének elsõ mondatában a „megyében (a fõvárosban)” szö-
vegrész, valamint 6. melléklete II. pontja 1. alpontja ne-
gyedik bekezdésének második mondatában a „megyében”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóság illetékességi
területén” szöveg,

s) 8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében a
„Más megyébe” szövegrész helyébe a „Más regionális
igazgatóság illetékességi területére” szöveg,

t) 9. mellékletének 14. pontjában a „közlekedési fel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság” szöveg
lép.

64. §

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének ki-
hirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM rendelet módosításáról rendelkezõ
46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet 1. melléklete „B” mel-
léklete 8. részének 8.2.2.8.3 alpontjában „A bizonyítvány
mintája” táblázat ‘2’ jelû oszlopa negyedik és hetedik so-
rában, 2. melléklete (4) pontja második bekezdésének elsõ
és második mondatában, valamint 2. melléklete (8) pontjá-
ban a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szö-
veg lép.

65. §

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vo-
natkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihir-
detésérõl szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításá-
ról rendelkezõ 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának
(2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

66. §

A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által
létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabá-
lyairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Központi Hivatala” szöveg,

b) 1. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósá-
ga” szöveg
lép.

67. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmé-
nyekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások sza-
bályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 3. mellék-
lete ‘I. Szakhatóságok’ alcíme alatti



a) 4.1. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében,
4.2. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében és
4.3. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében a „Köz-
ponti Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg,

b) 4.1. pontjának harmadik gondolatjeles bekezdésé-
ben az „a területileg illetékes megyei közlekedési felügye-
let” szövegrész, 4.2. pontjának harmadik gondolatjeles be-
kezdésében az „a területileg illetékes megyei, fõvárosi
közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,

c) 4.1. pontjának ötödik és nyolcadik gondolatjeles be-
kezdésében a „Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szöveg-
rész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

d) 4.1. pontjának második, negyedik és hatodik gondo-
latjeles bekezdésében, 4.2. pontjának második és negyedik
gondolatjeles bekezdésében, 4.3. pontjának második gon-
dolatjeles bekezdésében, valamint 4.4. pontjának második
gondolatjeles bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala” szöveg,

e) 4.4. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében a
„Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg
lép.

68. §

A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések
végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
2. §-ának e) pontjában a „Központi Közlekedési Felügye-
let” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

69. §

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékek-
rõl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi ren-
delet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren-
delet

a) 2. §-ának f) pontjában a „megyei (fõvárosi) Közleke-
dési Felügyeletnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közle-
kedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósá-
gánál” szöveg,

b) 2. §-ának k) pontjában és 3. §-ának (1) bekezdésében
a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

c) 2. §-ának l) pontjában a „kártya tulajdonosának lakó-
helye (székhelye) szerint illetékes megyei (fõvárosi) Köz-

lekedési Felügyelet, másodfokon a Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóságnak a kártya tulajdonosának lakóhelye (székhelye)
szerint területileg illetékes regionális igazgatósága, má-
sodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hiva-
tala” szöveg,

d) 5. §-ának (1) bekezdésében a „telephely szerint ille-
tékes megyei (fõvárosi) Közlekedési Felügyeletnél” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a te-
lephely szerint területileg illetékes regionális igazgatósá-
gánál” szöveg,

e) 5. §-ának (3) bekezdésében és (4) bekezdésében,
8. §-ának (1) bekezdésében és (4) bekezdésében,
11. §-ának (9) bekezdésében, 12. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 14. §-ának (2) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Központi Hivatala” szöveg,

f) 11. §-ának (4) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelethez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalához” szöveg,

g) 11. §-ának (8) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyeletnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalának” szöveg,

h) 12. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „területileg
illetékes megyei (fõvárosi) Közlekedési Felügyelet” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság területi-
leg illetékes regionális igazgatósága” szöveg,

i) 12. §-ának (5) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
Közlekedési Felügyelethez” szövegrész helyébe a „Nem-
zeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságához”
szöveg
lép.

70. §

(1) Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és épí-
tésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
rendelet 2. mellékletének „A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium területén” alcím alatt az „Elsõ fok” oszlop-
ban

a) a „Központi Közlekedési Felügyelet” és a „Fõvárosi
Közlekedési Felügyelet” szövegrészek helyébe a „Nemze-
ti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,

b) a „területileg illetékes megyei közlekedési felügye-
let” és a „területileg illetékes megyei (fõvárosi) közlekedé-
si felügyelet” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Közleke-
dési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,

c) a „Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközle-
kedési Igazgatósága” szöveg
lép.

(2) Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és épí-
tésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
rendelet 2. mellékletének „A Gazdasági és Közlekedési
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Minisztérium területén” alcím alatt a „Másodfok” oszlop-
ban

a) a „Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága” szöveg,

b) a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrészek helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szö-
veg
lép.

71. §

A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósá-
gáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

a) 4. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a „Köz-
ponti Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságánál” szöveg,

b) 4. §-a (2) bekezdésének második mondatában és
(3) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekez-
désében, (3) bekezdésében és (5) bekezdésében, 7. §-a
(6) bekezdésének elsõ és második mondatában, 8. §-ának
(4) bekezdésében és (5) bekezdésében, 9. §-ának (2) be-
kezdésében, 9. §-a (3) bekezdésének második mondatában
és (5) bekezdésének második mondatában, 10. §-a (1) be-
kezdésének elsõ és második mondatában, 10. §-a (3) be-
kezdésének második mondatában, 11. §-ának (4) bekezdé-
sében, 15. §-a (2) bekezdésének második mondatában,
16. §-ának (11) bekezdésében, 16. §-a (12) bekezdésének
elsõ mondatában, valamint 17. §-ának harmadik mondatá-
ban az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

c) 9. §-a (3) bekezdésének elsõ mondatában és (5) be-
kezdésének harmadik mondatában, 10. §-a (3) bekezdésé-
nek elsõ mondatában, 12. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-a
(2) bekezdésének elsõ mondatában, valamint 17. §-ának
elsõ mondatában az „A KKF” szövegrész helyébe az
„Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgató-
sága” szöveg,

d) 12. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF-et” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóságát” szöveg,

e) 14. §-ának (5) bekezdésében az „a KKF-nek” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatóságának” szöveg,

f) 15. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF-nél” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóságánál” szöveg,

g) 16. §-a (12) bekezdésének második mondatában az
„a KKF-tõl” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságától” szöveg,

h) 5. melléklete 6. pontjának elsõ mondatában az
„a KKF-hez” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságához” szöveg
lép.

72. §

A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsö-
nös átjárhatóságáról szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rende-
let

a) 4. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában az „Köz-
ponti Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságánál” szöveg,

b) 4. §-a (2) bekezdésének második mondatában és
(3) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekez-
désében és (5) bekezdésében, 7. §-a (6) bekezdésének elsõ
és második mondatában, 8. §-ának (4) bekezdésében és
(5) bekezdésében, 9. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-a
(3) bekezdésének második mondatában, 9. §-a (6) bekez-
désének második mondatában, 10. §-a (1) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 11. §-a (4) bekezdésének el-
sõ és második mondatában, 14. §-ának (1) bekezdésében
és (2) bekezdésének második mondatában, 15. §-ának
(11) bekezdésében és (12) bekezdésének elsõ mondatában,
valamint 16. §-a harmadik mondatában az „a KKF” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg,

c) 7. §-ának (3) bekezdésében, valamint 15. §-a
(12) bekezdésének második mondatában az „a KKF-tõl”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságától” szöveg,

d) 9. §-ának (3) bekezdésének elsõ mondatában és
(6) bekezdésének harmadik mondatában, 10. §-a (3) be-
kezdésének elsõ és második mondatában, 12. §-ának
(2) bekezdésében, 14. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatá-
ban, valamint 16. §-ának elsõ mondatában az „A KKF”
szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) 9. §-ának (5) bekezdésében és 13. §-ának (5) bekez-
désében az „a KKF-nek” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szö-
veg,

f) 12. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF-et” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóságát” szöveg
lép.

73. §

A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedély-
re, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelen-
tésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárások-
ra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006.
(VI. 26.) GKM rendelet

a) 4. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedé-
si Felügyelethez (a továbbiakban: KKF)” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságá-
hoz” szöveg,



b) 4. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében,
2. melléklete bevezetõ szövegének második bekezdésé-
ben, valamint 2. melléklete 6. pontjában az „a KKF” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg
lép.

74. §

Az egyes építményekkel, építési munkákkal a közleke-
dési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellege igazolásának rendjérõl és eljárási sza-
bályairól szóló 69/2006. (IX. 27.) GKM rendelet

a) 5. §-ának a) pontjában a „Központi Közlekedési Fel-
ügyelethez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságához” szöveg,

b) 5. §-ának b) pontjában az „a Polgári Légiközlekedési
Hatósághoz” szövegrész helyébe az „az NKH Polgári
Légiközlekedési Igazgatóságához” szöveg,

c) 7. §-ának a) pontjában az „a Közlekedési Fõfelügye-
let” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala”
szöveg
lép.

75. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének ki-
hirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése,

b) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.)
KHVM rendelet 1. mellékletében a „Közlekedési szervek”
alcímének 6–25. pontjai,

c) a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkü-
lözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos kö-
vetelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM rendelet 1. mellékletének „III. kategória” címében
„Budapest” alcím alatt a „Fõvárosi Közlekedési Felügye-
let 1061 Budapest, Andrássy út 8.” és a „Pest Megyei Köz-
lekedési Felügyelet 1141 Budapest, Komócsy u. 17–19.”
szövegrészek,

d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba-
lépésével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosí-
tásáról rendelkezõ 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet
6. §-ának (1) bekezdése.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
96/2006. (XII. 28.) GKM

rendelete
az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználásának szabályozásáról, valamint
az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok

ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9)–(10) bekezdésében és a 49. §-ának o) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény-
ben foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
deletben foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

1. §

Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználá-
sának szabályozásáról, valamint az országos közútháló-
zattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az országos közutak fejlesztése tekintetében
– a koncessziós szerzõdés keretében, illetõleg magántõke
bevonásával megvalósult és megvalósuló országos köz-
utak kivételével – az egyes beruházások megvalósítását
a miniszter engedélyezi, és ezt követõen az állami megren-
delõi (építtetõi) feladatokat – beleértve az elõkészítést,
a területbiztosítást, az UKIG feladatkörébe nem utalt ter-
veztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõ-
déskötéseket, a szerzõdések teljesítésének igazolását – az
elõirányzatból biztosított támogatásból kizárólagosan az
NA Zrt. végzi, az UKIG-gal kötött támogatási szerzõdés-
ben meghatározottak szerint.”

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
97/2006. (XII. 28.) GKM

rendelete
egyes hatósági eljárási díjakra vonatkozó miniszteri

rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság
felállításával kapcsolatos módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
15. §-ában, 48. § (3) bekezdése b) pontjának 13. alpont-
jában, valamint (3) bekezdésének e) és f) pontjában,

50 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 51

az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében,

a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
3. §-ának (3) bekezdésében és 15. §-ának (2) bekezdé-
sében,

az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (3) bekezdésében és
(4) bekezdésében,

a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. §-a (2) bekezdésének u) pontjában,

a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában,

a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések
szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet
2. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében,

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kineve-
zésérõl és képesítésérõl szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rende-
let 7. §-ának (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel és

a 11. § tekintetében az egészségügyi miniszterrel,
a 6. § tekintetében a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszterrel,
a 11. § és 15. § tekintetében az igazságügyi és rendészeti

miniszterrel,
a 4. § tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi

miniszterrel, valamint
a 6. § tekintetében az önkormányzati és területfejlesz-

tési miniszterrel
egyetértésben, a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejûleg a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirány-
zat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”

(2) Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elsõ fokon eljáró közlekedési hatóság határoza-
ta ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjá-
nak 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejû-
leg kell az 1. § (2) bekezdésében megjelölt elõirányzat-fel-
használási keretszámlára befizetni.”

2. §

(1) A közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti köz-
lekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

a) 1. §-ának (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet)” szö-

vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága” szöveg,

b) 1. §-ának (4) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész, valamint
3. §-ának (3) bekezdésében és 4. §-ának (2) bekezdésében
az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatala” szöveg
lép.

(2) A közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti köz-
lekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 1. §-ának (6) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A vizsgázónak az egyes jármûvezetõi vizsgák díjait
a vizsgára jelentkezéskor kell az NKH Magyar Állam-
kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 szá-
mú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.
A vizsgadíj a vizsga elõtt a képzõ szervnél is befizethetõ,
amelyet a képzõ szerv – a közte és az NKH között lévõ
megállapodás alapján – az NKH számlája ellenében
ugyanezen keretszámlára köteles befizetni.”

(3) A közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti köz-
lekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 2. §-ának helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„2. § A szakoktatói és az iskolavezetõi névjegyzékbe
való felvétel díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A díjat
a felvételt kérõnek a kérelem benyújtásakor kell az NKH
részére az 1. § (6) bekezdésében megjelölt elõirányzat-fel-
használási keretszámlájára befizetni.”

3. §

(1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés fel-
tételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdése elsõ mondatában a „megyei
(fõvárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi
közlekedési felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális
igazgatósága” szöveg,

b) 2. §-ának (2) bekezdése második mondatában az
„a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„az NKH regionális igazgatósága” szöveg,

c) 6. §-ának (1) bekezdésében az „A területi közleke-
dési felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH regioná-
lis igazgatósága” szöveg,

d) 7. §-ának (1) bekezdésében az „a mérés vagy ellen-
õrzés helye szerint illetékes területi közlekedési felügye-
let” szövegrész helyébe az „az NKH-nak a mérés vagy
ellenõrzés helye szerint illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,

e) 7. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a közleke-
dési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regioná-
lis igazgatósága” szöveg,



f) 7. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a mérés,
illetve ellenõrzés helye szerint illetékes területi közleke-
dési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH-nak a
mérés, illetve ellenõrzés helye szerint illetékes regionális
igazgatósága” szöveg,

g) 7. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjában az „a terü-
letileg illetékes közlekedési felügyelet” szövegrész helyé-
be az „az NKH területileg illetékes regionális igazgató-
sága” szöveg,

h) 7. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az „a Fõvárosi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

i) 7. §-ának (5) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hiva-
tala” szöveg,

j) 6. melléklete ‘I. Személyi feltételek’ alcíme alatti
1. pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelettõl (a továb-
biakban: KFF)” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalától” szöveg,

k) 6. melléklete ‘I. Személyi feltételek’ alcíme alatti
2. pontjában az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH
Központi Hivatalának” szöveg,

l) 6. melléklete ‘I. Személyi feltételek’ alcíme alatti
2. pontjában az „a Központi Közlekedési Felügyelet” szö-
vegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

(2) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a kö-
zútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés felté-
teleirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 7. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fizetendõ pótdíj összegét – amely a 3. számú mel-
léklet szerinti díj tízszerese, de legalább 40 000 Ft –
az NKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára kell befizetni. A 3. § (1) bekezdésének
c) pontjában megjelölt közútkezelõk által kezelt közutak,
továbbá a közforgalom elõl el nem zárt magánutak esetén
a pótdíj az érintett út kezelõjét illeti meg.”

4. §

(1) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mû-
ködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet

a) 5. §-ának (2) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyeletnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatalának”
szöveg,

b) 7. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hiva-
tala” szöveg,

c) 7. §-ának (1) bekezdésében és 2. mellékletének
címében az „a Polgári Légiközlekedési Hatóság” szöveg-

rész helyébe az „az NKH Polgári Légiközlekedési Igazga-
tósága” szöveg,

d) 2. mellékletének címében az „A Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hiva-
tala” szöveg,

e) 2. mellékletének I. alcímében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „NKH Központi Hivatala”
szöveg

f) 2. mellékletének II. alcímében a „Polgári Légiköz-
lekedési Hatóság” szövegrész helyébe az „NKH Polgári
Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg
lép.

(2) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mû-
ködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet 4. mellékletének 1. pontja v) alpontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az elsõ fokon eljáró szervek számlaszámai:]
„v) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00289926-00000000”

(3) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk
mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet 4. mellékletének 2. pontja c) alpontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A másodfokon eljáró szervek számlaszámai:]
„c) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00289926-00000000”

5. §

(1) A személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„(a továbbiakban: felügyelet)” szövegrész helyébe az
„(a továbbiakban: közlekedési hatóság)” szöveg,

b) 1. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében és
(1) bekezdésének e) pontjában, valamint 3. §-ának (2) be-
kezdésében a „felügyelet” szövegrész helyébe a „közleke-
dési hatóság” szöveg
lép.

(2) A személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezde-
ményezõjének a kérelem benyújtásával egyidejûleg kell
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlájára befizetnie, illetve
átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazol-
ni kell.”
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6. §

(1) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az épí-
tési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzé-
kek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, vala-
mint a hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgálta-
tási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „kérelmezõ
lakhelye szerint területileg illetékes megyei, illetve fõvá-
rosi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nem-
zeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a
kérelmezõ lakhelye szerint területileg illetékes regionális
igazgatósága” szöveg,

b) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a külön
jogszabályban hajózási hatósági jogkörrel felruházott
területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet” szö-
vegrész helyébe az „az NKH külön jogszabályban hajózási
hatósági jogkörrel felruházott területileg illetékes regioná-
lis igazgatósága” szöveg,

c) 1. §-ának (4) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelethez” szövegrész helyébe az „NKH Központi Hiva-
talához” szöveg,

d) 2. §-ának (1) bekezdésében az „a névjegyzéket veze-
tõ hatóságnak” szövegrész helyébe az „az NKH-nak, illet-
ve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi fel-
ügyelõségnek” szöveg,

e) 4. §-ában az „a Központi Közlekedési Felügyelet-
nek” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyar-
országi Regionális Igazgatóságnak” szöveg,
lép.

(2) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az épí-
tési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzé-
kek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, vala-
mint a hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgál-
tatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet
2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(7) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek – az e tevékenység irányításával, ellenõr-
zésével kapcsolatos költségek fedezésére – kötelesek a
részükre befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból képzõ-
dõ éves díjbevételük 10%-át minden évet követõ február
15-éig az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség a Magyar Államkincstárnál
vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára
átutalni.”

(3) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építé-
si mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet mellékle-
tének I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I. Az eljáró közlekedési hatóság
megnevezése

Magyar Államkincstár
számlaszáma

Nemzeti Közlekedési Hatóság 10032000-00289926-00000000”

7. §

(1) A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elsõfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezõ-
jének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000
számú költségvetési elõirányzat-felhasználási keretszám-
lájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára
jelentkezéssel egyidejûleg kell befizetni.”

(2) A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdé-
sében és (2) bekezdésében, valamint 4. §-ának (1) bekez-
désében és (2) bekezdésében a „közlekedési hatóság” szö-
vegrész helyébe a „hajózási hatóság” szöveg,

b) 3. §-ának (1) bekezdésében a „másodfokon eljáró
hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, az 5. szá-
mú mellékletben feltüntetett elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdé-
sében meghatározott elõirányzat-felhasználási keretszám-
lára” szöveg,

c) 3. mellékletének II. pontjában a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala” szöveg,

d) 3. mellékletének II. pontjában a „(www.kff.hu)”
szövegrész helyébe a „(www.nkh.gov.hu)” szöveg
lép.

8. §

(1) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kép-
zésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közleke-
dési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyé-
be a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,

b) 2. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatala” szöveg,

c) 2. §-ának (2) bekezdésében, valamint 6. §-a (6) be-
kezdésének második mondatában az „A KKF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,



d) 6. §-a (6) bekezdésének elsõ mondatában az
„a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyar-
országi Regionális Igazgatósága” szöveg,

e) 5. §-ának (10) bekezdésében és (11) bekezdésében,
6. §-ának (3) bekezdésében, (5) bekezdésében és (7) be-
kezdésében az „a KFF” szövegrész helyébe az „az
NKH Központi Hivatala” szöveg
lép.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kép-
zésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A névjegyzékbe vételért a díjat az NKH-nak
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-
00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlá-
jára kell befizetni.”

(3) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kép-
zésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 8. §-ának (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A vizsgadíjból a képzõszervnek 22%-ot el kell kü-
löníteni, amely összeget a vizsgáztatás elõkészítési (nyil-
vántartási, okmánykiállítási, szervezési) költségeinek
fedezetére az NKH részére a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirány-
zat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni.”

9. §

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások dí-
jairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (2) bekezdésében a „Polgári Légiközleke-
dési Hatóság (a továbbiakban: PLH)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban:
NKH)” szöveg,

b) 1. §-ának (2) bekezdésében az „MNB 10032000-
01712405-00000000” szövegrész helyébe az „MÁK
10032000-00289926-00000000” szöveg,

c) 1. §-ának (3) bekezdésében, 3. §-ának (2) bekezdésé-
ben, valamint melléklete IV. fejezetének 113. pontjában
az „a PLH” szövegrész helyébe az „az NKH” szöveg,

d) 2. §-ának (1) bekezdésében az „A PLH” szövegrész
helyébe az „Az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósá-
gának (a továbbiakban: PLI)” szöveg,

e) 2. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett
10032000-01738825 számú elõirányzat-felhasználási
keretszámlája – javára” szövegrész helyébe az „az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott számlára” szöveg,

f) 3. §-ának (1) bekezdésében, valamint melléklete
IV. fejezetének 121. pontjában a „PLH” szövegrész helyé-
be a „PLI” szöveg
lép.

10. §

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedé-
lyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló
55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. §-ában a „KKF” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

11. §

(1) A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgála-
táról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a) 2. §-ának (3) bekezdésében a „Központi Közle-
kedési Felügyelet Pályaalkalmasság-vizsgáló Intézete”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Pályaalkalmasság Vizsgálati Igaz-
gatósága” szöveg,

b) 2. §-ának (6) bekezdésében az „a külön jogszabály
szerinti területi közlekedési felügyeletet” szövegrész
helyébe az „az NKH külön jogszabály szerint területileg
illetékes regionális igazgatóságát” szöveg,

c) 6. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában az „a Köz-
lekedési Fõfelügyelethez (a továbbiakban: KFF)” szöveg-
rész helyébe az „az NKH Központi Hivatalához” szöveg,

d) 6. §-a (2) bekezdésének második mondatában és
6. §-ának (4) bekezdésében az „A KFF” szövegrész helyé-
be az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,

e) 6. §-ának (3) bekezdésében az „a KFF” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,

f) 11. §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „KFF”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalának”
szöveg
lép.

(2) A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgála-
táról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 10. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pályaalkalmassági vizsgálatért – a pályaalkal-
massági vizsgálatot kezdeményezõnek – a 2. számú mel-
lékletben meghatározott díjat kell fizetni. A díjat a kérelem
benyújtásával egyidejûleg az NKH-nak a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 szá-
mú költségvetési elõirányzat-felhasználási keretszámlá-
jára kell igazoltan befizetni.”

12. §

(1) A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállí-
tási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás
díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 1. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elsõfokú és a másodfokú eljárás díját a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett,
10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-fel-
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használási keretszámlájára kell a kérelem benyújtásával
egyidejûleg igazoltan befizetni.”

(2) A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállí-
tási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás
díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 2. §-ának
(1) bekezdésében az „a másodfokú közlekedési hatóság
költségvetési számlájára” szövegrész helyébe az „az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott költségvetési számlára”
szöveg lép.

13. §

(1) A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és for-
galomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékeny-
séggel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–d) pontjai szerinti eljá-
rásokban a Nemzeti Közlekedési Hatóság elsõ- és másod-
fokon eljáró szervének (a továbbiakban együtt: közlekedé-
si hatóság) eljárásáért fizetendõ díjat – a (2) bekezdésben
és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel –
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú
kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az
eljárás megkezdése elõtt igazoltan befizetni.”

(2) A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és for-
galomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékeny-
séggel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a) 4. §-ának (4) bekezdésében a „felügyelet” szöveg-
rész helyébe a „hatóság” szöveg,

b) 5. §-ának (1) bekezdésében az „elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámlája, 10%-ot a Közlekedési Fõfelügyelet
Magyar Államkincstárnál vezetett, a rendelet 2. számú
mellékletében feltüntetett számlájára” szövegrész helyébe
az „elõirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg,

c) 5. §-ának (3) bekezdésében a „Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság” szöveg,

d) 8. §-ában a „számlájukra befizetett díjakat a közle-
kedési hatóságok bevételként kötelesek” szövegrész
helyébe a „számlájára befizetett díjakat a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság bevételként köteles” szöveg
lép.

14. §

A vasúti jármûvezetõk és egyes gépkezelõk vizsgadíjai-
ról szóló 41/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 2. §-ának
(1) bekezdésében

a) a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szöveg,

b) a „10032000-01738825” szövegrész helyébe a
„10032000-00289926-00000000” szöveg
lép.

15. §

(1) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet

a) 2. §-ának a) pontjában a „megyei (fõvárosi) közleke-
dési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai” szöveg,

b) 2. §-ának a) és c) pontjában az „a Közlekedési Fõfel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hiva-
tala” szöveg,

c) 2. §-ának c) pontjában az „a megyei (fõvárosi) közle-
kedési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügye-
let” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatósá-
gai” szöveg,

d) 3. §-ának (4) bekezdésében az „eljáró hatóság” szö-
vegrész helyébe az „NKH-nak” szöveg,

e) 4. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„A megyei (fõvárosi) közlekedési felügyeletek és a Köz-
ponti Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az
„Az NKH regionális igazgatósága” szöveg
lép.

(2) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
2. mellékletének 1. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„1. Az NKH Magyar Államkincstár számlaszáma:
10032000-00289926-00000000”

16. §

(1) A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében az „Az 1. mellékletben
megjelölt közlekedési hatóságok” szövegrész helyébe az
„A Nemzeti Közlekedési Hatóság központi, illetõleg terü-
leti szervei” szöveg,

b) 2. §-a (4) bekezdésének második mondatában a „má-
sodfokú közlekedési hatóságnak az 1. mellékletben meg-
jelölt számlájára” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdé-
sében megjelölt elõirányzat-felhasználási keretszámlára”
szöveg
lép.

(2) A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006.



(IX. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg kell
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirány-
zat-felhasználási keretszámlájára befizetni.”

17. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet 1. §-ának (5) bekezdése és
2. melléklete,

b) a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti köz-
lekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 7. melléklete,

c) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûkö-
désének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM
rendelet 4. melléklete 1. pontjának z) alpontja,

d) a személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése és melléklete,

e) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése és 5. mel-
léklete,

f) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról rendelkezõ
58/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet,

g) az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ
59/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 2. §-a és 2. melléklete,

h) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási enge-
délyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól
szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (4) be-
kezdése,

i) a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítá-
si tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás
díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 4. §-a és
2. melléklete,

j) a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forga-
lomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és
ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenység-
gel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások dí-
járól szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 4. §-ának
(3) bekezdése és 2. melléklete,

k) a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti köz-
lekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról
rendelkezõ 98/2004. (VII. 22.) GKM rendelet,

l) a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti köz-
lekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról
rendelkezõ 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-a és
2. §-a,

m) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról rendelkezõ
43/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 5. melléklete,

n) a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (7) bekezdése és 1. mel-
léklete,

o) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés fel-
tételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosí-
tásáról rendelkezõ 82/2006. (XII. 13.) GKM rendelet
4. §-ának (4) bekezdése.

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

A Miniszterelnök
8/2006. (XII. 23.) ME

rendelete
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek

kijelölésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 76. §-ának
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel a Tv. 1. §-ának (4) bekezdésében és 71. §-ának (2) be-
kezdésében foglaltakra – a következõket rendelem el:

1. §

A Tv. 1. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kor-
mányhivatalok közül

a) a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,

b) a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyeletét a gazda-
sági és közlekedési miniszter,

c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügye-
letét a pénzügyminiszter,

d) a Magyar Energia Hivatal felügyeletét a gazdasági
és közlekedési miniszter,

e) az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét az
igazságügyi és rendészeti miniszter,
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f) a Magyar Szabadalmi Hivatal felügyeletét a gazda-
sági és közlekedési miniszter,

g) az Egészségbiztosítási Felügyelet felügyeletét az
egészségügyi miniszter
látja el.

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter

jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel

együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési

miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2006. évi 158–166. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter

jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

270/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Európai Kö-
zösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság kö-
zött a polgári globális navigációs mûholdrendszerrõl
(GNSS) szóló Együttmûködési Megállapodás kihirdetésé-
rõl (Magyar Közlöny 161/I. szám 13060. oldal)

271/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztár-
saság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági
együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl (Magyar
Közlöny 161/I. szám 13065. oldal)

272/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztár-
saság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya kö-
zött a gazdasági együttmûködési megállapodás kihirdeté-
sérõl (Magyar Közlöny 161/I. szám 13069. oldal)

277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatá-
si és Technológiai Hivatalról (Magyar Közlöny 161/I.
szám 13103. oldal)

283/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a tudomány- és
innováció-politikával összefüggõ egyes jogszabályok mó-
dosításáról (Magyar Közlöny 161/I. szám 13135. oldal)

285/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az üzletek mûkö-
désérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosí-
tásáról (Magyar Közlöny 161/I. szám 13139. oldal)

300/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Szaba-
dalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet
módosításáról (Magyar Közlöny 161/I. szám 13194. oldal)

86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggõ
egyes miniszteri rendeletek módosításáról (Magyar Köz-
löny 163. szám 13610. oldal)

87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a Magyar Kereske-
delmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel össze-
függõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról (Magyar
Közlöny 163. szám 13615. oldal)

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás kör-
nyezetvédelmi követelményeknek való megfelelõsége
igazolásának részletes szabályairól (Magyar Közlöny 163.
szám 13632. oldal)

94/2006. (XII. 27.) GKM rendelet a Vállalkozói Tá-
mogatásközvetítõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság
közremûködõ szervezetként való kijelölésével kapcsolat-
ban szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 164/II. szám 13979. oldal)

B)

A gazdasági és közlekedési miniszterrel

együttesen kiadott jogszabályok

18/2006. (XII. 28.) MeHVM-GKM együttes rendelet

a Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl
(Magyar Közlöny 165. szám 14243. oldal)

19/2006. (XII. 28.) MeHVM-GKM-KvVM együttes

rendelet a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kije-
lölésérõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM együt-
tes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 165. szám
14243. oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét

érintõ egyéb jogszabály

299/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a biztonsági ok-
mányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.)
Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 161/I.
szám 13190. oldal)

Miniszteri utasítás

Helyesbítés

A Közlekedési Értesítõ 2006. évi 24. számának tarta-
lomjegyzékében (1186. oldal) és szövegében (1260. oldal)
megjelent miniszteri utasítás címe helyesen: „37/2006.
(XII. 22.) GKM utasítás a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról”.

Figyelemmel arra, hogy az utasítás mellékletének köz-
zétételére a 2006. évi 24. számban nem volt lehetõség, az
utasításnak a melléklettel egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiakban tesszük közzé.



A gazdasági és közlekedési miniszter
37/2006. (XII. 22.) GKM

utasítása
a Nemzeti Közlekedési Hatóság

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról*

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 74. §-ában foglaltak alapján jelen utasí-
tás mellékleteként a Nemzeti Közlekedési Hatóság Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát kiadom.

2. §

Utasítom a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökét, hogy
az új szervezet felállításával kapcsolatban szükséges mun-
kajogi intézkedések (így különösen a munkaköri leírások
módosítása, új kinevezések, kinevezésmódosítások és
új vezetõi megbízások adása, vezetõi megbízások vissza-
vonása, illetõleg felmentések) megtételérõl 2007. feb-
ruár 28-áig gondoskodjon.

3. §

Ez az utasítás 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejû-
leg hatályát veszti

a) a Közlekedési Fõfelügyelet Szervezeti és Mûködési
szabályzatáról szóló 29/2006. (IX. 27.) GKM utasítás, va-
lamint

b) a Polgári Légiközlekedési Hatóság Szervezeti és Mû-
ködési szabályzatáról szóló 30/2006. (IX. 27.) GKM utasí-
tás.

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

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták, valamint a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium honlapján olvasható.

Melléklet a 37/2006. (XII. 22.) GKM utasításhoz

A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Szervezeti és mûködési szabályok

1.1. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) a Magyar Köztársaság Kormánya által alapított,
a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása alatt mû-
ködõ központi hivatal.

2. A Hatóság alapító okiratának kelte: 2006. decem-
ber 21., száma: X-3/1046/12/2006.

3. A Hatóság székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

4. A Hatóság alaptevékenysége általános közigazgatás,
ellátja a jogszabály által a feladat- és hatáskörébe utalt
elsõ- és másodfokú:

– közlekedési hatósági feladatokat,
– légi közlekedési hatósági feladatokat,
– vasúti közlekedési hatósági feladatokat,
– hajózási hatósági feladatokat,
– egyéb feladatokat.

5. A Nemzeti Közlekedési Hatóság kiegészítõ tevé-
kenységei:

TEÁOR 22.11 Könyvkiadás
TEÁOR 22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
TEÁOR 22.15 Egyéb kiadói tevékenység
TEÁOR 22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
TEÁOR 72.30 Adatfeldolgozás
TEÁOR 72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
TEÁOR 74.40 Hirdetés
TEÁOR 74.81 Fényképészet, videofelvétel készítés
TEÁOR 74.87 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás
TEÁOR 80.4 Felnõtt- és egyéb oktatás
TEÁOR 85.12 Járóbeteg-ellátás
TEÁOR 75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás

6. A Hatóság vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7. Mûködésének forrásai: az állami feladatok díjbevéte-
lei, mint hatósági díjbevételek.

8. A Hatóságra a költségvetés tervezésével és végrehaj-
tásával kapcsolatos különleges elõírások nem vonatkoz-
nak.

9. A Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett elõ-
irányzat-felhasználási keret számlájának száma:
10032000- 00289926-00000000

10. A Hatóság feladatmutatói: 1. száma: 551414, meg-
nevezés: üdültetés, mérõszám: 01/férõhelyek száma,
02/üdültetési napok száma; 2. száma: 851934, megneve-
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zés: pályaalkalmassági vizsgálatok, mérõszám. Vizsgála-
tok száma.

11. A Hatóság honlapja: www.nkh.gov.hu

1.2. A Hatóság szervezete

1. A Hatóság élén elnök áll.

2. A Hatóság központi szerve a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala (a továbbiakban: Központi Hi-
vatal). A Hatóság elnöke közvetlenül vezeti a Központi
Hivatalt.

3. A Hatóság jogi személyiséggel nem rendelkezõ terü-
leti szervei: a regionális igazgatóságok, a Pályaalkalmas-
ság Vizsgálati Igazgatóság és a Polgári Légiközlekedési
Igazgatóság.

1.3. A Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezeti egy-
ségei és felügyeleti rendjük

1. A Hatóság szervezeti egységei: fõosztály, osztály, fõ-
igazgatóság, igazgatóság, megyei kirendeltség, Kiemelt
Ügyek Központja. Nem önálló szervezeti egység: csoport.
A regionális igazgatóságok megyei kirendeltségei fõosz-
tályként mûködnek.

A fõosztályok, az igazgatóságok, megyei kirendeltsé-
gek a jelen Szabályzatban foglaltak szerint tagozódnak
osztályokra, csoportokra. Az Elsõfokú Területi Fõigazga-
tóság regionális igazgatóságokra tagozódik. A Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság szervezeti egysége a
Kiemelt Ügyek Központja, amely országos illetékességgel
jár el külön jogszabályban hatáskörébe utalt ügyeken. A
Kiemelt Ügyek Központja fõosztályokra és osztályokra ta-
gozódik, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

2. A Hatóság funkcionális feladatot ellátó egyes szerve-
zeti egységei által – az egész Hatóságra kiterjedõen –
koordinált tevékenységek:

a) a jogi,
b) az igazgatási,
c) a humánpolitikai,
d) a gazdálkodási,
e) az informatikai,
f) a belsõ ellenõrzési,
g) a kontrolling,
h) a minõségirányítási,
i) a nemzetközi kapcsolatokat koordináló, valamint
j) a kommunikációs

tevékenység.

3. A Hatóság szervezeti és felügyeleti rendjét az 1. szá-
mú melléklet tartalmazza.

1.4. A Nemzeti Közlekedési Hatóság vezetõi megbe-
szélésének rendje:

1. Az Elnöki Értekezlet résztvevõi: az elnök, a Központi
Hivatal fõosztályvezetõi, a kontrolling osztály vezetõje, a
stratégiai és módszertani igazgató, az elsõfokú területi fõ-

igazgató, a területi igazgatók, a Kiemelt Ügyek Központ-
jának vezetõje, valamint az elnök által meghívott más sze-
mélyek.

Az értekezletet az elnök vagy távollétében az általa kije-
lölt vezetõ megbízású köztisztviselõ vezeti.

2. A Vezetõi Értekezlet résztvevõi: az elnök, a Központi
Hivatal fõosztályvezetõi, a kontrolling osztály vezetõje, a
stratégiai és módszertani igazgató, az elsõfokú területi fõ-
igazgató, a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság vezetõje,
a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság vezetõje, a Ki-
emelt Ügyek Központjának vezetõje, valamint az elnök ál-
tal meghívott más személyek.

Az értekezletet az elnök vagy távollétében az általa kije-
lölt vezetõ megbízású köztisztviselõ vezeti.

3. Területi Vezetõi Értekezlet résztvevõi: területi igaz-
gató, a területi igazgatóság fõosztályvezetõi és osztályve-
zetõi, valamint a területi igazgató által meghívott más sze-
mélyek.

Az értekezletet a területi igazgató vagy távollétében az
általa kijelölt vezetõ megbízású köztisztviselõ vezeti.

4. A Minõségügyi Tanács résztvevõi:
a) elnök,
b) elsõfokú területi fõigazgató,
c) területi szervek igazgatói,
d) stratégiai és módszertani igazgató,
e) az ellenõrzési és minõségügyi fõosztály vezetõje.

5. Amennyiben valamely vezetõi megbeszélésen a Ha-
tóság alkalmazottainak nagyobb csoportját érintõ téma ke-
rül megvitatásra, úgy annak elõkészítõ anyaga véleménye-
zés céljából megküldésre kerül a szakszervezetek részére,
illetve a szakszervezetek vezetõi meghívást kapnak az ér-
tekezletre.

6. A vezetõi értekezletek gyakoriságát az elnök utasítás-
ban határozza meg.

1.5. A munkavégzés szabályai:

1. A munkavégzés általános szabályait, a Hatóság alkal-
mazottainak feladatait a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a Mun-
ka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a to-
vábbiakban: Mt.), valamint ezek végrehajtásáról rendelke-
zõ jogszabályok, miniszteri, illetve elnöki utasítások és
szabályzatok tartalmazzák.

2. A vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk és
az általuk irányított köztisztviselõk közötti munkakapcso-
lat fenntartásának alapvetõ formája az írásbeliség, kivéte-
les esetben a szóbeliség. Szóbeliség esetében azonban a
szóbeli közlések lényegi tartalmát utólag az utasítást kapó
személynek rögzíteni kell. A köztisztviselõk – a jogszabá-
lyok által kötelezõen elõírtakon kívül – az egyes ügyek in-
tézésével kapcsolatos álláspontjukat az ügyiraton, vagy
más módon írásban rögzítik.

3. A Hatóság köztisztviselõi a vezetõi megbízatással
rendelkezõ köztisztviselõkkel – a rendkívüli esetek kivéte-



lével – a hivatali út betartásával tartanak kapcsolatot. A hi-
vatali utat a Hatóság szervezeti és felügyeleti rendje, vala-
mint a II. fejezetben foglaltak szerint kell értelmezni.
Ugyanezen rend szerint történik a beszámoltatás, az ellen-
õrzés és a felelõsségre vonás is. A hivatali út meg nem tar-
tásának indokáról a köztisztviselõk közvetlen vezetõiket
haladéktalanul tájékoztatni kötelesek.

4. A köztisztviselõk az egyes ügyeket a személyükre
megállapított munkaköri leírásban és a szervezeti egysé-
gek ügyrendjében foglaltak szerint – az adott ügy elõzmé-
nyének és összefüggéseinek ismeretében, az ügyben kelet-
kezett valamennyi irat együttes kezelésével – intézik.

5. A vezetõi megbízású köztisztviselõk – általános sza-
bályként – az adott ügyben illetékes köztisztviselõ állás-
pontjának és javaslatainak ismeretében hozzák meg dönté-
seiket. A vezetõ megbízatással rendelkezõ köztisztviselõk
intézkedéseikrõl az illetékes köztisztviselõt vagy felettest
– szükség szerint – tájékoztatják, amennyiben javaslataik-
tól eltérõen járnak el.

6. Az elsõfokú területi fõigazgató – a stratégiai és mód-
szertani igazgatóság által kiadott irányelvek figyelembe-
vételével – koordinálja a regionális igazgatóságok, a Pol-
gári Légiközlekedési Igazgatóság és a Pályaalkalmasság
Vizsgálati Igazgatóság munkavégzését.

7. A Hatóság szervezeti egységei kapcsolatot tartanak
mindazon belföldi és külföldi hatóságokkal és más szerve-
zetekkel, amelyekkel az együttmûködés az elõírt tevé-
kenységük ellátása érdekében szükséges.

8. A Hatóság alkalmazottainak a Hatóságon kívüli szer-
vekkel kapcsolataikat úgy kell kialakítaniuk, hogy az a
Hatóságra ne jelentsen elõnytelen megítélést.

9. A Hatóságot az elnök képviseli, aki ezt a képviseleti
jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruház-
hatja.

A fõigazgató, a fõosztályvezetõk, igazgatók, osztályve-
zetõk és a kirendeltségek vezetõi feladatkörükben képvi-
selik a Hatóságot.

A Hatóság jogi képviseletét a Jogi Fõosztály látja el.

10. A Hatóság bankszámlái feletti rendelkezési joggal
az elnök és a gazdasági fõosztályvezetõ, illetve az elnök
által kijelölt más dolgozók bírnak. A kötelezettségvállalás,
utalványozás, igényérvényesítés részletes szabályait az el-
nök által kiadott szabályzatok tartalmazzák.

11. A Hatóság alkalmazottai részére munkaköri leírást
kell adni. A munkaköri leírást az alkalmazott közvetlen
szolgálati felettese köteles kidolgozni, az egységesített
munkakörök tartalmának figyelembevételével.

12. A Hatóság valamennyi alkalmazottjának beszámo-
lási kötelezettsége van közvetlen vezetõje részére a mun-
kavégzés során szerzett tapasztalatokról, tendenciákról,
rendellenességekrõl.

Intézkedést igénylõ esetben a fõigazgató, igazgató, il-
letve a fõosztályvezetõ javaslatot tesz az elnök útján kibo-
csátandó intézkedésre. Az igazgatóságok és a fõosztályok

negyedévre lebontott, részletes munkatervet és ellenõrzési
tervet készítenek. Ezekre is tekintettel készül a Hatóság
éves munkaterve és ellenõrzési terve.

13. Az elnök a Hatóság alkalmazottainak közszolgálati
jogviszonyával, illetve munkaviszonyával kapcsolatos,
valamint az azonnali intézkedést igénylõ kérdéseket elnö-
ki utasításban szabályozza, a szakmai követelményekrõl
szabályzatot ad ki.

1.6. A belsõ irányítás jogi eszközei

1. A Hatóság belsõ irányításának jogi eszközei a követ-
kezõk:

a) ügyrend,
b) elnöki utasítás,
c) elnöki szabályzat,
d) területi szerv igazgatójának végrehajtási utasítása.

2. Az önálló szervezeti egységek feladatainak részletes
leírására, a feladataikhoz kapcsolódó folyamatok megha-
tározásárára ügyrend kerül kiadásra. Az ügyrendben a
rendszeresen, ismétlõdõen elõforduló feladatokat és a fel-
adatellátás rendjét kell meghatározni annak érdekében,
hogy a napi munka rendes menetében csak indokolt eset-
ben legyen szükség operatív vezetõi beavatkozásra. Az
ügyrend célja az, hogy világossá tegye a munkatársak szá-
mára a velük szemben támasztott követelményeket,
ugyanakkor teret adjon az önállóságnak azáltal, hogy meg-
határozza a szakmai mérlegelésen alapuló önálló döntések
meghozatalának kereteit.

Az ügyrend kötelezõen tartalmazza a következõket:
a) a szervezeti egység belsõ tagozódásához igazodóan

az egyes osztályok, részlegek, csoportok – a jelen Szabály-
zatban foglaltaknál részletesebb, de a munkaköri leírások-
hoz képest összevontabban kifejtett – feladatait; a felada-
tok ellátásához rendszeresített munkaköröket,

b) a munkavégzés menetét, különös figyelemmel a he-
lyettesítés rendjére, a szolgálati és információs kapcsola-
tokra,

c) a feladatellátás felelõsségi rendjét,
d) a kiadmányozási jog gyakorlását, valamint a felada-

tok és hatáskörök átruházásának lehetõségét, a beszámolá-
si (jelentéstételi) kötelezettséget,

e) a rendszeres értekezletek tartásának rendjét,
f) a társ szervezeti egységekkel való együttmûködés te-

rületeit és rendjét,
g) a külsõ szervekkel, cégekkel stb. való kapcsolattartás

területeit és szabályait.
Az ügyrendet a jelen Szabályzat hatálybalépését követõ

60 napon belül kell elkészíteni.

3. A belsõ irányítás jogi eszközeire vonatkozó részletes
szabályokat az elnök utasításban szabályozza.

1.7. A hatáskör gyakorlása

1. A Hatóság egyes szervezeti egységei (fõosztály, osz-
tály, fõigazgatóság, igazgatóság, megyei kirendeltség, Ki-
emelt Ügyek Központja) látják el a Hatóság hatáskörét
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megállapító jogszabályban, a jelen Szabályzatban és az
elnök által jóváhagyott Ügyrendben meghatározott felada-
tokat.

2. Az elnök feladat- és hatáskörébe tartozó egyes ügyek-
ben az a szervezeti egység vagy személy rendelkezik eljá-
rási jogosultsággal és kötelezettséggel, akinek, illetve
amelynek a hatáskörét a jelen Szabályzat, illetve az Ügy-
rend megállapítja.

3. A szervezeti egység vezetõje az ügyintézés és a dön-
tés jogát a szervezeti egység hatáskörébe tartozó bármely
ügyben magának tarthatja fenn.

4. Az esetleges hatásköri vitákban – ide nem értve a ha-
tósági hatásköri összeütközések eldöntését – a szervezeti
egységek felügyeletét ellátó vezetõk közötti eredményte-
len egyeztetés esetén az elnök dönt.

5. Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén – a
mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi kérdések, a
másodfokú ügyek intézése, valamint a kinevezési, felmen-
tési és fegyelmi jogkör kivételével – az elsõfokú területi
fõigazgató bármely ügyben utasítási, döntési és ellenõrzési
joggal rendelkezik, az elnök részére való utólagos beszá-
molási kötelezettséggel.

A Hatóság területi szervei által hatáskörükbe tartozó
ügyekben hozott döntés elleni fellebbezés másodfokú elbí-
rálása során az elnök távolléte, vagy akadályoztatása ese-
tén helyettesként a Másodfokú Döntéselõkészítõ Fõosz-
tály vezetõje jár el.

6. Az elnököt a mûködtetéssel összefüggõ gazdasági és
pénzügyi kérdésekben a gazdasági fõosztályvezetõ helyet-
tesíti.

A gazdasági fõosztályvezetõ a felügyelete alá nem ren-
delt szervezeti egységek vonatkozásában csak gazdálko-
dási és pénzügyi kérdésekben rendelkezik döntési, intéz-
kedési és ellenõrzési joggal.

7. A fõigazgató – kivéve az 5. pontban meghatározott
esetet –, az igazgatók és a fõosztályvezetõk feladatuk ellá-
tásához információt közvetlenül is kérhetnek az irányítá-
suk alá nem tartozó szervezeti egységektõl, utasítást azon-
ban csak a megkeresett szervezeti egység vezetõje adhat.

8. Helyettesítés során a helyettesítésre esetenként kije-
lölt alkalmazott a helyettesített alkalmazott feladatkörét
gyakorolja, kivéve, ha a jelen Szabályzat, illetve az elnök
ettõl eltérõen rendelkezik.

9. A fõigazgatót, a stratégiai és módszertani igazgatót, a
regionális igazgatót, a Pályaalkalmassági Vizsgálati Igaz-
gatóság, a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság és a Ki-
emelt Ügyek Központjának vezetõjét az általa kijelölt ve-
zetõ helyettesíti.

A fõosztályvezetõt a fõosztályvezetõ-helyettes (ennek
hiányában a fõosztályvezetõ által kijelölt osztályvezetõ),
míg az osztály, illetve a kirendeltség vezetõjét akadályoz-
tatása esetén az általa kijelölt beosztottja helyettesíti.

1.8. A Hatóság egyes szervezeti egységei közötti kap-
csolatok, az ügyintézés szabályai, felelõsségi rend

1. A fõosztályok, osztályok, igazgatóságok, megyei ki-
rendeltségek és a Kiemelt Ügyek Központja a jelen Sza-
bályzatban és az Ügyrendben meghatározott feladatkörrel
és a feladatok végzéséhez szükséges hatáskörrel rendel-
keznek.

2. A szervezeti egységek feladataikat – általános sza-
bályként – fõfelelõsi rendszerben látják el. Egy ügyben (a
továbbiakban: ügy) az a szervezeti egység a fõfelelõs,
amelynek hatáskörét a jelen Szabályzat vagy az Ügyrend
megállapítja. E szabálytól az elnök rendkívüli esetben el-
térhet. A fõfelelõs – az ügyben feladatköre szerint érdekelt
más fõosztályok álláspontjának ismeretében – önállóan
dönt, és viseli döntése felelõsségét. A meghozott döntésrõl
tájékoztatni kell mindazon szervezeti egységeket, ame-
lyeknek a döntés ismerete feladatkörük ellátásához szük-
séges.

3. A döntés meghozatalában közremûködõ szervezeti
egység felelõssége csak a saját feladat- és hatáskörében
meghozott részdöntésre terjed ki. A fõfelelõs és az ügyben
közremûködõ szervezeti egység(ek) közötti véleményelté-
rés esetében az ügyet döntésre elõ kell terjeszteni az érde-
kelt szervezeti egységek felett közvetlen felügyeletet gya-
korló vezetõ részére.

4. Ha valamely intézkedés más szervezeti egység hatás-
körét is érinti vagy az intézkedés más szervezeti egység te-
vékenységére jelentõs hatással van, illetõleg ha az intézke-
dés ismerete más szervezeti egység munkájának ellátásá-
hoz szükséges, az intézkedést elõzetesen egyeztetni kell az
adott ügyben érdekelt szervezeti egység vezetõjével. Az
egyeztetés elmaradásából adódó felelõsség az ezt a kötele-
zettséget megszegõ szervezeti egység vezetõjét terheli.

1.9. A kiadmányozás

1. A Hatóságtól külsõ szervhez, vagy személyhez, ille-
tõleg a Hatóságon belül az egyik szervezeti egységtõl a
másik szervezeti egységhez küldött iratot, továbbá az al-
kalmazottak részére hivatalosan kiadott iratokat kiad-
mánynak kell tekinteni. A belsõ tájékoztatást szolgáló ira-
tok nem minõsülnek kiadmánynak.

2. Kiadmányt kiadni, illetõleg továbbítani csak a kiad-
mányozásra jogosult aláírásával lehet.

3. A kiadmányozási jog az arra feljogosított köztisztvi-
selõnek az ügy érdemi elintézésére vonatkozó eljárási ren-
delkezését jelenti. Ez utóbbi tartalmazza különösen:

a) az intézkedések (szóbeli, írásbeli) jóváhagyásának,
b) az érdemi döntés meghozatalának,
c) az írásbeli intézkedés irattárba helyezésének

jogát.

4. A kiadmányozási jog az elnököt – hatáskörén belül –
korlátlanul, az egyes szervezeti egységek vezetõit a hatás-
körükbe tartozó ügyek vonatkozásában illeti meg. E jogot



távollétükben, vagy akadályoztatásuk esetén a helyettesí-
tésükkel megbízott köztisztviselõ gyakorolhatja.

5. Az ügyek intézése során keletkezõ ügyiratokat, fel-
jegyzéseket az adott ügyekben hatáskörrel rendelkezõ ve-
zetõi megbízású köztisztviselõ vagy az általa felhatalma-
zott más köztisztviselõ írhatja alá.

6. Az 1–5. pontban felsoroltakon kívül feladatkörükben
eljárva kiadmányozási joga van:

a) a belsõ ellenõrnek,
b) a szakmai vizsgabizottság elnökének,
c) helyszíni eljárása során a közúti ellenõrnek, utak

ideiglenes forgalomba helyezése esetén az eljárás vezetõ-
jének,

d) a közúti jármûvezetõi vizsgabiztosokat ellenõrzõ
szakfelügyelõnek,

e) a telephelyi ellenõrzést végzõ, valamint a hajózási te-
vékenységet ellenõrzõ munkatársnak,

f) jogi képviseleti ügyben a jogtanácsosnak,
g) közúti jármû vizsgabiztosnak.

7. A kiadmányozás jogát az elnök a területi szervek ha-
táskörébe tartozó elsõfokú hatósági ügyek kivételével bár-
mely ügyben, a fõigazgató, az igazgatók, Kiemelt Ügyek
Központjának vezetõje, és a fõosztályvezetõk pedig az ál-
taluk felügyelt, illetve irányított szervezeti egységek fel-
adatkörébe tartozó ügyekben magukhoz vonhatják.

8. A kiadmányozott irat tartalmi és formai helyességéért
a kiadmányozó a felelõs. Ez azonban nem érinti az ügyin-
tézõnek és az ügy elintézésében részt vett más dolgozónak
a felelõsségét.

9. A kiadmányozás részletes szabályait külön szabály-
zat tartalmazza.

10. A Hivatal hivatalos állásfoglalásának közzétételérõl
(nyilatkozat, tájékoztatás adása) külön szabályzat rendel-
kezik.

2. Feladat- és hatáskörök

2.1. Elnök

1. Az elnök a Hatóságnak, mint központi költségvetési
szervnek az egyszemélyi felelõs vezetõje.

2. Az elnök eljár és dönt mindazokban az ügyekben,
amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, kivéve az átruhá-
zott hatásköröket.

3. Az elnök felelõs különösen:
a) a Központi Hivatal hatáskörébe tartozó feladatok

szakszerû és jogszerû ellátásáért,
b) a belsõ ellenõrzés megszervezéséért, mûködtetéséért

és irányításáért,
c) a Hatóság eredményes gazdálkodásáért, a számviteli

rendért, a mérleg valódiságáért, a FEUVE mûködtetéséért,
d) a szabálytalanságok kezelése eljárási rendjének sza-

bályozásáért,

e) a Minõségügyi Kézikönyv hatályba léptetéséért és
annak aktualizálásáért, a minõségügyi rendszer mûköd-
tetéséért; irányítja a Hatóság Minõségügyi Tanácsának
munkáját,

f) a Hatóság informatikai rendszerének üzemeltetéséért
és az informatikai fejlesztésért, és

g) a Hatóság humánerõforrás gazdálkodásáért.

4. Az elnök feladatai különösen:
a) kiadja az elnöki utasításokat és a szabályzatokat,
b) kiadmányozza a gazdasági és közlekedési miniszter-

nek, az államtitkárnak, szakállamtitkároknak szóló jelen-
téseket és a központi államigazgatási szervek vezetõinek
szóló átiratokat,

c) közvetlenül szervezi, irányítja és ellenõrzi a Hatóság
Központi Hivatalának munkavégzését,

d) az Európai Unió tagállamaként való mûködésbõl, az
EU jogérvényesítésbõl eredõ, a Hatóságot érintõ intéz-
ményfejlesztési feladatokat (beruházás, létszámfejlesztés)
meghatározza,

e) gyakorolja a munkáltatói jogot a Hatóság köztisztvi-
selõi és munkavállalói felett a jogszabályban és a jelen
Szabályzatban foglaltak szerint,

f) minõsíti a honvédelmi felkészülés és az országmoz-
gósítás egyes feladatainak ellátásában részt vevõ szerv ve-
zetõjeként a titkos ügyiratkezelés körébe tartozó ügyirato-
kat és irányítja a titkos ügyiratkezelést,

g) ellátja és irányítja a Hatóság tevékenységével össze-
függõ polgári védelmi feladatokat,

h) gondoskodik a Hatóság munka- és tûzvédelmi felada-
tainak meghatározásáról, a végrehajtás irányításáról és el-
lenõrzésérõl,

i) elkészíti a Hatóság végrehajtási, pénzügyi lebonyolí-
tási és ellenõrzési folyamatainak leírását tartalmazó ellen-
õrzési nyomvonalat,

j) gondoskodik a közvetlen felügyelete alatt álló belsõ
adatvédelmi felelõs kinevezésérõl vagy megbízatásáról,
valamint biztosítja a jogszabályban megállapított felada-
tainak végrehajtásához szükséges feltételeket, valamint

k) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb fel-
adatokat.

2.2. Fõigazgató

1. A fõigazgató a tevékenységét az elnök irányítása
alapján végzi.

2. A fõigazgató felelõs:
a) a jelen Szabályzattal a feladatkörébe utalt – területi

szervek esetében önálló szakmai felelõsséggel rendel-
kezõ – szervezeti egységek irányításáért, koordinálja,
hogy ezen szervezeti egységek a Hatóság munkatervében
meghatározott hatósági, ellenõrzési és egyéb feladatokat,
illetve az elnök utasításait végrehajtsák,

b) az elnök közvetlen irányítása alá tartozó fõosztályok-
kal való hatékony együttmûködésért, valamint az irányítá-
sa alá tartozó szervezeti egységek közötti megfelelõ
együttmûködés kialakításáért.
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3. A fõigazgató feladatai különösen:
a) a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, a

jelen Szabályzat és az Ügyrend elõírásainak, valamint az
elnök utasításainak megfelelõen összehangolja és ellenõr-
zi a Hatóság – jelen Szabályzattal feladatkörébe utalt – fõ-
osztályainak, igazgatóságainak munkáját, dönt a hatáskö-
rébe tartozó ügyekben,

b) az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az el-
sõfokú területi fõigazgató helyettesíti az elnököt, gyako-
rolja az elnök jogait – a kinevezési, felmentési, fegyelmi,
gazdálkodási és pénzügyi jogkör, valamint a másodfokú
ügyek intézése kivételével – utólagos beszámolási kötele-
zettséggel,

c) ellátja az elnök által meghatározott egyéb felada-
tokat,

d) gyakorolja a jelen Szabályzat szerinti munkáltatói jo-
gokat,

e) szervezi, irányítja a Hatóság hatáskörébe tartozó
szakmai döntéseket megelõzõ egyeztetési feladatokat,
munkaköri leírása, illetõleg az elnök eseti megbízása alap-
ján,

f) koordinálja a Hatóság egyes szakterületeinek az Or-
szágos Statisztikai Adatgyûjtési Programban (OSAP) sze-
replõ, továbbá a GKM által elrendelt adatgyûjtésnek, illet-
ve más szervek által elrendelt kötelezõ adatszolgáltatásnak
a teljesítését, valamint

g) feladatkörében gondoskodik a Minõségügyi Kézi-
könyv betartásáról, szükség esetén javaslatot tesz annak
módosítására.

2.3. Gazdasági fõosztályvezetõ

1. A gazdasági fõosztályvezetõt a gazdasági és közleke-
dési miniszter – az elnök javaslatára – nevezi ki és menti
fel.

2. A gazdasági fõosztályvezetõ a mûködéssel össze-
függõ gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az el-
nököt távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti.

3. A gazdasági fõosztályvezetõ:
a) az elnökkel együttesen felelõs a számviteli rendért, a

gazdálkodás szabályszerûségéért, a mérleg és mérlegbe-
számoló adatainak valódiságáért,

b) a beszerzési eljárásokban – a közbeszerzési szabá-
lyok betartásával – a mûködési, dologi feltételek biztosítá-
sáért az adott beszerzési eljárásban érintett területi szerv,
szervezeti egység vezetõjével együttesen felelõs.

4. A gazdasági fõosztályvezetõ feladatai különösen:
a) iránymutatást ad a Hatóság szervezeti egységeinek

gazdasági jellegû munkájához, kötelezõ érvényû gazdál-
kodási, illetve a gazdálkodással szorosan összefüggõ szer-
vezési (ügyviteli) intézkedéseket tesz a Hatóságra vonat-
kozóan, és figyelemmel kíséri ezek végrehajtását,

b) közremûködik a Hatóság munkaerõ- és bérgazdálko-
dásában, javaslatot tesz a személyi jellegû kifizetések ke-
retösszegére és véleményezi a személyi jellegû kifizeté-
sekre vonatkozó javaslatokat,

c) közvetlenül irányítja a felügyelete alá tartózó szerve-
zeti egységek gazdálkodással, költségvetési tervezéssel,
pénzellátással, költségvetési beszámolóval, költségvetési
gazdálkodással, az állami vagyon kezelésével, a beszámo-
lással, a számvitellel, az elõírt adatszolgáltatással, a gazda-
sági folyamatba beépített ellenõrzéssel és a bér- és munka-
üggyel kapcsolatos feladatait,

d) ellenõrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek
szakmai tevékenységét és biztosítja a hatékony feladatel-
látás feltételeit,

e) gondoskodik a Hatóság által használt épületek, épü-
letrészek, eszközállomány javítási, karbantartási és felújí-
tási munkálatainak megszervezésérõl és lebonyolításáról,

f) intézkedik vagy intézkedést kezdeményez a biztonsá-
gos üzemeltetési feltételek megteremtésérõl,

g) gyakorolja az e Szabályzat szerint ráruházott egyéb
munkáltatói jogokat,

h) bonyolítja a Hatóság beruházásait, beszerzéseit, vala-
mint

i) ellátja a kincstári vagyoni körbe tartozó ingatlanokkal
kapcsolatos gazdasági jellegû feladatokat,

j) gondoskodik az adatszolgáltatási tevékenység határ-
idõre történõ ellátásáról.

2.4. Stratégiai és módszertani igazgató

1. A stratégiai és módszertani igazgató jogszabályok,
jelen Szabályzat elõírásai, a Hatóság szabályzatai és az irá-
nyítása alá tartozó szervezeti egységek ügyrendjei alapján
önállóan szervezi, irányítja és ellenõrzi a felügyelete alá
tartozó szervezeti egységek munkáját, illetve ellátja a sze-
mélyes hatáskörébe utalt feladatokat.

2. Az igazgató felelõs:
a) a hatóság stratégiai céljainak kidolgozásáért és meg-

valósításáért,
b) az egységes hatósági szakmai módszertanok kidolgo-

zásáért és felelõs azok megvalósításának ellenõrzésért,
c) az alárendelt szervezeti egységek munkájáért.

2.5. Területi szervek igazgatói

1. A jogi személyiséggel nem rendelkezõ területi szerv:
a Regionális Igazgatóság, a Pályaalkalmasság Vizsgálati
Igazgatóság, illetve a Polgári Légiközlekedési Igazgató-
ság (a továbbiakban együtt: területi szerv) vezetõjének
szakmai munkáját a fõigazgató koordinálja.

2. Az igazgató jogszabályok, jelen Szabályzat elõírásai,
a Hatóság szabályzatai és az irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek ügyrendjei alapján önállóan szervezi, irá-
nyítja és ellenõrzi a területi szerv munkáját, illetve ellátja a
személyes hatáskörébe utalt feladatokat.

3. Az igazgató felelõs:
a) A területi szerv hatáskörébe tartozó szakmai felada-

tok szakszerû és jogszerû ellátásáért,
b) az általa irányított szervezetben a törvényesség betar-

tásáért,



c) az integrált gazdaságirányítási rendszer szabta kere-
ten belül felelõs a területi szerv eredményes gazdálkodásá-
ért, a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, szabály-
zatok, elnöki utasítások betartásáért.

4. Az igazgató feladatai különösen:
a) irányítja és rendszeresen beszámoltatja a területi

szerv szervezeti egységeinek vezetõit,
b) képviseli a területi szervet a feladatkörébe tartozó

ügyekben,
c) kezdeményezi a szükséges mûködési feltételek meg-

teremtését,
d) gyakorolja a területi szerv alkalmazottai felett a

munkáltatói jogot a jelen Szabályzatban meghatározottak
szerint,

e) gondoskodik a Hatóság Belsõ Ellenõrzési Kéziköny-
vének szervezeten belüli végrehajtásáról,

f) javaslatot tesz a Hatóság éves munka- és ellenõrzési
tervének összeállítására, gondoskodik annak végrehajtá-
sáról a területi szervnél,

g) gondoskodik a területi szerven belül a minõségirá-
nyítási rendszer hatékony mûködésérõl, a minõségpoliti-
kai nyilatkozatban foglalt célkitûzések megvalósításáról, a
Minõségügyi Kézikönyv betartásáról, javaslatot tesz a mó-
dosítására, illetve véleményezi a javasolt változtatásokat,

h) javaslatot tesz az elnöknek a területi szerv minõség-
irányítási megbízottjának személyére, meghatározza a mi-
nõségirányítási megbízott feladatait a minõségügyi vezetõ
közremûködésével, valamint

i) figyelemmel kíséri a közhatalmi döntések meghozata-
la és végrehajtása során a korrupció-ellenes mûködés érvé-
nyesülését.

2.6. Fõosztályvezetõ

1. A Központi Hivatal fõosztályvezetõjének munkáját
az elnök, más fõosztályvezetõ munkáját a szervezeti és fel-
ügyeleti rend szerinti vezetõ irányítja.

2. A jogszabályok, a jelen Szabályzat elõírásai, az ügy-
rend és a vezetõk utasításai alapján szervezi, irányítja és
ellenõrzi a fõosztály munkáját.

3. A fõosztályvezetõ felelõs:
a) a vezetése alatt álló fõosztály irányításáért, jogszerû

és szakszerû mûködéséért,
b) a végrehajtás ellenõrzéséért, a hatáskörébe utalt fel-

adatok teljesítéséért.

4. A fõosztályvezetõ feladatai különösen:
a) kidolgozza a fõosztály feladatkörébe tartozó elõter-

jesztések, elnöki utasítások és szabályzatok szakmai terve-
zetét,

b) irányítja és rendszeresen beszámoltatja a fõosztály
szervezeti egységeinek vezetõit,

c) ellenõrzi, hogy a fõosztály köztisztviselõi a munka-
köri leírásukban foglaltakat teljesítik-e, gondoskodik az
összeférhetetlenség megszüntetésérõl,

d) képviseli a fõosztályt a feladatkörébe tartozó ügyek-
ben,

e) gyakorolja a jelen Szabályzat szerint ráruházott
egyéb munkáltatói jogokat,

f) kezdeményezi a szükséges mûködési feltételek meg-
teremtését,

g) gondoskodik szakterületén a Minõségügyi Kézi-
könyv betartásáról, javaslatot tesz a módosítására, illetve
véleményezi a javasolt változtatásokat, valamint

h) javaslatot tesz a Hatóság éves munka- és ellenõrzési
tervének összeállítására, gondoskodik annak végrehajtá-
sáról a fõosztályon.

2.7. Fõosztályvezetõ-helyettes

1. A fõosztályon a fõosztályvezetõ általános helyettesí-
tésére egy, osztályt nem vezetõ általános fõosztályvezetõ-
helyettes mûködhet.

2. A fõosztályvezetõ-helyettes feladatkörében:
a) figyelemmel kíséri a szakterületén, hogy az ügyfél-

forgalom keretében a hatósági eljárások a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõ rendben történjenek, és hatósági sze-
mély megvesztegetésére ne nyíljon lehetõség,

b) felelõs az ügykörébe tartozó hatósági jogkör gyakor-
lásáért,

c) képviseli a fõosztályt a feladatkörébe tartozó ügyek-
ben,

d) elõsegíti a fõosztály munkavállalóinak indokolt szak-
mai fejlõdését,

e) szakterületén gondoskodik a Minõségügyi Kézi-
könyvben foglaltak betartásáról.

2.8. Osztályvezetõ

1. A osztályvezetõi megbízású köztisztviselõ az elnök-
tõl, fõigazgatótól, igazgatótól, fõosztályvezetõtõl kapott
utasítások, a jogszabályok, az ügyrend és a jelen Szabály-
zatban foglaltak figyelembevételével – önálló felelõsség-
gel – irányítja és szervezi, illetve ellenõrzi a vezetése alatt
álló szervezeti egység tevékenységét.

2. Az osztályvezetõ felelõs különösen:
a) az ügykörébe tartozó hatósági jogkör és egyéb fel-

adatok jogszerû és szakaszerû ellátásáért, a szakmai felet-
tesei által a hatáskörébe utalt ügyekben az általa hozott
döntésekért és azok végrehajtásának érvényesítéséért, a
hatáskörébe tartozó ügyekben a Hatóság képviseletének
ellátásáért,

b) az irányítása alá tartozó köztisztviselõk és fizikai al-
kalmazottak/munkavállalók munkájának rendszeres érté-
keléséért,

c) az osztály ügykörét érintõ, a Hatóság más szervezeti
egységei és más szervek által készített szakmai anyagok,
javaslatok véleményezéséért, az osztály ügykörébe tartozó
jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások, javaslatok és
egyéb anyagok kidolgozásáért, valamint

d) szakterületén a Minõségügyi Kézikönyv elõírásainak
betartásáért.

3. Az osztályvezetõ gyakorolja a jelen Szabályzat sze-
rinti egyéb munkáltatói jogokat.
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4. A fõosztályvezetõ-helyettesi megbízású köztisztvi-
selõ hiányában a fõosztályvezetõ által kijelölt osztályve-
zetõ – a fõosztályvezetõ távollétében, annak jogkörében
eljárva – helyettesíti a fõosztályvezetõt.

5. Az osztályvezetõ feladatai különösen:
a) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
b) gyakorolja a jelen Szabályzat szerint ráruházott

egyéb munkáltatói jogokat,
c) gondoskodik a szervezeti egység feladatát érintõ jog-

szabályok, elnöki utasítások, szabályzatok végrehajtásá-
ról, illetve ellenõrzi azok végrehajtását,

d) koordinálja a szervezeti egység munkavégzését, gon-
doskodik a feladatok végrehajtásáról,

e) gondoskodik a szervezeti egység feladatkörébe tarto-
zó elnöki utasítások és szabályzatok szakmai tervezetének
kidolgozásáról,

f) ellenõrzi, hogy a szervezeti egység alkalmazottai ma-
radéktalanul eleget tesznek-e a munkaköri leírásukban
foglaltaknak, gondoskodik az összeférhetetlenség meg-
szüntetésérõl,

g) kidolgozza az általa irányított szakterület szakmai ál-
lásfoglalását a más szervektõl, szervezeti egységektõl vé-
leményezésre, észrevételezésre megküldött tervezetekre
vonatkozóan, valamint

h) gondoskodik a munkafegyelem megtartásáról.

6. A fõosztályvezetõ-helyettesi megbízású osztályveze-
tõre a 7. pontban, illetve a jelen pontban foglaltakat együtt
kell alkalmazni.

2.9. Köztisztviselõ

1. A köztisztviselõ – a Ktv., valamint az SzMSz és a
Kinevezési Okiratban foglaltak szerint – a felette közvet-
len szakmai irányítást gyakorló vezetõ megbízású köz-
tisztviselõ által feladatkörébe utalt ügyek ellátásáért önálló
felelõsséget visel.

2. A köztisztviselõ az ügykörében eljárva felelõs külö-
nösen:

a) az ügyek – a Hatóság vezetõi által meghatározott,
szakmailag egységes elveken alapuló – folyamatos intézé-
séért,

b) az ügyek elõzményének, a tényleges helyzetnek, az
adatoknak a teljes körû feltárásáért, ismertetéséért; köz-
igazgatási hatósági ügy esetében a tényállás teljes körû fel-
tárásáért, az eljárási határidõk betartásáért,

c) a szükséges belsõ és külsõ egyeztetés, koordináció
eredményes megvalósulásáért,

d) az általa alkalmazott vagy javasolt szakmai megoldá-
sok hatályos jogszabályokkal, kormányzati döntésekkel
való összhangjának biztosításáért, a felettesei által adott
iránymutatások gyakorlati érvényre juttatásáért, valamint

e) a Hatóság informatikai rendszerének, valamint a sze-
mélyes használatra átvett informatikai eszközöknek – a
vonatkozó belsõ szabályzatoknak, elnöki utasításoknak
megfelelõ – rendeltetésszerû használatáért.

2.10. Ügykezelõ

Az ügykezelõ a közigazgatási szerv tevékenységéhez
kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el. Az ügykezelõkre a
köztisztviselõkre irányadó rendelkezéseket kell alkalmaz-
ni a Ktv. VIII. fejezetében foglalt eltérésekkel.

2.11. Munkavállaló

A köztisztviselõnek, ügykezelõnek nem minõsülõ mun-
kavállaló jogviszonyára az MT XII. fejezetében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje

3.1. Elnök

1. Az elnök munkáltatói jogkört gyakorol a Központi
Hivatal alkalmazottai felett, valamint kinevezi, felmenti a
hatóság területi szerveinek alkalmazottait és felettük fe-
gyelmi jogkört gyakorol, továbbá a Hatóság egészére vo-
natkozóan vezetõi megbízás adásáról és visszavonásáról
rendelkezik.

2. A területi szervek vezetõit és a regionális igazgatósá-
gok megyei kirendeltségeinek vezetõit az elnök nevezi ki
és menti fel, valamint gyakorolja felettük a fegyelmi jog-
kört.

3. Az elnök a kinevezés, felmentés, fegyelmi jogkör
gyakorlásán túlmenõen gyakorolja a közvetlenül az irányí-
tása alá tartozó fõigazgató, stratégiai és módszertani igaz-
gató, fõosztályvezetõk, osztályvezetõ tekintetében az
egyéb munkáltatói jogokat.

3.2. Fõigazgató

A fõigazgató az elnök által átruházott hatáskörben gya-
korolja a közvetlenül az irányítása alá tartozó igazgatók,
fõosztályvezetõk tekintetében a felmentés, kinevezés, fe-
gyelmi jogkör, valamint a vezetõi megbízatás adása és
visszavonása kivételével az egyéb munkáltatói jogokat (a
továbbiakban: egyéb munkáltatói jogok).

3.3. Területi szerv igazgatója

1. A területi szerv igazgatója az elnök által átruházott
hatáskörben – a regionális igazgatóságok megyei kiren-
deltségeinek vezetõi kivételével – kinevezi, felmenti a Ha-
tóság területi szerveinek alkalmazottait és felettük fegyel-
mi jogkört gyakorol.

2. A területi szerv igazgatója eredeti jogkörében gyako-
rolja a közvetlenül az irányítása alá tartozó, megyei kiren-
deltségek vezetõi, osztályvezetõk tekintetében az egyéb
munkáltatói jogokat. A Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóság vezetõje ezen munkáltatói jogosítványokat a
Kiemelt Ügyek Központjának vezetõje felett is gyako-
rolja.



3.4. A Kiemelt Ügyek Központjának vezetõje

A Kiemelt Ügyek Központjának vezetõje a Közép-ma-
gyarországi Regionális igazgató által átruházott hatáskör-
ben gyakorolja a közvetlenül az irányítása alá tartozó fõ-
osztályok, osztályok vezetõi tekintetében az egyéb mun-
káltatói jogokat.

3.5. A stratégiai és módszertani igazgató, fõosztály-
vezetõ, osztályvezetõ, megyei kirendeltség vezetõje

A stratégiai és módszertani igazgató, a fõosztály, illetve
a megyei kirendeltség vezetõje gyakorolja az elnök, illetve
a területi szerv igazgatója által átruházott hatáskörben az
egyéb munkáltatói jogokat az irányítása alá tartozó fõosz-
tályok vezetõi, azok pedig az irányításuk alá tartozó alkal-
mazottak felett.

B) KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. Az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek

1.1. Kontrolling Osztály

Az osztály által ellátandó feladatok:
a) kialakítja és mûködteti a vezetõi információs rend-

szert,
b) részt vesz a mûködésével összefüggõ szabályzatok

kialakításában, aktualizálásában, különös tekintettel az
önköltségszámításra,

c) részt vesz a díjszámítás, valamint az önköltség-szá-
mítási metodika kialakításában, illetve annak a jelentkezõ
igények szerinti aktualizálásában,

d) önköltségszámítás,
e) elemzéseket készít a díjrendeletek módosításához, az

új díjtételek költségalapú megállapításához,
f) a szakfõosztályok bevonásával elõrejelzéseket készít,

illetve értékeli és elemzi a tényadatok tervszámokhoz vi-
szonyított alakulását,

g) koordinálja a gazdálkodással összefüggõ külsõ szer-
vek számára készítendõ adatszolgáltatásokat,

h) díjtételeket állapít meg.

1.2. Ellenõrzési és Minõségügyi Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezetei egységei a Belsõ El-
lenõrzési Osztály és a Minõségügyi Osztály. A Fõosztály a
belsõ ellenõrzési és minõségügyi feladatokat regionális
szinten is ellátja a területi szervek és a megyei kirendeltsé-
gek vonatkozásában. A fõosztály vezetõje egyben a Ható-
ság minõségügyi vezetõje.

1.2.1. Belsõ Ellenõrzési Osztály

1. Az Osztály ellenõrzési tevékenysége keretében hatás-
köre kiterjed – a titkos ügykezelést kivéve – a Hatóság va-

lamennyi szervezeti egységére. A belsõ ellenõrzés során
feladata különösen, hogy vizsgálja és értékelje:

a) az elõirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználását,

b) a tárgyi eszközök kihasználását, fenntartását és fej-
lesztését, és egyéb erõforrások felhasználását,

c) a saját bevételek alakulását, azok feltárására, növelé-
sükre tett intézkedések hatását, a követelések nyilvántartá-
sának szabályszerûségét és beszedését,

d) a kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok
elõirányzattal való összhangját, nyilvántartását,

e) a költségvetési beszámoló, valamint az elõirányzat-
maradványok kimunkálásának valódiságát, szabályszerûsé-
gét, a befizetési kötelezettségek teljesítését, továbbá

f) a közbeszerzési elõírások betartásának szabályszerû-
ségét.

2. Az ellenõrzés során:
a) koordinálja a hatóságon belül a korrupcióval szem-

beni fellépést,
b) a kockázatkezeléssel alátámasztott éves-, középtávú

és stratégiai belsõ ellenõrzési terveket összeállítja, a fõ-
igazgató jóváhagyását követõen a terveket végrehajtja, va-
lamint azok megvalósulását nyomon követi,

c) figyelemmel kíséri a folyamatba épített elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzést (FEUVE), annak tapasztala-
tairól köteles folyamatosan tájékoztatni az elnököt.

1.2.2. Minõségügyi Osztály

1. Feladata a Hatóság minõségirányítási rendszerének
kidolgozása, elkészíti a Hatóság Minõségügyi Kéziköny-
vét, és folyamatosan karbantartja azt.

2. Javaslatot tesz a Hatóság minõségpolitikájára, minõ-
ségre vonatkozó célkitûzéseire és ezek megvalósításához
szükséges minõségügyi tevékenységekre. Megfogalmaz-
za a Hatóság minõségügyi tevékenysége során alkalma-
zandó elveket, értéksorrendeket és eljárásokat. Meghatá-
rozza a Hatóságra vonatkozó minõségügyi alapkövetelmé-
nyeket.

3. A Minõségügyi Tanács részére javaslatot tesz, össze-
sítõ jelentést készít a Hatóság minõségügyi rendszert érin-
tõ kezdeményezéseirõl, belsõ minõségügyi felülvizsgála-
tairól, valamint helyesbítõ tevékenységérõl.

4. A belsõ szabályozó anyagokat nyilvántartja és el-
osztja.

1.3. Jogi Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezetei egységei a Hatósági
osztály és a Szabályozási Osztály.

1.3.1. Hatósági Osztály

1. A jog eszközeivel segíti a Hatóság és szervezeti egy-
ségei eredményességét, a jogszerû közigazgatási hatósági
tevékenység ellátását, közremûködik a törvényesség biz-
tosításában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez és a
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kötelezettségek teljesítéséhez. A Központi Hivatalba, ille-
tõleg a területi szervekhez és a Kiemelt Ügyek Központjá-
hoz beosztott jogtanácsosok és jogi elõadók (a továbbiak-
ban együtt: jogtanácsosok) útján részt vesz a szakterületek
jogalkalmazói tevékenységében, kapcsolatot tart a társha-
tóságok jogi szolgálataival, az igazságszolgáltatás szervei-
vel. Ellátja a Hatóság képviseletét különösen az igazság-
szolgáltatási eljárás során.

2. Felügyeli és irányítja a Hatóság ügyiratkezelését, be-
leértve a Hatóság Titkos Ügyiratkezelését is.

1.3.2. Szabályozási Osztály

1. Ellátja a Hatóság polgárjogi képviseletét, jogi taná-
csot ad a Hatóság elnöke, a szervezeti egységek vezetõi
számára. Szerzõdéseket, egyéb okiratokat készít, illetve a
más szerv által elõkészített szerzõdéseket véleményezi, el-
lenjegyzi. Érvényesíti a szerzõdésekbõl származó és egyéb
igényeket.

2. Koordinálja, illetve ellátja a Hatóság jogszabály-al-
kotási elõkészítõ feladatait, véleményezi a jogszabály-ter-
vezeteket, javaslatot tesz a szükséges jogalkotási feladatok
elvégzésre.

3. Elkészíti a belsõ irányítás azon jogi eszközeit, illetve
módosításait, amivel az elnök megbízza, a más szakterüle-
tek által készített szabályzatokat jogi szempontból véle-
ményezi.

4. Közremûködik, segítséget nyújt az adatkezeléssel
összefüggõ döntések meghozatalában, valamint az érintet-
tek jogainak biztosításában.

5. Közremûködik a közérdekû bejelentések és panasz-
ügyek kivizsgálásában, javaslatot tesz az esetleg szüksé-
gessé váló intézkedések megtételére.

1.4. Kommunikációs és Nemzetközi Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezetei egységei a Kommu-
nikációs és PR Osztály és a Nemzetközi és EU Kapcsola-
tok Osztály.

1.4.1. Nemzetközi és EU Kapcsolatok Osztály

Összefogja az EU-támogatásokból és egyéb nemzetközi
forrásból történõ eszközbeszerzéssel kapcsolatos feladato-
kat, koordinálja az EU-s tagállamként való mûködéssel já-
ró tevékenységet. Részt vesz az Európai Koordinációs
Tárcaközi Bizottság (EKTB) tevékenységében. Összefog-
ja a Hatóság EU és EU-n kívüli országok felé történõ szak-
mai és szervezeti kapcsolatait, kommunikációját.

1.4.2. Kommunikációs és PR Osztály

Javaslatot tesz a kommunikációs stratégiára, kidolgozza
és karbantartja a Hatóság kommunikációs szabályzatát, el-
látja a Hatóság egységes arculatának kialakításával és
megõrzésével kapcsolatos feladatokat. Szervezi a Hatóság
vezetõinek sajtó- és média nyilatkozatait és a sajtótájékoz-
tatókat.

1.5. Másodfokú Döntéselõkészítõ Fõosztály

Másodfokon ellátja a közlekedési hatósági, szakható-
sági feladatokat az összes érintett szakág (közút, vasút,
légügy, hajózás) vonatkozásában.

Feladata az elsõfokú határozatok és végzések ellen be-
nyújtott fellebbezések/kifogások elbírálása, ezáltal az el-
sõfokú határozatot (végzést) helybenhagyó, megváltoztató
vagy megsemmisítõ határozat meghozatala, új eljárásra
utasító felügyeleti intézkedések indítványozása.

1.6. Informatikai Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezetei egységei az Üzemel-
tetési Osztály, a Fejlesztési Osztály és a Biztonsági Osz-
tály.

1.6.1. Üzemeltetési Osztály

1. Koordinálja és szakmailag irányítja a Hatóságnál fog-
lalkoztatott informatikusok tevékenységét, szakmailag
irányítja a Hatóság országos informatikai rendszerének
(hardware, software, hálózat) folyamatos üzemeltetéséhez
szükséges feladatok ellátását. Biztosítja a zavartalan infor-
máció-áramlást a Hatóságon belül, valamint az államigaz-
gatási szervekkel (GKM, a Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal, egyéb) történõ kapcso-
lattartást és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a
megállapodásokban foglaltak alapján.

2. Irányítja a Hatóság programjait üzemeltetõ külsõ vál-
lalkozókkal való kapcsolattartást. Üzemelteti a Hatóság
honlapját. Szervezi a Hatóság informatikai rendszerének
üzemeltetéséhez szükséges eszközök, kellékek beszer-
zését.

3. Ellátja a területi szerveknél, a Kiemelt Ügyek Köz-
pontjánál és a megyei kirendeltségeken az informatikai
rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai és
help-desk feladatokat.

1.6.2. Fejlesztési Osztály

1. Javaslatot tesz a Hatóság integrált informatikai rend-
szerének kialakítására, irányítja és koordinálja projektve-
zetõi minõsítésben az informatikai fejlesztési projekteket,
figyelemmel kíséri a projektcélok megvalósítását, eltéré-
sek esetén intézkedik a szükséges beavatkozásokról.

2. Kialakítja a Hatóság informatikai stratégiai tervét,
megtervezi az éves informatikai munkatervben és a Ható-
ság költségvetésben informatikai tartalmú feladatokra for-
dított források felhasználását (informatikai költségvetés),
kezdeményezi, irányítja és felügyeli az informatikai költ-
ségvetés forrásfelhasználását.

3. Kezdeményezi a Hatóság informatikai rendszerének
és elemeinek fejlesztését. Igény és szükséglet szerint szer-
vezi a Hatóság alkalmazottjai részére az informatikai okta-
tásokat.



1.6.3. Biztonsági Osztály

1. Mûszaki szempontból naprakészen nyomon követi az
informatikai üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatos
számítástechnikai eszközök (hardver, szoftver és kapcso-
lódó licenceik) életciklusát.

2. Kidolgozza az informatikai tárgyú szabályzatokat, el-
lenõrzi a szabályzatokban meghatározott elõírások és kö-
vetelmények megtartását.

3. Technológiailag és ügyrendileg felügyeli az informa-
tikai, valamint az adatbiztonságot. Kiképzi az informatikai
biztonsági megbízottakat.

4. Ellátja a Hatóság számára a munka- és tûzvédelmi
feladatokat, melynek során feladatát, hatáskörét és felelõs-
ségét a Hatóság Munkavédelmi Szabályzata, illetve Tûz-
védelmi Utasítása határozza meg.

1.7. Humánpolitikai Fõosztály

1. A Fõosztály feladata a Hatóság stratégiájának megfe-
lelõ emberi erõforrás stratégia kialakítása.

2. Fentiekre figyelemmel feladatai különösen a követ-
kezõk:

a) közremûködés a humánstratégia kidolgozásában,

b) humánpolitikai tervek készítése (létszám, bérezés-
ösztönzés, személyzetfejlesztés, karriertámogatás stb.),

c) a humánpolitikai rendszerek

– munkakör-elemzési, munkakör-értékelési,

– bérezési és ösztönzési,

– teljesítményértékelési,

– fejlesztési,

– karriertervezési,

– toborzási stb.

rendszerek, eszközeik kidolgozása és mûködésének bizto-
sítása.

3. A Hatóság tekintetében a humánstratégia operatív
megvalósításának koordinálása, mûködtetése, támogatása
munkatársaik menedzselésben, a megfelelõ emberi erõfor-
rás módszerek, technikák és rendszerek biztosítása e fel-
adatok ellátásához.

4. A Központi Hivatal tekintetében ellátja a Ktv. és az
Mt. alkalmazásából fakadó operatív feladatokat.

5. A Humánpolitikai Fõosztály a területi szerveknél, a
Kiemelt Ügyek Központjában és a megyei kirendeltsége-
ken dolgozó munkatársakkal ellátja az operatív humánpo-
litikai feladatokat.

1.8. Gazdasági Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezeti egységei a Pénzügyi
Osztály, a Számviteli Osztály, a Beszerzési és Ellátási
Osztály és a Bér- és Munkaügyi Osztály.

1.8.1. Pénzügyi Osztály

Az Osztály feladatai:
a) nyilvántartja az éves költségvetési elõirányzatot,

gondoskodik a gazdálkodási keretek betartásáról, és a mû-
ködéshez szükséges pénzeszközök biztosításáról,

b) vezeti a kötelezettség nyilvántartást (szerzõdések,
megrendelések),

c) ellátja a vevõ, a szállító, a bank, pénztár, a folyószám-
la kezelésével, kontírozásával és egyeztetésével kapcsola-
tos feladatokat, elkészíti a GIRO utalásokat,

d) elkészíti az ÁFA bevallást,
e) ellátja a Magyar Államkincstárral kapcsolatos felada-

tokat,
f) kidolgozza az osztály tevékenységével összefüggõ

szabályzatokat és gondoskodik annak aktualizálásáról, va-
lamint

g) ellátja a saját területére vonatkozó minõségüggyel
kapcsolatos feladatokat.

1.8.2. Számviteli Osztály

Az Osztály feladatai:
a) összeállítja a Hatóság éves és gördülõ költségvetési

javaslatát, kidolgozza az intézmény részletes költségveté-
sét, elkészíti a féléves és éves költségvetési beszámoló je-
lentéseket, az évközi adatszolgáltatásokat,

b) biztosítja a gazdálkodással összefüggõ ügyviteli fo-
lyamatok szabályozását, illetve elõírás szerinti végzését;
elkészíti a számviteli törvényben elõirt szabályzatokat és
gondoskodik azok aktualizálásáról,

c) ellátja a kincstári vagyon kezelésével kapcsolatos fel-
adatokat, folyamatosan vezeti a Hatóság vagyonnyilván-
tartását, gondoskodik annak szükség szerinti, ütemezett
számbavételérõl, az állami vagyon megóvásáról,

d) végzi – a Jogi Fõosztállyal együttmûködve – a Ható-
ság kincstári vagyoni körbe tartozó ingatlanainak a kezelõi
jog változásával kapcsolatos, a GKM-hez történõ elõter-
jesztéssel összefüggõ feladatokat,

e) közremûködik a gazdasági és pénzügyi ellenõrzési
munkákban, elkészíti a beruházási, illetve egyéb statiszti-
kai beszámolókat,

f) gondoskodik az elõirányzatok keretfelhasználásának
vezetésérõl és a Magyar Államkincstár Zrt.-vel történõ
egyeztetésekrõl, valamint

g) ellátja a saját területére vonatkozó minõségüggyel
kapcsolatos feladatokat.

1.8.3. Beszerzési és Ellátási Osztály

Az Osztály feladatai:
a) a szakterületek bevonásával javaslatot tesz a közbe-

szerzés keretében beszerzendõ árukra, szolgáltatásokra,
elõkészíti a Hatóság közbeszerzési pályázatait, lebonyolít-
ja a közbeszerzéseket,

b) gondoskodik a Hatóság mûködéséhez szükséges
anyagi eszközök beszerzésérõl, karbantartásáról, selejte-
zésérõl,

c) rendszeresen figyelemmel kíséri a Hatóság kezelésé-
ben levõ ingatlanok mûszaki és esztétikai állapotát, és ja-
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vaslatot tesz az ezzel kapcsolatosan elvégzendõ felada-
tokra,

d) ellátja a Hatóság gépjármû ügyintézéssel kapcsolatos
feladatait,

e) ellátja a sokszorosító üzem mûködtetésével kapcsola-
tos feladatokat,

f) kidolgozza és aktualizálja az osztály tevékenységével
összefüggõ szabályzatokat,

g) részt vesz az intézményi költségvetés tervezésében és
annak végrehajtásában, illetve a beszámolókészítéshez
adatot szolgált, szöveges indokolást készít,

h) gazdaságossági számításokat végez a felügyeleti
szerv által jóváhagyást igénylõ fejlesztések indokoltságá-
ról, idõbeli megtérülésérõl, valamint

i) ellátja a saját területére vonatkozó minõségüggyel
kapcsolatos feladatokat.

1.8.4. Bér és Munkaügyi Osztály

Az Osztály feladatai:
a) ellátja a munkaerõ- és bérgazdálkodással kapcsola-

tos, valamint a személyi járandóságokkal és egyéb szemé-
lyi jellegû kifizetésekkel összefüggõ feladatokat,

b) adatot szolgáltat a MÁK részére a bér, a családi pót-
lék számfejtéséhez,

c) ellátja az általános és családtámogatási kifizetõhelyi
feladatokat,

d) végzi az adó, a járulék, a táppénz, a családi pótlék ha-
vi elszámolásait, bevallásait,

e) ellátja a magán nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos el-
számolási, bevallási teendõket, valamint az Önkéntes
Nyugdíjpénztárba való belépési, nyilvántartási és számfej-
tési feladatokat,

f) végzi a nyugdíj elõkészítési feladatokat, valamint
g) ellátja a saját területére vonatkozó minõségüggyel

kapcsolatos feladatokat.

2. Elsõfokú Területi Fõigazgatóság

A fõigazgató az elnök közvetlen irányítása és felügyele-
te alatt áll. A Fõigazgatóság a következõ igazgatóságokból
áll: Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság, Regionális
Igazgatóság (Dél-dunántúli, Közép-magyarországi, Dél-
alföldi, Nyugat-dunántúli, Észak-alföldi, Közép-dunántúli
és Észak-magyarországi) és a Polgári Légiközlekedési
Igazgatóság.

2.1. Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság

1. Országos hatáskörû elsõfokú hatóságként jár el a ha-
táskörébe utalt ügyekben, felkérésre igazságügyi szakértõi
vizsgálatokat végez, irányítja és ellenõrzi a pályaalkalmas-
sági vizsgálatokba – jogszabály alapján – bevont egységek
munkáját.

2. Az Igazgatóság elkülönült szervezetei egységei a kö-
vetkezõk: Elõzetes Alkalmasság-vizsgálati Osztály, Rend-

kívüli Alkalmasság-vizsgálati Osztály, Idõszakos Alkal-
masság-vizsgálati Osztály.

2.1.1. Elõzetes Alkalmasság-vizsgálati Osztály

1. Feladata a hatáskörébe utalt elõzetes pszichológiai al-
kalmasság-vizsgálati eljárás lefolytatása. Feldolgozza és
elemzi a pályaalkalmassági vizsgálatok eredményeit, ösz-
szegzi a tapasztalatokat, majd ennek alapján kidolgozza a
jogszabály, illetve a vizsgálati módszerek módosítására
irányuló javaslatokat.

2. Szakvéleményt ad a tevékenységi körét érintõ ügyek-
ben, és részt vesz a PÁV általános feladatainak megvalósí-
tásában.

2.1.2. Rendkívüli Alkalmasság-vizsgálati Osztály

Feladata a hatáskörébe utalt rendkívüli pszichológiai al-
kalmasság-vizsgálati eljárás lefolytatása. Feldolgozza, mi-
nõsíti és elemzi a vizsgálati eredményeket, összegzi a ta-
pasztalatokat, majd ennek alapján javaslatot tesz a vizsgá-
lati módszerek, illetve a jogszabály módosítására. Külön
felkérésre elvégzi a jármûvezetõk utánképzési rendszeré-
ben a foglalkozásvezetõk folyamatos kiválasztását, képzé-
sét, és munkájuk ellenõrzését a pszichológiai szempontok
érvényesítése érdekében.

2.1.3. Idõszakos Alkalmasság-vizsgálati Osztály

Feladata a hatáskörébe utalt idõszakos pszichológiai al-
kalmasság-vizsgálati eljárás lefolytatása. Feldolgozza, mi-
nõsíti és elemzi a vizsgálati eredményeket, összegzi a ta-
pasztalatokat, majd ennek alapján javaslatot tesz a vizsgá-
lati módszerek, illetve a jogszabály módosítására. Szakvé-
leményt ad a tevékenységi körét érintõ nem hatósági
ügyekben, részt vesz a PÁV általános feladatainak megva-
lósításában, az idõszakos pályaalkalmasság-vizsgálati te-
vékenység fejlesztése érdekében bevezetésre kerülõ eljá-
rások, módszerek, eszközök véleményezésén, valamint új
eljárások kísérleti jellegû kipróbálásán keresztül.

2.2. Regionális Igazgatóságok

1. A Regionális Igazgatóságok önálló szervezeti egysé-
gei a következõk: Ellenõrzési Osztály, Hajózási Hatósági
Osztály (kizárólag a Nyugat-dunántúli, a Dél-dunántúli, az
Észak-alföldi, és a Dél-alföldi Regionális Igazgatóságok
esetében) és a Megyei Kirendeltségek és azok osztályai.

2. Egy regionális igazgatóság három megyei kirendelt-
séget irányít, kivéve a Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságot, melynek kirendeltségei: a Pest Megyei Ki-
rendeltség és a Fõvárosi Kirendeltség.

2.2.1. Ellenõrzési Osztály

Az Osztály nem önálló szervezeti egységei: a Jármûfel-
ügyeleti Csoport és a Képzésfelügyeleti Csoport.



2.2.1.1. Jármûfelügyeleti Csoport

A csoport feladata:
a) irányítja, szervezi és koordinálja a megyei kirendelt-

ségek jármûfelügyeleti ellenõrzési tevékenységeinek haté-
kony ellátását,

b) a területi illetékesség körébe tartozó vizsgállóállomá-
sok, és vizsgabiztosok ellenõrzése, valamint

c) az átfogó, közös ellenõrzési akciók szervezése.

2.2.1.2. Képzésfelügyeleti Csoport

A csoport ellátja a jármûvezetõ képzés felügyeletével
kapcsolatos feladatokat:

a) a szakoktatói, iskolavezetõi és vizsgabiztosi névjegy-
zék vezetése,

b) a jármûvezetõ-képzés engedélyezése, ellenõrzése,
szakfelügyelete,

c) jármûvezetõi vizsga érvénytelenítése, illetve felfüg-
gesztése,

d) állást foglal a szakterülettel kapcsolatos egyedi
ügyekben, vizsgázó, illetve szakoktató eltiltása a vizsgán
való részvételtõl,

e) ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási,
adatkezelési és adatszolgáltatási teendõket,

f) szakoktatók részére tevékenységi engedély kiadása,
valamint

g) ellátja a csoport ügyfélfogadási feladatait.

2.2.2. Hajózási Hatósági Osztály

Regionális illetékességgel jár el a jogszabályban hatás-
körébe utalt hajózási ügyekben (pl. egyes hajózási létesít-
mények, jelzések és tevékenységek engedélyezése, kedv-
telési célú belvízi kishajók vezetõinek vizsgáztatása,
egyes úszólétesítmények idõszakos és önkéntes üzemké-
pességi vizsgálatai, veszélyes áruk belvízi szállításának el-
lenõrzése, szakhatósági közremûködés).

2.2.3. Megyei Kirendeltségek

Közlekedésszakmai feladatait a kirendeltség központjá-
ban, illetve irodáiban látja el. Az irodák felsorolását a VI.
számú melléklet tartalmazza.

2.2.3.1. Mûködés Támogatási Osztály

1. A Pest megyei és a Fõvárosi Kirendeltség nem ren-
delkezik ilyen szervezeti egységgel.

2. Az Osztály feladata a centralizált támogató funkciók
helyi szintû támogatásának biztosítása az alábbi szakmai
területeken:

a) pénzkezelõ helyek szakmai ellenõrzése, pénztárak
mûködtetése (pénztár: a Forrás SQL program pénzügyi
modulját használja),

b) a külsõ vizsgahelyek feladása alapján, illetve a MÁK
értesítése szerint a bevételek egyeztetése,

c) átutalásos vevõ számlák kiállítása a Forrás SQL prog-
ram pénzügyi moduljában (közút, vasút, hajó, átutalásos
számlák a szakterület által kiállított rendszeresített ûrlap

alapján, valamint a nem hatósági tevékenységre vonatkozó
számlák); a többi számla kiállítása a szakmai terület fel-
adata; PLI a Forrás SQL-ben,

d) a területileg megkötött szerzõdések, illetve megren-
delések rögzítése a Forrás SQL program kötelezettségvál-
lalás moduljában,

e) szállítói számlák Forrás programban történõ iktatása,
a számlák igazoltatása, érvényesítése (kontírozása),

f) munkaügyi adatszolgáltatás,
g) leltározási tevékenység ellátása, az eszközmozgatás-

sal kapcsolatos bizonylatok kiállítása és továbbítása,
h) az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos nem köz-

pontosított feladatok (beszerzés, ellátás stb.), valamint
i) gépjármû ügyintézõ feladatok ellátása.

2.2.3.2. Közúti Jármû Osztály

Az Osztály nem önálló szervezeti egységei az Engedé-
lyezési és Jármûvizsgálati Csoport és a Jármû Vizsgázta-
tási Csoport.

2.2.3.2.1. Engedélyezési és Jármûvizsgálati Csoport

1. Feladata a bejelentési kötelezettség alá esõ közúti
közlekedési szolgáltatási tevékenység bejelentésének
nyilvántartásba vétele, engedélyköteles közúti közlekedé-
si szolgáltatás végzésének engedélyezése, digitális tacho-
gráf kártyák kiadása, gépjármûfenntartó tevékenységet
végzõ szervezetek hatósági mûszaki vizsgálatot végzõ ál-
lomássá kijelölése, környezetvédelmi felülvizsgáló szer-
vezet feljogosítása, ellenõrzése, regisztrált bontó-hul-
ladékkezelõ nyilvántartásba vétele, ellenõrzése.

2. Ellenõrzi a közúti jármû állapotát, üzembenntartására
megállapított feltételek megtartását, a gépkocsivezetõk
vezetési és pihenõ idejét közúton és telephelyen, jogsza-
bálysértés esetén hatósági eljárást kezdeményez, bírságot
szab ki, tevékenység végzését megtiltja.

3. Feladata a gépjármûfenntartó tevékenységet végzõ
szervezetek dologi és személyi feltételeinek vizsgálata,
szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás, illetõleg a te-
vékenység felfüggesztésének, vagy megtiltásának kezde-
ményezése.

4. Feladata továbbá a közúti tengelyterhelés mérés, köz-
úti jármû összeépítésének és nem sorozatszerû átalakításá-
nak engedélyezése, valamint a közúti és telephelyi ellenõr-
zések (jármûállapot, pihenõidõ, gyártók, szolgáltatók
[szervizek], üzemeltetõk stb.) lebonyolítása.

2.2.3.2.2. Jármû Vizsgáztatási Csoport

Feladata a közúti jármûvek forgalomba helyezés elõtti,
és idõszakos mûszaki vizsgálata, egyes jármûvek minõsítõ
vizsgálata, „Nemzetközi Idõszakos Vizsgálati Bizonyít-
vány”, jóváhagyási igazolás kiadása, egyedi forgalomba
helyezés engedélyezési eljárás lefolytatása, vámkezelést
megelõzõ vizsgálat elvégzése, közlekedési engedély ki-
adása.
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2.2.3.3. Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

1. Ellátja a közúti jármûvezetõk vizsgáztatásával és után-
képzésével kapcsolatos elsõ fokú hatósági feladatokat.

2. Az Osztály nem önálló szervezeti egységei az Vizs-
gáztatási Csoport és az Utánképzési Csoport, amelyek ki-
zárólag a Pest Megyei Kirendeltségen és a Fõvárosi Kiren-
deltségen mûködnek. Más kirendeltségek esetében az Osz-
tály csoportbontás nélkül látja el feladatait.

2.2.3.3.1. Vizsgáztatási Csoport

A Csoport feladata különösen:
a) a közúti jármûvezetõk vizsgáztatása,
b) vizsgáztatás munkáltatói ellenõrzése,
c) meghatározott tárgy vizsgakötelezettsége alóli men-

tesítés,
d) a vizsgaigazolás kiállítása a jármûvezetésre jogosító

okmány kiadásához,
e) ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási,

adatkezelési és adatszolgáltatási teendõket, valamint
f) ellátja a csoport ügyfélfogadási feladatait.

2.2.3.3.2. Utánképzési Csoport

A Csoport feladata különösen:
a) utánképzés szervezése, megbízás kiadása és a mûkö-

dés ellenõrzése,
b) az utánképzés feltáró foglalkozásának megtartása, az

utánképzésre kötelezettek részére program kijelölése,
c) utánképzés teljesítésérõl szóló igazolás kiadása, vala-

mint
d) ellátja a csoport ügyfélfogadási feladatait.

2.2.3.4. Közúti, Vasúti Osztály

1. Közúti, Vasúti Osztály minden régióban csak egyet-
len kirendeltségnél található. A Közúti, Vasúti Osztály ré-
giós szinten látja el a vasúttal kapcsolatos (lásd: 2.2.3.4.2.)
feladatait az alábbi területi bontásban:

a) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság: Fõvá-
rosi Kirendeltség (Budapest),

b) Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság: Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség (Miskolc),

c) Észak-alföldi Regionális Igazgatóság: Hajdú-Bihar
Megyei Kirendeltség (Debrecen),

d) Dél-alföldi Regionális Igazgatóság: Csongrád Me-
gyei Kirendeltség (Szeged),

e) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság: Baranya Me-
gyei Kirendeltség (Pécs),

f) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság: Fejér Me-
gyei Kirendeltség (Székesfehérvár),

g) Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság: Vas Me-
gyei Kirendeltség (Szombathely).

2. A Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság esetében a
GYSEV-vel és a Fertõvidéki Helyi Érdekeltségû Vasúttal
kapcsolatos feladatok ellátása a Soproni Irodán történik.

3. Az Osztály nem önálló szervezeti egységei a Közúti
Hatósági Csoport és a Vasúti Hatósági Csoport.

2.2.3.4.1. Közúti Hatósági Csoport

1. Elsõfokú hatóságként jár el a közutakkal és a közfor-
galom elõl el nem zárt magánutakkal kapcsolatos jogsza-
bályokban meghatározott ügyekben.

2. Másodfokú hatóságként jár el a jegyzõnek közlekedé-
si hatósági ügyekben hozott határozata ellen benyújtott
fellebbezés esetén.

3. Szakhatóságként jár el más engedélyezõ hatóság ha-
táskörébe tartozó létesítményekkel, valamint a végzett te-
vékenységekkel összefüggõ hatósági eljárásokban a köz-
utak állagvédelme és forgalombiztonságának biztosítása
érdekében.

4. Érdekelt államigazgatási szervezetként ellátja a ha-
táskörükbe utalt terület- és településrendezési véleménye-
zési feladatokat.

2.2.3.4.2. Vasúti Hatósági Csoport

1. A sajátcélú vasutak – kivéve az iparvágányokat –, és
térségi, helyi közforgalmú vasutak tekintetében eljárnak
az engedélyezési körükbe tartozó vasúti pálya és tartozé-
kai, valamint a forgalmi és üzemi vizsgálatok ügyeiben
(engedély nélküli vagy engedélytõl eltérõ létesítése, átala-
kítása esetén bírságolás; vasúti pályák és tartozékaik
üzem- és forgalombiztos állapotának ellenõrzése, átalakí-
tások ellenõrzése stb.).

2. A sajátcélú vasutak – kivéve az iparvágányokat – te-
kintetében eljárnak az engedélyezési körükbe tartozó, a
vasúti pálya mellé telepített vasútgépészeti berendezések
(rakodó berendezések, fordítókorongok, vasúti mérlegek
stb.) ügyében (engedély nélküli vagy engedélytõl eltérõ lé-
tesítése, átalakítása esetén bírságolás; gépészeti berende-
zések és tartozékaik üzem- és forgalombiztos állapotának
ellenõrzése, átalakítások ellenõrzése stb.).

3. Ellátja a területi illetékességi körébe tartozó, jogsza-
bályban megjelölt szakhatósági, szakvéleményezési fel-
adatokat.

2.2.3.5. Közúti Osztály

1. Az Osztály kizárólag a 2.2.3.4. pont alatt fel nem so-
rolt megyei kirendeltségeken található.

2. Az Osztály feladatai megegyeznek a 2.2.3.4.1. pont
alatt jelölt feladatokkal.

2.2.4. Kiemelt Ügyek Központja

A Kiemelt Ügyek Központja eljár országos illetékessé-
ge kapcsán elsõ fokon mindazon ügyekben, amelyeket
jogszabály a hatáskörébe utal; mûködéstámogatási felada-
tait a Központi Hivatal látja el.

2.2.4.1. Közúti Jármû Hatósági Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezeti egységei Mûszaki
Engedélyezési Osztály, a Forgalmi Engedélyezési Osztály
és a Jármûvizsgálati Osztály.



2.2.4.1.1. Mûszaki Engedélyezési Osztály

1. Országos hatáskörû elsõ fokú hatóságként jár el az
engedélyezési körébe tartozó a közúti jármûvek, jármûal-
katrészek és tartozékok típus-jóváhagyási, minõsítési és
forgalmazás engedélyezési ügyeiben.

2. Feladata továbbá a hazai elõírások és nemzetközi
egyezmények (ATP) hatálya alá tartozó különleges szállí-
tási feladatot ellátó közúti jármûvek engedélyezése, illetve
EU elõírások szerint a hazai jogszabály meghatározott ré-
szei alól történõ felmentések megadása, valamint pótlóla-
gos követelmények meghatározása az érintett jármûvek
forgalomba helyezésének engedélyezéséhez.

2.2.4.1.2. Forgalmi Engedélyezési Osztály

Elsõfokú országos hatáskörû hatóságként jár el a jog-
szabályban megjelölt nemzetközi személy- és áruszállítási
engedélyezési ügyekben. Feladata továbbá a veszélyes
hulladékok begyûjtési, szállítási tevékenységének engedé-
lyezésében való szakhatósági közremûködés.

2.2.4.1.3. Jármûvizsgálati Osztály

1. Országos hatáskörû elsõ fokú hatóságként jár el az
engedélyezési körébe tartozó diagnosztikai mûszerek
és jármûtartozékok engedélyezésében, jóváhagyásában.
Elektronikus informatikai rendszer alkalmazással végzi az
új közúti jármûvek mûszaki vizsga nélküli forgalomba he-
lyezésének engedélyezését.

2. Országos szinten készíti a jogszabályokban rögzített
közúti jármûvekkel kapcsolatos statisztikákat és az EU ré-
szére küldendõ kimutatásokat (CO2 kibocsátás). Végzi a
„harmadik országból” behozott jármûvek vámkezelést
megelõzõ vizsgálatát.

2.2.4.2. Közúti Hatósági Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezeti egységei az Engedé-
lyezési és Forgalomszabályozási Osztály és a Hídügyi
Osztály.

2.2.4.2.1. Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osz-
tály

1. Elsõ fokon jár el az országos közúthálózatba tartozó
autópályák, autóutak és a közúti határátkelõhelyek közle-
kedési építményei ügyeiben.

2. Engedélyezi normál nyomtávú országos közforgalmú
vasútvonalnak úttal történõ keresztezése, illetve bármely
egyéb vasútvonal és országos közút keresztezése esetén
a közút-vasút szintbeni keresztezés létesítését, megszünte-
tését.

3. Ellátja a hatáskörébe utalt szakhatósági (szakvélemé-
nyezési) feladatokat.

4. Megkeresés esetén közremûködik a terület- és telepü-
lésrendezési tervekkel kapcsolatos egységes közlekedési
hatósági álláspont kialakításában.

2.2.4.2.2. Hídügyi Osztály

1. Elsõ fokú hatóságként jár el az országos közútháló-
zatba tartozó autópályák és autóutak, azok csomópontjai,
pihenõhelyei és a közúti határátkelõhelyek mûtárgyai elvi
építési engedélyének kiadása, építésének, forgalomba he-
lyezésének és megszüntetésének engedélyezése, a 4 mé-
ternél nagyobb szabad nyílású hídjai kiviteli tervének jó-
váhagyása, továbbá valamennyi közúton, valamint a köz-
forgalom elõl el nem zárt magánúton a 30 m szabad nyílást
meghaladó híd elvi építési engedélyének kiadása, építésé-
nek, forgalomba helyezésének és megszüntetésének enge-
délyezése, kiviteli tervének jóváhagyása ügyeiben.

2. Szakhatóságként közremûködik más hatóságok elõtti
eljárásokban, amennyiben azok, a hatáskörébe tartozó hi-
dak mûszaki kialakítását érintik.

2.2.4.3. Vasúti Hatósági Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezeti egységei a Vasúti Pá-
lya és Híd Osztály, a Vasútgépészeti Osztály, és a Vasúti
Biztonsági és Ellenõrzési Osztály.

2.2.4.3.1. Vasúti Pálya és Híd Osztály

Országos hatáskörû elsõfokú hatóságként jár el az enge-
délyezési körébe tartozó vasúti pálya és tartozékai (bizto-
sító berendezés, híd, aluljáró stb.), valamint a vasúti pálya-
hálózattal kapcsolatos forgalmi és üzemi vizsgálatok
ügyében (engedély nélküli vagy engedélytõl eltérõ létesí-
tése, átalakítása esetén bírságolás; vasúti pályák és tartozé-
kaik üzem- és forgalombiztos állapotának ellenõrzése, át-
alakítások ellenõrzése stb.).

2.2.4.3.2. Vasútgépészeti Osztály

1. Országos hatáskörû elsõfokú hatóságként jár el az en-
gedélyezési körébe tartozó vasútgépészeti berendezések-
kel (mérlegelõ, kocsimozgató, rakodó, tartálykocsi töltõ,
és lefejtõ berendezések stb.) és üzemi létesítményekkel
(peron lift, mozgólépcsõ, -járda stb.), valamint a kötélpá-
lyákkal, távolsági szalagpályákkal és sífelvonókkal kap-
csolatos ügyekben (vasútgépészeti berendezések és üzemi
létesítmények üzem- és forgalombiztos állapotának ellen-
õrzése, létesítési engedély, használatbavételi engedély, át-
alakítási engedély kiadása stb.).

2. Országos hatáskörû elsõfokú hatóságként jár el az en-
gedélyezési körébe tartozó vasúti jármûvekkel, és vala-
mennyi speciális vasúti rendszerrel kapcsolatos ügyekben
(vasúti jármûvek üzem- és forgalombiztos állapotának el-
lenõrzése, elvi elõzetes típusengedélyének, elõzetes típus-
engedélyének, típusengedélyének és átalakítási engedé-
lyének kiadása, speciális vasúti rendszerek komplex enge-
délyezési eljárása stb.).

2.2.4.3.3. Vasúti Biztonsági és Ellenõrzési Osztály

1. Országos hatáskörû elsõfokú hatóságként jár el az en-
gedélyezési körébe tartozó, a hagyományos és nagysebes-

72 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 73

ségû vasúti rendszerek átjárhatóságát biztosító, valamint a
helyi, sajátcélú vasúti közlekedés biztonságával kapcsola-
tos ügyekben (vasútbiztonsági tanúsítványok kiadása, vas-
útbiztonsági engedélyek kiadása stb.).

2. Országos hatáskörû hatóságként jár el a hagyomá-
nyos és nagysebességû, valamint a helyi, sajátcélú és spe-
ciális vasúti rendszerek alrendszereinek, rendszerelemei-
nek idõszakos vizsgálatát, javítását és gyártását, valamint
fenntartását végzõ szervezetek tevékenységének engedé-
lyezése, az idõszakos jármûvizsgákat lebonyolító vizsga-
központok engedélyezése stb.).

3. Országos hatáskörû hatóságként jár el. Rendszeresen
és idõszakonként ellenõrzi, hogy a különféle vasúti rend-
szerek üzemeltetése, karbantartása megfelel-e a vonatkozó
jogszabályi és hatósági elõírásoknak, valamint a vonatko-
zó szabványoknak.

4. Ellenõrzi, a vasúti közlekedésben résztvevõ vasúti
vállalkozások tevékenységét, a vasúti jármûvek mûszaki
állapotát, és a vasúti közlekedésben szolgálatot teljesítõ
személyek alkalmasságát, és az elvégezett tevékenységek
szakszerûségét.

5. Az ellenõrzések tapasztalatairól rendszeresen tájé-
koztatja a területileg illetékes igazgatóság vezetõjét, vala-
mint az érintett szakterület vezetõjét. Évente jelentést ké-
szít a Hatóság elnökének.

6. Amennyiben az ellenõrzése során a jogsértõ magatar-
tást tapasztal, vagy a vasúti közlekedés biztonságát veszé-
lyeztetõ állapotot talál, úgy a külön jogszabályban megha-
tározott feltételekkel bírságot szabhat ki, a helyszínen in-
tézkedhet a jogsértõ magatartás megszüntetésérõl, illetve a
vasúti közlekedés veszélyeztetése esetén intézkedik a ve-
szélyhelyzet megszüntetésérõl és a helyszínen elrendelheti
a tevékenység azonnali leállítását.

2.2.4.4. Hajózási Hatósági Fõosztály

A Fõosztály elkülönült szervezeti egységei Hajó-
üzem-Biztonsági és Regiszteri Osztály, a Hajózási, Tenge-
részeti és Kikötõi Osztály, illetve a Regionális Hajózási
Hatósági Osztály.

2.2.4.4.1. Hajóüzem-Biztonsági és Regiszteri Osztály

Országos hatáskörû elsõfokú hatóságként jár el a hajó-
üzem-biztonsági engedélyezési ügyekben, (úszólétesítmé-
nyek és berendezéseik terv- és típusjóváhagyása, üzembe
helyezés elõtti vizsgálata és az üzemképességet igazoló
okmányok kiadása; úszólétesítmények idõszakos és ön-
kéntes üzemképességi vizsgálatai; lajstromozási, köbözési
eljárás stb.) közremûködés külön jogszabályban meghatá-
rozott víziközlekedési balesetek vizsgálatában.

2.2.4.4.2. Hajózási, Tengerészeti és Kikötõi Osztály

1. Országos hatáskörû elsõfokú hatóságként jár el a ha-
józási, tengerészeti és kikötõi engedélyezési ügyekben
(hajózási tevékenység korlátozásának elrendelése, illetve

engedélyezése, kiemelt hajózási létesítmények, tevékeny-
ségek és vízimunkák engedélyezése, úszó létesítménnyel
folytatott hajózási tevékenység, valamint hajózásra alkal-
masság, élet és munkakörülmények ellenõrzése stb.).

2. Részt vesz jogszabályban megjelölt szakhatósági,
szakvéleményezési feladatok ellátásában.

2.2.4.4.3. Regionális Hajózási Hatósági Osztály

Közép-magyarországi regionális illetékességgel jár el a
jogszabályban hatáskörébe utalt hajózási ügyekben (pl.
egyes hajózási létesítmények, jelzések és tevékenységek
engedélyezése, kedvtelési célú belvízi kishajók vezetõi-
nek vizsgáztatása, egyes úszólétesítmények idõszakos és
önkéntes üzemképességi vizsgálatai, veszélyes áruk belví-
zi szállításának ellenõrzése, szakhatósági közremûködés).

2.3. Polgári Légiközlekedési Igazgatóság

Az Igazgatóság önálló szervezeti egységei a követke-
zõk: Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály, Repü-
lési Osztály, Repülésmûszaki és Dokumentációs Osztály,
Felügyeleti és Engedélyezési Osztály, Repülõegészség-
ügyi Osztály, a Légiforgalmi és Repülõtérfelügyeleti Osz-
tály, és az Ügyfélkapcsolati és Koordinációs Osztály.

2.3.1. Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály

Az Osztály feladatai különösen:
a) repülõeseményekkel, balesetekkel kapcsolatos köz-

igazgatási eljárás lefolytatása,
b) repülésbiztonsági szervezetek kézikönyveinek vizs-

gálata,
c) repülésbiztonsági ellenõrzések végrehajtása,
d) repülésvédelmi események vizsgálata,
e) repülésvédelmi ellenõrzések végrehajtása,
f) védelmi tisztek kijelölése,
g) védelmi tervek jóváhagyása,
h) beszámolók ellenõrzése, jóváhagyása,
i) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi

dokumentációk és Uniós jogszabályok tervezetének véle-
ményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.

2.3.2. Repülési Osztály

Az Osztály feladatai különösen:
a) légijármû-vezetõ és légiutas-kísérõ szakszemélyzet

szakszolgálati engedélyeinek kiadása és nyilvántartása,
b) légijármû-vezetõk képzéséhez szükséges kiképzési

tervek elbírálása,
c) a szakszolgálati engedéllyel kapcsolatos kiképzés, to-

vábbképzés személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, az
oktatási rend és az oktatást végzõ szervezetek alkalmassá-
gi feltételeinek vizsgálata, az oktatás, kiképzés idõszakos
ellenõrzése,

d) a szakszolgálati engedélyhez szükséges vizsgáztatá-
sok elvégzése,



e) az Igazgatóság által vizsgáztatásra felhatalmazott
személyek vizsgáztató tevékenységének irányítása és ha-
tósági ellenõrzése,

f) a légijármûvek légialkalmassági és egyéb hatósági el-
lenõrzõ berepülése,

g) légiüzemeltetési utasítások, illetve azok módosításai-
nak elbírálása, a légijármû tényleges felszereltsége és az
utasításokban foglaltak megegyezõsége, valamint a terve-
zett repülésekre való alkalmasság megállapítása,

h) az utasítás naprakész ellenõrzése,
i) a repülések elõkészítésének és végrehajtásának ellen-

õrzése,
j) látványosság célját szolgáló és egyéb különleges re-

pülések végrehajtási feltételeinek vizsgálata, a végrehajtá-
sának ellenõrzése,

k) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést
érintõ jogszabályokra, jogszabályok módosítására vonat-
kozó szakmai tervezetek kidolgozásában,

l) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi
dokumentációk és Uniós jogszabályok tervezetének véle-
ményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.

2.3.3. Repülésmûszaki és Dokumentációs Osztály

Az Osztály feladatai különösen:
a) légijármûvek hazai és külföldön történõ gyártásának,

nagyjavításának, átalakításának, karbantartásának, üze-
meltetésének elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek vizsgálata,

b) Légijármû Típusalkalmassági Bizonyítvány kiadásá-
hoz szükséges típusalkalmassági vizsgálatok elvégzése,

c) Légijármû Lajstromozási Bizonyítvány kiadásával,
nyilvántartásával kapcsolatos eljárások, illetve az ahhoz
szükséges vizsgálatok elvégzése,

d) Légijármû Légialkalmassági Bizonyítvány kiadása,
módosítása, korlátozása, visszavonása, felfüggesztése,

e) Légijármû Légialkalmassági Felülvizsgálati Bizo-
nyítvány kiadása, érvényesség meghosszabbítása, korláto-
zása, visszavonása, felfüggesztése,

f) Légijármû Zajbizonyítvány kiadásához szükséges
vizsgálatok elvégzése, annak kiadása,

g) légijármû típusleírása, karbantartási és javítási utasí-
tása meglétének és megfelelõségének vizsgálata, az alkal-
mazás idõszakos ellenõrzése,

h) légijármû élettartam, üzemidõ engedélyezéséhez
szükséges vizsgálatok elvégzése,

i) a légijármûvek légialkalmasságát érintõ bulletines
rendszer naprakész vezetése,

j) légijármûvek egyszeri átrepülési, kísérleti és próbare-
pülési engedélyének megadásához szükséges személyi és
tárgyi feltételek vizsgálata,

k) feladatkörében a légijármûvek üzemeltetésével, kar-
bantartásával kapcsolatos üzemeltetõi eljárások figyelem-
mel kísérése és ellenõrzése, vizsgálatok elvégzése,

l) karbantartó szervezetek felügyelete,
m) szakszolgálati engedélyhez kötött mûszaki tevé-

kenységekre vonatkozó kiképzési és átképzési tervek vizs-

gálata, a tárgyi és személyi feltételek, valamint a tervek
végrehajtási módjának ellenõrzése, az ehhez szükséges in-
tézkedések megtétele,

n) légijármû karbantartó szakszolgálati engedélyek ki-
adása és nyilvántartása,

o) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést
érintõ jogszabályokra, jogszabályok módosítására vonat-
kozó szakmai tervezetek kidolgozásában,

p) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi
dokumentációk és Uniós jogszabályok tervezetének véle-
ményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.

2.3.4. Felügyeleti és Engedélyezési Osztály

Az Osztály feladatai különösen:
a) a Légijármû Üzemben tartási Engedélyhez szükséges

feltételek vizsgálata, engedélyek kiadása, nyilvántartása,
szervezetek felügyelete,

b) földi kiszolgálási szakszemélyzet szakszolgálati en-
gedélyeinek kiadása és nyilvántartása,

c) légiközlekedési, valamint azzal összefüggõ tevé-
kenységek engedélyezése, felügyelet, ideértve a gazdasági
jellegû eljárásokat is,

d) légitársasági üzletszabályzat és módosításának vizs-
gálata,

e) feladatkörébe tartozó tevékenységekre vonatkozó
kiképzési és átképzési tervek vizsgálata, a képzés felügye-
lete,

f) radioaktív anyagok továbbításához szükséges feltéte-
lek vizsgálata,

g) légijármûbõl történõ tárgy kidobásához és szórásá-
hoz szükséges feltételek vizsgálata,

h) földi kiszolgáló szervezetek engedélyezése és fel-
ügyelete,

i) hatósági felügyeleti auditok szervezése, végrehajtása,
j) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést érin-

tõ jogszabályokra, jogszabályok módosítására vonatkozó
szakmai tervezetek kidolgozásában,

k) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi
dokumentációk és Uniós jogszabályok tervezetének véle-
ményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.

2.3.5. Repülõegészségügyi Osztály

Az Osztály feladatai különösen:
a) a hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben

meghatározott, a szakszolgálati engedély megszerzésére
kötelezettek (és jelöltek) orvosi minõsítése a repülõ-egész-
ségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján,

b) a szakorvosi vizsgálatok koordinálása, a repülõ-
egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat végzõk szakfel-
ügyelete,

c) a repülõ-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat
végzõ orvosok és vizsgáló helyek, továbbá repülési szer-
vezetek tevékenységének hatósági felügyelete,

d) a légijármû balesetekkel és eseményekkel kapcsola-
tos közigazgatási eljárásban a repülõorvosi vizsgálatok
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szervezése, irányítása és koordinálása, szükség szerint
személyes részvétele,

e) kezdeményezés, javaslatok kidolgozása a polgári re-
pülõ-egészségi szabályzatokra, szervezetekre és azok te-
vékenységének korszerûsítésére,

f) az Igazgatóság képviselete a polgári repülés nemzet-
közi és hazai repülõ-egészségügyi szervezeteiben,

g) együttmûködés a nemzetközi repülõ-egészségügyi
szervezetekkel és a hazai társhatóságokkal,

h) a szakszolgálati engedéllyel kapcsolatos kiképzési,
továbbképzési oktatási tervek repülõ-egészségüggyel,
illetve emberi tényezõvel foglalkozó fejezeteinek ellenõr-
zése,

i) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést
érintõ jogszabályokra, jogszabályok módosítására vonat-
kozó szakmai tervezetek kidolgozásában,

j) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi
dokumentációk és Uniós jogszabályok tervezetének véle-
ményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.

2.3.6. Légiforgalmi és Repülõtérfelügyeleti Osztály

Az Osztály feladatai különösen:
a) légiforgalmi irányítással kapcsolatos közigazgatási

eljárások lefolytatása, ideértve a szakszolgálati engedélye-
zési eljárást is,

b) légiforgalmi szolgáltatók minõsítése,
c) földi irányítástechnikai berendezésekkel kapcsolatos

eljárások,
d) rádióengedélyezési eljárás,
e) repülõterek engedélyezésével kapcsolatos hatósági

eljárások lefolytatása,
f) repülõtérszemlék végrehajtása,
g) repülõtérrendek jóváhagyása,
h) nem nyilvános le- és felszállóhelyek engedélyezése,
i) légiforgalmi akadályokkal kapcsolatos eljárások,
j) településrendezési tervekkel és építményekkel kap-

csolatos eljárások,
k) repülõterekhez kapcsolódó zajgátló védõövezetek ki-

jelölése,
l) a légiközlekedés környezetterhelõ hatásainak mérsék-

lésére irányuló feladatok ellátása,
m) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi

dokumentációk és Uniós jogszabályok tervezetének véle-
ményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel,

n) a Magyar Köztársaság légterében való repüléshez
szükséges engedélyek kiadása.

2.3.7. Ügyfélkapcsolati és Koordinációs Osztály

Az Osztály feladatai különösen:
a) a hatóság jogi képviselete,
b) közremûködés a légiközlekedéssel kapcsolatos jogal-

kotási feladatok ellátásában,
c) határozatok elõzetes – kiadás elõtti – vizsgálata,
d) nemzetközi ügyintézés,
e) ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszok keze-

lése, utaspanaszokkal kapcsolatos eljárások,

f) általános koordinációs jellegû feladatok ellátása
(koordináció, belsõ és külsõ képzések),

g) szakértõi engedélyezés,
h) jelzálog bejegyzési eljárás,
i) menetrend engedélyezéssel kapcsolatos eljárások,
j) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi

dokumentációk és Uniós jogszabályok tervezetének véle-
ményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.

3. Stratégiai és Módszertani Igazgatóság vezetõjének
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

3.1. Közúti Jármû Fõosztály

A Fõosztály önálló szervezetei egységei a következõk:
Mûszaki Osztály, Forgalmi Osztály és az Ellenõrzési Osz-
tály.

3.1.1. Mûszaki Osztály

Az Osztály feladatai különösen:

1. jóváhagyó hatóságként végzi a jóváhagyás, minõsítés
kiadásával felhatalmazott szervezet felügyeletét, ellenõr-
zését, kezeli a szükséges nyilvántartásokat, feladata továb-
bá jóváhagyások kiadásának felügyelete, irányítása az elõ-
írások, irányelvek, tervezetek begyûjtése és rendszerezése,

2. információkkal (típus-adattár, pótalkatrész gyártási
engedélyek, nemzetközi elõírások, európai jóváhagyá-
sok stb.) látja el a Hatóság jármûvizsgálati, környezetvé-
delmi felülvizsgálati, mûszaki igazgatási területeit,

3. szervezi és végzi a Hatóság dolgozóinak, valamint a
jármû-mûszaki vizsgabiztosok és tanúsítványadók képzé-
sét, vizsgáztatását,

4. kezeli az országos névjegyzékeket, tájékoztató kiad-
ványokat, oktatási, szakmai egyeztetésre elõkészítõ mun-
ka-anyagokat készít, ellenõrzi az idõszakos mûszaki vizs-
gálatok szakmai egységességét és a technológiai fegyelem
betartását,

5. szakmailag irányítja és ellenõrzi a hatáskörébe tarto-
zó ügyekben elsõ fokon eljáró hatóság tevékenységét, kez-
deményezi az alkalmazott vizsgálatok és ellenõrzések
technológiai és ügyviteli módosítását,

6. ellenõrzi a környezetvédelmi felülvizsgálatok szak-
mai egységességét,

7. a Mûszaki Minõsítõ Állomás tevékenységi körében
eljárva:

a) mûszaki vizsgálatokat végez a típusbizonyítványok,
sorozat forgalomba helyezési engedélyek kiadásához,

b) mûszaki vizsgálatokat végez, a Másodfokú Döntés-
elõkészítõ Fõosztály kezdeményezésére másodfokú
ügyek, panaszbeadványok, kérelmek elbírálásához,

c) adatgyûjtést végez próbavizsgák keretében az idõsza-
kos mûszaki vizsgák szervezéséhez,

d) ellátja a jármûvizsgálatok technológiájának tovább-
fejlesztéséhez szükséges mûszaki háttértevékenységet,



e) vizsgálati tájékoztatókat készít az elsõ fokú hatósá-
gok részére a jármûtípus próbavizsgákon gyûjtött tapasz-
talatok alapján,

f) egyedi megrendelés alapján szakértõi vizsgálatot végez.

3.1.2. Forgalmi Osztály

Az Osztály feladatai különösen:

1. a Hatóság forgalmi szakterületet érintõ szakmai mun-
kájának irányítása, helyszíni ellenõrzése, szükség esetén a
munkát módosító javaslatok készítése, a Hatóság forgalmi
szakterületén foglalkoztatott munkatársainak szakmai to-
vábbképzése, vizsgáztatása, a továbbképzésekhez szüksé-
ges vizsgaanyagok elkészítése,

2. a nyilvántartásba vételhez feltételek meghatározása, a
nyilvántartás folyamatos kezelése, továbbá a CEMT enge-
dély pályázatokkal kapcsolatos feladatok.

3.1.3. Ellenõrzési Osztály

Az Osztály feladatai különösen:

1. irányítja és felügyeli a közúti közlekedésbiztonsági,
környezetvédelmi, a közúti közlekedési szolgáltatás ellen-
õrzését. Végzi az ellenõrzési adatelemzések, ellenõrzési
stratégia kidolgozását, kezeli a közúti ellenõrök országos
névjegyzékét, a közúti és telephelyi ellenõrzési normatí-
vák és azok szakmai tartalmának meghatározását,

2. a munkatársak képzésének, továbbképzésének meg-
szervezése, koordinálása, a kapcsolódó nyilvántartások
vezetése, kapcsolattartás a belföldi és külföldi hatóságok-
kal, végzi az ellenõrzések országos és nemzetközi statisz-
tikáinak összeállítását.

3.2. Képzési és Vizsgáztatási Fõosztály

A Fõosztály önálló szervezetei egységei a következõk:
Szaktanfolyami Osztály, Vizsgafelügyeleti Osztály, PÁV
Osztály.

3.2.1. Szaktanfolyami Osztály

1. Az Osztály stratégiai feladatai a következõk:
a) a szakterületet érintõ jogszabályok, jogszabály mó-

dosítások változtatására javaslattétel, a változtatások elõ-
készítése, véleményezése,

b) a GKM által átruházott feladat- és hatáskörnek meg-
felelõen, részvétel az intézményi keretben folyó közleke-
désre nevelés irányítása, a közlekedést érintõ ifjúságpoliti-
kai és közmûvelõdési feladatok ellátása, a középfokú köz-
lekedési szakképzés szakmai irányítása, fejlesztése, a fel-
nõttképzéssel összefüggõ tevékenységek, valamint az EU
tagsággal összefüggõ közlekedési szakképzési feladatok
ellátása területén,

c) irányítja a szaktanfolyami képzés és vizsgáztatás tar-
talmi és módszertani fejlesztését,

d) elkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti az építõgép-ke-
zelõi és a közúti közlekedési szakemberek képzésére, to-
vábbképzésére vonatkozó tanfolyamok tanterveit és egyéb
szakanyagokat, valamint vizsgáztatására vonatkozó sza-
bályzatokat.

2. Az Osztály módszertani feladatai a következõk:
a) szakoktatók és vizsgabiztosok (felsõfokú szaktanfo-

lyamon történõ) képzésének engedélyezése,
b) a szakoktatók és iskolavezetõk továbbképzésének

engedélyezése,
c) nehézgépkezelõ, vasúti jármûvezetõ szakembereket

képzõ, sikló, függõpálya, sífelvonó és mozgólépcsõ (moz-
gójárda) kezelõjét képezõ tanfolyamok szervezésének en-
gedélyezése,

d) az egyes közúti közlekedési tevékenység végzéséhez
szükséges, illetve a külön jogszabályban kötelezõen elõírt
szakképesítés megszerzéséhez szervezhetõ szaktanfolyam
engedélyezése, vizsgaszervezési megbízások kiadása, il-
letve visszavonása,

e) felügyeli és ellenõrzi a vasúti jármûvezetõi, építõ-
gép-kezelõi és a közúti közlekedési szakemberek képzését
és vizsgáztatását,

f) kivizsgálja a szaktanfolyami képzéssel és vizsgázta-
tással kapcsolatos panasz ügyeket és intézkedési javaslatot
tesz,

g) elkészíti, illetve elkészítteti a vizsgaanyagokat (adat-
bankok, tesztlapok, értékelõ sablonok, szóbeli és gyakor-
lati vizsgatételek stb.),

h) ellátja a szaktanfolyami képzéssel kapcsolatos és jó-
váhagyásra benyújtott tantervek, tankönyvek és oktatási
segédletek jóváhagyási eljárását.

3. Az Osztály egyéb feladatai a következõk:
a) mûködteti a szakmai vizsgabizottságokat,
b) megszervezi (megtartja) a szakmai vizsgákat,
c) elkészíti, kiadja, cseréli, pótolja, honosítja a hatáskö-

rébe tartozó képesítõ vizsgák bizonylatait (okmányait),
d) az egyes közúti közlekedési tevékenység végzéséhez

szükséges, illetve a külön jogszabályban kötelezõen elõírt
szakképesítés megszerzéséhez szükséges szaktanfolyam,
illetve vizsga alóli felmentés,

e) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és mé-
retet meghaladó jármûvek kísérését ellátók szakkísérõ ké-
pesítése alóli mentesítés,

f) vezeti a szakmai vizsgabiztosok névjegyzékét,
g) veszélyes áru szállításibiztonsági tanácsadók név-

jegyzékének vezetése és közzétételének kezdeményezése
a Közlekedési Értesítõben,

h) a vállalkozásoknál alkalmazott tanácsadók névjegy-
zékének vezetése,

i) mûködteti a Tesztlap-raktárt és a Tansegédlet-raktárt,
j) végzi a felügyeletek nyomtatványokkal, vizsgaanya-

gokkal (szóbeli és gyakorlati tételek, tesztlapok, értékelõ
sablonok) történõ ellátását,

k) ellátja az osztály ügyfélfogadási feladatait.

3.2.2. Vizsgafelügyeleti Osztály

1. Az Osztály stratégiai feladatai a következõk:
a) a szakterületet érintõ jogszabályok, jogszabály mó-

dosítások változtatására javaslattétel, a változtatások elõ-
készítése, véleményezése,
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b) irányítja a közúti jármûvezetõ-képzés, vizsgáztatás,
és utánképzés tartalmi és módszertani fejlesztését,

c) kezdeményezi és koordinálja a közúti jármûvezetõk
és az egyéb közlekedési szakemberek képzését érintõ
szakmai fejlesztéseket,

d) ellátja a közúti jármûvezetõi vizsgabiztosok, iskola-
vezetõk, utánképzési foglalkozásvezetõk és szakoktatók
képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának szak-
mai és módszertani fejlesztését,

e) elkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti a közúti jármû-
vezetõ-képzés és vizsgáztatás rendjérõl szóló hatósági sza-
bályzatokat,

f) elkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti a közúti jármû-
vezetõ-képzéssel kapcsolatos tanterveket és egyéb szak-
anyagokat,

g) elkészíti a közúti jármûvezetõi vizsgabiztosi, iskola-
vezetõi és szakoktatói képzés és továbbképzés tanterveit,
illetve szabályzatait, valamint

h) elkészíti a képzésfelügyelet tartalmi meghatározását
és fejlesztését.

2. Az Osztály módszertani feladatai a következõk:
a) szakmailag irányítja és felügyeli a jogszabályban

foglaltak szerint a hatóság hatáskörébe tartozó, közúti-jár-
mûvezetõk és az egyéb közlekedési szakemberek, képzé-
sét és vizsgáztatását,

b) szakmailag irányítja a számítógépes vizsgáztatást,
karbantartja a számítógépes kategóriás vizsga kérdésban-
kot,

c) ellátja a közúti jármûvezetõk vizsgáztatásának szak-
felügyeletét,

d) ellátja a közúti jármûvezetõi vizsgabiztosok éves to-
vábbképzésének megszervezését és lefolytatását,

e) ellátja a települések közúti jármûvezetõi gyakorlati
vizsgahellyé nyilvánítását,

f) szervezi és koordinálja az utánképzést vezetõ foglal-
kozásvezetõk kiválasztását, képzését, továbbképzését,

g) végzi a közúti jármûvezetõk képzésével, valamint to-
vábbképzésével kapcsolatos és jóváhagyásra benyújtott
tantervek, tankönyvek és oktatási segédletek jóváhagyási
eljárását.

3. Az Osztály egyéb feladatai a következõk:
a) gyûjti, és címjegyzékbe rendezi az elsõ fokú közleke-

dési hatóság által kiadott képzési engedélyeket, névjegy-
zékeket,

b) országos vizsgabiztosi névjegyzék vezetése,
c) a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdés

értelmében vizsgabiztosi teendõk ellátása,
d) ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási,

adatkezelési és adatszolgáltatási teendõket, és az egyedi
ügyek elbírálását, valamint

e) ellátja az osztály ügyfélfogadási feladatait.

3.2.3. PÁV Osztály

1. Irányítja és ellenõrzi a pályaalkalmasság-vizsgálati
ügyekben elsõfokon eljáró hatóság tevékenységét.

2. Elkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti a pályaalkal-
masság-vizsgálatok rendjérõl szóló hatósági szabályza-
tokat.

3. Szakmailag felügyeli és ellenõrzi az elsõfokú vizsgá-
latok során használt módszerek és vizsgálati követelmé-
nyek meghatározását és alkalmazását, és ezek módosításá-
ra vonatkozóan kezdeményezéssel él.

4. Feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli
a hatáskörébe tartozó elsõfokú hatósági tevékenység során
keletkezett azon adatokat, amelyeket a területi felügyele-
tek továbbítanak a részére.

5. A hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyedi
ügyekben együttmûködik az ORFK Igazgatás- és Közle-
kedés-rendészeti szerveivel, valamint a közlekedési igaz-
gatási hatósággal és a területi közlekedési felügyeletek
képzés- és vizsgafelügyeleti szerveivel.

3.3. Közúti Fõosztály

1. Irányítja és ellenõrzi a területi igazgatóságok útügyi
hatósági tevékenységét, elkészíti az útügyi szakterületre
vonatkozó szabályzatokat.

2. Ellátja a területfejlesztési koncepciók, programok va-
lamint a település rendezési tervek közúti véleményezését
a területi szervekkel megosztott hatáskörben.

3. Eljár másodfokú hatóságként a területi igazgatóságok
útügyi elsõ fokú hatáskörébe tartozó ügyek fellebbezései
során.

4. Felettes útügyi szakhatóságként jár el a nem útügyi
létesítmény engedélyezésére jogosult hatóság jogorvoslati
eljárásában a Hatóság területi szervei útügyekben elsõ fo-
kon hozott szakhatósági állásfoglalásai felülvizsgálata
során.

5. Közremûködik a közutakkal kapcsolatos, jogszabá-
lyok mûszaki irányelvek, elõírások, véleményezésében,
javaslatot tesz azok módosítására.

3.4. Hajózási Fõosztály

1. Feladata a hajózási és tengerészeti, hajózási üzemel-
tetési vezetõ képesítõ vizsgáztatás rendjének kialakítása, a
vizsgáztatás hatósági feladatainak ellátása, feltételeinek és
szakfelügyeletének biztosítása, a nyilvántartás hatósági
feladatainak ellátása. Ellátja a belvízi hajózással és tenge-
részettel kapcsolatos nemzetközi feladatokat. Közzéteszi a
hajózásbiztonsági információkat (hajósoknak, tengeré-
szeknek szóló hirdetmény). Ellátja a hatáskörébe utalt
nemzetközi adatcserét, adatszolgáltatást. Végzi a hajók
mûszaki felügyeleti elõírásainak korszerûsítését, módosí-
tását és közzétételét, meghatározza az úszólétesítmények
vizsgálatának részletes szabályait.

2. Üzemelteti a Folyami Információs Szolgáltatásokat,
felügyeli a RIS-központot, készíti a víziutak forgalomsza-
bályozási tervét.



3. Szakhatóságként jár el és részt vesz a hajózási tárgyú
jogszabályok elõkészítésében. Eljár másodfokú hatóság-
ként a hatáskörébe utalt ügyekben.

4. A Fõosztály stratégiai feladatai különösen:

a) hajózási Információs rendszer fejlesztése, üzemelte-
tése,

b) folyami Információs rendszer üzemeltetése, valamint

c) hajózási hatósági tevékenység irányítása.

5. A Fõosztály módszertani feladatai különösen:

a) hajózással kapcsolatos jogszabályok elõkészítésben
részvétel, javaslat tétel a szükséges jogszabályi módosí-
tásra,

b) a hajózási hatósági tevékenység egységesítése és irá-
nyítása szabályzatok útján.

3.5. Vasúti Fõosztály

1. Közremûködik a vasutak és az azokkal kapcsolatos,
illetve hozzájuk tartozó építmények, berendezések, vasúti
jármûvek kialakítására vonatkozó jogszabályok és sza-
bályzatok, hazai és nemzetközi irányelvek, elõírások, út-
mutatók, nemzeti szabványok, szabályzatok véleményezé-
sében.

2. Felügyeli és ellenõrzi a vasúti jármûvezetõk, a vasúti
közlekedés biztonságával összefüggõ szakmákban dolgo-
zók képzését és vizsgáztatását.

3. Elkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti a vasúti szakok-
tatói, vasúti jármûvezetõi, és a vasúti közlekedés biztonsá-
gával kapcsolatos szakmákban dolgozó, valamint vasút-
üzem-vezetõi szakemberek képzésére, továbbképzésére
vonatkozó tanfolyamok tanterveivel és egyéb szakmai
anyagaival kapcsolatos iránymutatásokat és az azokra vo-
natkozó követelményrendszert.

4. Ellenõrzi a regionális igazgatóságok elsõ fokú vasúti
hatósági tevékenységét.

5. Elõkészíti a hatóság hatáskörébe tartozó és a vasúti
engedélyezési tevékenységet érintõ szabályzatokat, útmu-
tatókat. Kezdeményezi a vasúti szakterületre vonatkozó
jogszabályok, szabványok, elõírások módosítását a nem-
zetközi elõírások és az ellenõrzések tapasztalatainak
(irányelvek, ÁME-k stb.) figyelembevételével.

6. Ellenõrzi a vasúti vállalkozásokra, a vasúti infra-
struktúrára és a vasúti gördülõállományra vonatkozó üze-
meltetési, mûszaki és biztonsági elõírások megtartását.

7. Érintett államigazgatási szervként, a regionális igaz-
gatóságok vasúti szervezeteivel megosztva, ellátja a terü-
leti fejlesztési koncepciók és programok, a területrende-
zési tervek, valamint a településrendezési tervek szakmai
véleményezését vasúti szempontból.

8. Kidolgozza a Hatóság szakterületeinek egységes
munkavégzéséhez szükséges szakmai javaslatokat.

9. Elõkészíti szakmai egyeztetésre a vasúthatósági fel-
adatok ellátásához szükséges informatikai rendszereket.
Kidolgozza azokat az informatikai rendszereket, amelyek
a vasúthatósági feladatok ellátásával kapcsolatos különfé-
le statisztikák elkészítéséhez, vagy az Európai Uniós elõ-
írásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátását
segítik.

10. Kapcsolatot tart az Európai Vasútügynökséggel
(ERA), résztvesz annak minden, a biztonsági és mûszaki
hatóság tevékenységi körébe tartozó értekezletén, és köz-
lekedési ágazatot irányító minisztérium bevonásával kép-
viseli azokon a Magyar Köztársaság érdekeit.

11. Elkészíti a Bizottság részére, a szakterületek által
vezetett nyilvántartások alapján, a vasúti alrendszerekrõl
évente, illetve havi rendszerességgel készítendõ jelentése-
ket.

12. Közremûködik a társosztályok és az ERA, illetve az
Európai Unió szervezeti egységei közötti levelezésekben
és eljárásokban.

13. Az NKH Központi Hivatal Vasúti Fõosztályával
rendszeresen egyeztet az ERA-ban folyó szakmai munká-
ról és azzal közösen tesz javaslatot a jogalkotó számára a
szükséges jogszabályi, szabályozási változtatások meg-
valósítására.

3.6. Légügyi Fõosztály

1. a polgári légiközlekedés koncepciójára vonatkozó ja-
vaslat kidolgozása, az ezzel összefüggõ döntések elõkészí-
tése, a végrehajtás figyelemmel kísérése,

2. javaslattétel a polgári légiközlekedési infrastruktúra
légiközlekedési koncepcióval összhangban történõ fej-
lesztésére,

3. a polgári légiközlekedés fejlesztése, fenntartása, mû-
ködtetése, nemzetközi szakmai együttmûködése, szakha-
tósági igazgatása és felügyelete, stratégiájának kialakítása,
illetékességi körén belül a feladatok végrehajtásának koor-
dinálása, valamint ellenõrzési rendszerének kialakítása,

4. javaslattétel a jogalkotási programra,

5. javaslattétel a polgári légiközlekedésre vonatkozó
jogszabályok szakmai tartalmára,

6. a két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések megkö-
téséhez szakmai segítség nyújtása, ezen szerzõdésekbõl
eredõ szakmai tájékoztatási, együttmûködési, valamint
adatszolgáltatási tevékenység végzése,

7. az európai közösségi jogszabályok tervezetének tár-
gyalási álláspontjára vonatkozó javaslatok elkészítése, a
szükséges egyeztetések lefolytatása az országos hatáskörû
szervekkel, szakmai és érdekképviseleti szervekkel,

8. a tárgyalási álláspont képviselete a Tanácsi Munka-
csoportok, valamint a COREPER ülésein az elsõfokú ha-
tósággal közösen,
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9. részvétel polgári repülési nemzetközi szervezetek
(ICAO, ECAC, EASA, JAA, Eurocontrol stb.) munkájá-
ban,

10. a nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységé-
bõl eredõ feladatok ellátását koordinálja,

11. szakmai irányítást végez az elsõfokú hatóság tekin-
tetében, módszertani útmutatókat, eljárásmódokat dol-
goz ki,

12. elemzi az elsõfokú hatóság tevékenységét, javító
megelõzõ intézkedéseket tesz.

13. A Fõosztály stratégiai feladatai különösen:
a) légiközlekedéssi hatósági tevékenység irányítása,
b) légiközlekedési hatósági stratégia kidolgozása.

14. A Fõosztály módszertani feladatai különösen:
a) légiközlekedéssel kapcsolatos jogszabályok elõké-

szítésben részvétel, javaslattétel a szükséges jogszabályi
módosításra, a jogszabály alkotási programra,

b) a légiközlekedési hatósági tevékenység egységesí-
tése és irányítása szabályzatok, módszertani útmutatók
útján.

I. számú melléklet – A Hatóság szervezeti egységeinek felügyeleti rendje

1. Az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

1.1. Kontrolling Osztály
1.2. Ellenõrzési és Minõségügyi Fõosztály

1.2.1. Belsõ Ellenõrzési Osztály
1.2.2. Minõségügyi Osztály

1.3. Jogi Fõosztály
1.3.1. Hatósági Osztály
1.3.2. Szabályozási Osztály

1.4. Kommunikációs és Nemzetközi Fõosztály
1.4.1. Nemzetközi és EU Kapcsolatok Osztály
1.4.2. Kommunikációs és PR Osztály

1.5. Másodfokú Döntéselõkészítõ Fõosztály
1.6. Informatikai Fõosztály

1.6.1. Üzemeltetési Osztály
1.6.2. Fejlesztési Osztály
1.6.3. Biztonsági Osztály

1.7. Humánpolitikai Fõosztály
1.8. Gazdasági Fõosztály

1.8.1. Pénzügyi Osztály
1.8.2. Számviteli Osztály
1.8.3. Beszerzési és Ellátási Osztály
1.8.4. Bér és Munkaügyi Osztály

2. Az Elsõfokú Területi Fõigazgatóság vezetõjének közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

2.1. Pályaalkalmassági Vizsgálatok Igazgatósága
2.1.1. Elõzetes Alkalmasságvizsgálati Osztály
2.1.2. Rendkívüli Alkalmasságvizsgálati Osztály
2.1.3. Idõszakos Alkalmasságvizsgálati Osztály

2.2. Regionális Igazgatóságok
2.2.1. Ellenõrzési Osztály

2.2.1.1. Jármûfelügyeleti Csoport
2.2.1.2. Képzésfelügyeleti Csoport

2.2.2. Hajózási Hatósági Osztály (Csak az erre külön kijelölt régiókban.)
2.2.3. Megyei Kirendeltségek

2.2.3.1. Mûködés Támogatási Osztály (a Pest megyei és a Fõvárosi Kirendeltségek esetében nincs ilyen
szervezeti egység)

2.2.3.2. Közúti Jármû Osztály
2.2.3.2.1. Engedélyezési és Jármûvizsgálati Csoport
2.2.3.2.2. Jármû Vizsgáztatási Csoport



2.2.3.3. Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
2.2.3.3.1. Vizsgáztatási Csoport (Kizárólag a Pest megyei és a Fõvárosi Kirendeltségek esetében)
2.2.3.3.2. Utánképzési Csoport (Kizárólag a Pest megyei és a Fõvárosi Kirendeltségek esetében)

2.2.3.4. Közúti, Vasúti Osztály (Az erre külön kijelölt megyékben)
2.2.3.4.1. Közúti Hatósági Csoport
2.2.3.4.2. Vasúti Hatósági Csoport

2.2.3.5. Közúti Osztály (Az erre külön kijelölt megyékben)
2.2.4. Kiemelt Ügyek Központja (Csak a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság esetében)

2.2.4.1. Jármû Hatósági Fõosztály
2.2.4.1.1. Mûszaki Engedélyezési Osztály
2.2.4.1.2. Forgalmi Engedélyezési Osztály
2.2.4.1.3. Jármûvizsgálati Osztály

2.2.4.2. Közúti Hatósági Fõosztály
2.2.4.2.1. Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály
2.2.4.2.2. Hídügyi Osztály

2.2.4.3. Vasúti Hatósági Fõosztály
2.2.4.3.1. Vasúti Pálya és Híd Osztály
2.2.4.3.2. Vasútgépészeti Osztály
2.2.4.3.3. Vasúti Biztonsági és Ellenõrzési Osztály

2.2.4.4. Hajózási Hatósági Fõosztály
2.2.4.4.1. Hajóüzem-Biztonsági és Regiszteri Osztály
2.2.4.4.2. Hajózási, Tengerészeti és Kikötõi Osztály
2.2.4.4.3. Regionális Hajózási Hatósági Osztály

2.3. Polgári Légiközlekedési Igazgatóság
2.3.1. Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály
2.3.2. Repülési Osztály
2.3.3. Repülésmûszaki és Dokumentációs Osztály
2.3.4. Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
2.3.5. Repülõegészségügyi Osztály
2.3.6. Légiforgalmi és Repülõtérfelügyeleti Osztály
2.3.7. Ügyfélkapcsolati és Koordinációs Osztály

3. Stratégiai és Módszertani Igazgatóság vezetõjének közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

3.1. Közúti Jármû Fõosztály
3.1.1. Mûszaki Osztály
3.1.2. Forgalmi Osztály
3.1.3. Ellenõrzési Osztály

3.2. Képzési és Vizsgáztatási Fõosztály
3.2.1. Szaktanfolyami Osztály
3.2.2. Vizsgafelügyeleti Osztály
3.2.3. PÁV Osztály

3.3. Közúti Fõosztály
3.4. Hajózási Fõosztály
3.5. Vasúti Fõosztály
3.6. Légügyi Fõosztály
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II. számú melléklet – Szervezeti ábrák
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* Csak az öt „hajós” régióban (Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Alföld.
** Csak a kijelölt „vasutas” megyékben (Baranya, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Vas, Fejér, fõváros).
*** Csak a „nem vasutas” megyékben.
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III. számú melléklet – A Hatóság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 11/A. §-a, az alapvetõ jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet
tisztaságának biztosítása és a korrupció megelõzése céljából, meghatározott munkaköröket ellátó köztisztviselõk számá-
ra vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget rendel el.

Fenti felhatalmazás alapján a hatóságnál a következõ munkaköröket betöltõ köztisztviselõk kétévente kötelezettek
vagyonnyilatkozat-tételre:

a) a Ktv. 22/A. §-ban meghatározott fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesei, osztályvezetõi besorolásban dol-
gozók,

b) a szakmai felügyeletek azon tisztviselõi, akik államigazgatási feladat ellátása során döntés meghozatalára jogosul-
tak, illetve kiadmányozási joggal felruházottak,

c) az NKH közbeszerzési eljárásaiban közremûködõ, ügydöntõ hatáskörrel rendelkezõ tisztviselõi,
d) az NKH költségvetési és egyéb pénzeszközeivel, valamint vagyonával való gazdálkodás tekintetében döntési

(számla kollaudálási, kötelezettségvállalási, utalványozási) jogosultsággal rendelkezõ tisztviselõi,
e) a nemzetbiztonsági ellenõrzési kötelezettség alá esõ munkaköröket ellátó tisztviselõk.

IV. számú melléklet – Szakmai tanácsadói és fõtanácsadói címek adományozásának korlátai

A Ktv. 30/A. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelõ köztisztviselõk tekintetében a hatóságnál a hatóság elnö-
ke adományozhat szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címet.

Az adományozható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg a hatóság felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi
létszámának 20%-át, amely az SzMSz hatálybalépésének napján 220 fõ.

V. számú melléklet – A Hatóság név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása

Az Egységes Közlekedési Hatóság név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál

JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETÕ JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETÕ

Közlekedési Fõfelügyelet, Biztonsági- és Minõségügyi Osztály Minõségügyi Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Humánpolitikai Fõosztály Humánpolitikai Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Jogi Fõosztály Jogi Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Informatikai Fõosztály Informatikai Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Üzemeltetési Osztály Üzemeltetési Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Fejlesztési Osztály Fejlesztési Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Koordinációs Fõosztály Kommunikációs és Nemzetközi Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Költségelemzési Osztály Kontrolling Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Gazdasági Fõosztály Gazdasági Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Pénzügyi és Számviteli Osztály Pénzügyi Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Pénzügyi és Számviteli Osztály Számviteli Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Beszerzési Osztály Beszerzési és Ellátási Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Sokszorosító Üzem Beszerzési és Ellátási Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Bér- és Munkaügyi Osztály Bér- és Munkaügyi Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Belsõ Ellenõrzés Belsõ Ellenõrzési Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Fõigazgató-helyettes Stratégiai és Módszertani Igazgatóság vezetõje

Közlekedési Fõfelügyelet, Közúti Jármû Fõosztály Közúti Jármû Fõosztály
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Az Egységes Közlekedési Hatóság név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál

JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETÕ JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETÕ

Közlekedési Fõfelügyelet, Mûszaki Osztály Mûszaki Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Forgalmi Osztály Forgalmi Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Közúti Ellenõrzési Osztály Ellenõrzési Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Közlekedési Alágazatok Fõosztálya Közúti Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Közúti Osztály Közúti Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Hajózási és Tengerészeti Osztály Hajózási Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Vasúti Osztály Vasúti Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Polgári Légiközlekedési Osztály Légügyi Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Képzés- és Vizsgafelügyeleti Fõosztály Közúti Képzési és Vizsgáztatási Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Szaktanfolyami Osztály Szaktanfolyami Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Szakfelügyeleti Osztály Vizsgafelügyeleti Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Pályaalkalmassági Felülvizsgálati Osz-
tály

PÁV Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, igazgató Kiemelt ügyek Központja, Regionális Igazgató-helyettes

Központi Közlekedési Felügyelet, Közúti Jármû Felügyelet Közúti Jármû Hatósági Fõosztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Mûszaki Engedélyezési Osztály Mûszaki Engedélyezési Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Forgalmi Engedélyezési Osztály Forgalmi Engedélyezési Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Jármûvizsgálati Osztály Jármûvizsgálati Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Közúti Felügyelet Közúti Hatósági Fõosztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Engedélyezési és Forgalomszabá-
lyozási Osztály

Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Hídügyi Csoport Hídügyi Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Vasúti Felügyelet Vasúti Hatósági Fõosztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Vasútgépészeti Osztály Vasútgépészeti Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Vasútgépészeti Osztály Vasúti Biztonsági és Ellenõrzési Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Vasúti Pálya és Hídosztály Vasúti Pálya és Híd Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Hajózási Felügyelet Hajózási Hatósági Fõosztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Hajóüzembiztonsági és Regiszteri
Osztály

Hajóüzembiztonsági és Regiszteri Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Hajózási, Tengerészeti és Kikötõ
Osztály

Hajózási, Tengerészeti és Kikötõi Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Pályaalkalmasság Vizsgáló Inté-
zet

Pályaalkamassági Vizsgálatok Igazgatósága

Központi Közlekedési Felügyelet, Elõzetes Alkalmasságvizsgálati
Osztály

Elõzetes Alkalmasságvizsgálati Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Rendkívüli Alkalmasságvizsgálati
Osztály

Rendkívüli Alkalmasságvizsgálati Osztály

Központi Közlekedési Felügyelet, Alkalmasságvizsgáló Csoport Idõszakos Alkalmasságvizsgálati Osztály

Polgári Légiközlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság

Repülésvédelmi és ATM Felügyeleti Osztály Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály

Repülésbiztonsági Felügyelõ Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály

Hatósági légiforgalmi irányító Légiforgalmi és Repülõtérfelügyeleti Osztály

Repülõtér felügyelõ Légiforgalmi és Repülõtérfelügyeleti Osztály

Irányítástechnikai felügyelõ Légiforgalmi és Repülõtérfelügyeleti Osztály

Zaj- és környezetvédelmi felügyelõ Légiforgalmi és Repülõtérfelügyeleti Osztály
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Az Egységes Közlekedési Hatóság név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál

JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETÕ JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETÕ

Repülésfelügyeleti és Engedélyezési Osztály Felügyeleti és Engedélyezési Osztály

Repülési Osztály Repülési Osztály

Repülésmûszaki és Dokumentációs Osztály Repülésmûszaki és Dokumentációs Osztály

Repülõegészségügyi Osztály Repülõegészségügyi Osztály

Jogi és igazgatási Osztály Ügyfélkapcsolati és koordinációs Osztály

Ügyfélszolgálati elõadó Ügyfélkapcsolati és koordinációs Osztály

Gazdasági Osztály Gazdasági Fõosztály

Fejlesztési és Minõségirányítási Osztály Minõségügyi Osztály

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Dél-dunántúli regionális igazgatóság, Baranya megyei kiren-
deltség vezetõje

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, Út, Vasúti, Hajózási Osz-
tály

Közúti, Vasúti Osztály

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, Út, Vasúti, Hajózási Osz-
tály

Dél-dunántúli regionális igazgatóság, Hajózási hatósági osztály

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyleti és Vizs -
gáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Dél-alföldi regionális igazgatóság, Bács-Kiskun megyei kiren-
deltség vezetõje

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti
Osztály

Közúti Jármû Osztály

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti és Vasúti Osz-
tály

Közúti Osztály

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyleti és
Vizsgáztatási Osztály

Vizsgáztatási és utánképzési Osztály

Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei kirendeltség vezetõje

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfel-
ügyeleti Osztály

Közúti Jármû Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti,
Vasúti és Hajózási Osztály

Közúti, Vasúti Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti,
Vasúti és Hajózási Osztály

Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Hajózási hatósági
Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfel-
ügyeleti és Vizsgáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálko-
dási Osztály

Mûködés Támogatási Osztály

Békés megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Dál-alföldi Regionális Igazgatóság, Békés megyei kirendelt-
ség vezetõje

Békés Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti, Vizsgáz -
tatási és Utánképzési Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Békés Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Békés Megyei Közlekedési Felügyelet, Közút-, és Vasútfelügyeleti
Osztály

Közúti Osztály

Békés Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdasági Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Csongrád megyei kiren-
deltség vezetõje
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Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti és Hajó-
zási Osztály

Közúti, Vasúti Osztály

Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti és Hajó-
zási Osztály

Dél-alföldi regionális igazgatóság, Hajózási hatósági osztály

Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti és
Vizsgáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdasági Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Fejér megyei kiren-
deltség vezetõje

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti Osztály Közúti, Vasúti Osztály

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti és Vizs -
gáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet, igazgató Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság, Fõvárosi ki-
rendeltség vezetõje

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti, Vizsgáztatási
és Utánképzési Szakág

Vizsgáztatási és utánképzési Osztály

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet, Gépjármûközlekedési Szakág Közúti Jármû Osztály

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti Szakág Közúti, Vasúti Osztály

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Szakág Gazdasági Fõosztály

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, regionális igazgató

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Gyõr-Moson-Sop-
ron megyei kirendeltség vezetõje

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûvezetõ
képzésfelügyeleti, Vizsgáztatási, Utánképzési Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfel-
ügyeleti Osztály

Közúti Jármû Osztály

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet, Közút, Vasút,
Hajózási Hatósági Osztály

Közúti Osztály

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet, Közút, Vasút,
Hajózási Hatósági Osztály

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Hajózási hatósági osz-
tály

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdasági
Osztály

Mûködés Támogatási Osztály

Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Hajdú-Bihar megyei
kirendeltség vezetõje

Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osz-
tály

Közúti Jármû Osztály

Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet,Képzésfelügyeleti és
Vizsgáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti és Vasúti Osz-
tály

Közúti, Vasúti Osztály

Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Heves Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, regionális igaz-
gató

Heves Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Heves megyei
kirendeltség vezetõje

Heves Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály
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Heves Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti és Vizs -
gáztatási Osztály

Közúti vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Heves Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti, Hatósági
Osztály

Közúti Osztály

Heves Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Jász-Nagykun-szolnok
megyei kirendeltség vezetõje

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfel-
ügyeleti Osztály

Közúti Jármû Osztály

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfel-
ügyeleti, Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti és
Vasúti Osztály

Közúti Osztály

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálko-
dási Osztály

Mûködés Támogatási Osztály

Komárom Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, regionális igazgató

Komárom Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Komárom-Eszter-
gom megyei kirendeltség vezetõje

Komárom Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti, Vizs-
gáztatási és Utánképzési Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Komárom Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osz-
tály

Közúti Jármû Osztály

Komárom Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti és Vasúti Osz-
tály

Közúti Osztály

Komárom Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdasági Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Nógrád megyei
kirendeltség vezetõje

Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti Osztály Közúti Osztály

Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti és Vizs -
gáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság, Pest megyei
kirendeltség vezetõje

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti, Utánképzé -
si és Vizsgáztatási Ágazat

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti Jármû Ágazat Közúti Jármû Osztály

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti, Hajózási Ága-
zat

Közúti Osztály

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti, Hajózási Ága-
zat

Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság, Kiemelt Ügyek
Központja, Hajózási Hatósági Fõosztály, Regionális Hajózási
Hatósági Osztály

Pest Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Gazdasági Fõosztály

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Somogy megyei kiren-
deltség vezetõje

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti, Vizs -
gáztatási és Utánképzési Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti, Hajózási
Osztály

Közúti Osztály
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Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti, Hajózási
Osztály

Dél-dunántúli regionális igazgatóság, Hajózási hatósági osztály

Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

idctlparSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet,
igazgató

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, regionális igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei kirendeltség vezetõje

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfel-
ügyeleti Osztály

Közúti Jármû Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti és
Vasúti Osztály

Közúti Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzés-
felügyeleti, Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdasá-
gi Osztály

Mûködés Támogatási Osztály

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, regionális igazgató

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Tolna megyei kiren-
deltség vezetõje

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti és Vizs -
gáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti Osztály Közúti Osztály

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Vas megyei kiren-
deltség vezetõje

Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti-, Vasúti Osztály Közúti, Vasúti Osztály

Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzés- és Vizsgáztatási Osz-
tály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdasági Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Veszprém megyei
kirendeltség vezetõje

Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osz-
tály

Közúti Jármû Osztály

Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti, Vasúti Hatósági
Oszátly

Közúti Osztály

Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti és
Vizsgáztatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály

Zala Megyei Közlekedési Felügyelet, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Zala megyei kiren-
deltség vezetõje

Zala Megyei Közlekedési Felügyelet, Jármûfelügyeleti Osztály Közúti Jármû Osztály

Zala Megyei Közlekedési Felügyelet, Közúti- és Vasúti Osztály Közúti Osztály

Zala Megyei Közlekedési Felügyelet, Képzésfelügyeleti és Vizsgáz -
tatási Osztály

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

Zala Megyei Közlekedési Felügyelet, Gazdálkodási Osztály Mûködés Támogatási Osztály
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JELENLEGI MUNKAKÖR A MUNKAKÖR ÚJ SZERVEZETI EGYSÉGE

területi jogtanácsos Jogi Fõosztály

megyei/fõvárosi humánpolitikai munkakört ellátó Humánpolitikai Fõosztály

megyei/fõvárosi belsõ ellenõr Belsõ Ellenõrzési Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, belsõ ellenõr Belsõ Ellenõrzési Osztály

megyei/fõvárosi munka- és tûzvédelmi munkakört ellátó Biztonsági Osztály

megyei/fõvárosi adatvédelmi munkakört ellátó Jogi Fõosztály

területi informatikus, rendszergazda Informatikai Fõosztály

területi minõségügyi munkakört ellátó Minõségügyi Osztály

megyei/fõvárosi katasztrófavédelmi munkakört ellátó Biztonsági Osztály

Közlekedési Fõfelügyelet, Mûszaki Minõsítõ Állomás Közúti Jármû Fõosztály

Közlekedési Fõfelügyelet, képzésfelügyeleti ügyintézõ Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály

Területi ügykezelõ Jogi Fõosztály

MEGSZÛNÕ SZERVEZETI EGYSÉG

Közlekedési Fõfelügyelet, Ellenõrzési Osztály

VI. számú melléklet – A Hatóság engedélyezett létszáma

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007. évi engedélyezett létszáma 2185 fõ, az alábbi bontásban:
a) Központi hivatal: 384
b) Területi szervek: 1801

VII. számú melléklet – Megyei kirendeltségek irodái

Megyei Kirendeltség (központ) Irodák

Baranya Megyei Kirendeltség (Pécs) Mohács

Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség (Kecskemét)
Baja

Kalocsa

Békés Megyei Kirendeltség (Békéscsaba) –

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség (Miskolc) Tokaj

Csongrád Megyei Kirendeltség (Szeged) –

Fejér Megyei Kirendeltség (Székesfehérvár) Dunaújváros

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség (Gyõr)
Sopron

Komárom

Hajdú Bihar Megyei Kirendeltség (Debrecen) –

Heves Megyei Kirendeltség (Eger) –

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség (Szolnok) –

Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség (Tatabánya) Esztergom

Nógrád Megyei Kirendeltség (Salgótarján) –
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Megyei Kirendeltség (központ) Irodák

Pest Megyei Kirendeltség (Budapest)

Cegléd

Gödöllõ

Szigetszentmiklós

Vác

Pomáz

Somogy Megyei Kirendeltség (Kaposvár) Siófok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség (Nyíregyháza) –

Tolna Megyei Kirendeltség (Szekszárd) Dalmand

Vas Megyei Kirendeltség (Szombathely) –

Veszprém Megyei Kirendeltség (Veszprém)
Pápa

Tapolca

Zala Megyei Kirendeltség (Zalaegerszeg)
Nagykanizsa

Keszthely

VIII. számú melléklet – Nemzeti Közlekedési Hatóság szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje

1. Bevezetés

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. § (5) bekezdésének megfele-
lõen a Nemzeti Közlekedési Hatóság az alábbi szabályzatban határozza meg a szabálytalanságok kezelésének eljárás-
rendjét.

2. A szabálytalanság fogalma

A szabálytalanság valamely hatályos szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent,
– az államháztartás mûködési rendjében,
– a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében,
– az állami feladatellátás bármely tevékenységében,
– az egyes mûveletekben stb. elõfordulhat.
A szabálytalanság fogalmába a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve fegyelmi, büntetõ-, szabálysér-

tési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények is beletartoznak.

Alapesete lehet:
– a szándékosan okozott szabálytalanság (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott sza-

bálytalan kifizetés stb.),
– a nem szándékosan okozott szabálytalanság (figyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyil-

vántartásból stb.) származó szabálytalanság.

3. A szabálytalanságok megelõzése

Az Áht. 97. §-ában meghatározott kötelezettség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökének feladata, a szervezeti
struktúrában meghatározott egységek vezetõi hatáskörének, felelõsségének és beszámoltathatóságának szabályozottsá-
gán keresztül valósul meg.

A Hatóság munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelõsségét, beszámoltathatóságát a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat, valamint a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból
származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelõen kell teljesíteniük.
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A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatban a Hatóság elnökének felelõssége, hogy
– a jogszabályoknak megfelelõ szabályzatok alapján mûködjön a Hatóság,
– a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérje,
– szabálytalanságok megakadályozása,
– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértékének

megfelelõen, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságok kezelése a Hatóság elnökének a feladata, amely feladatot az Hatóságnál kialakított munkaköri,
hatásköri, felelõsségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelõen az egyes szervezeti egységek vezetõire átruházhatja.

4. A szabálytalanság észlelése

A szabálytalanságok észlelése történhet
– a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerében,
– belsõ ellenõrzés során,
– egyéb (köztisztviselõ, vezetõ, külsõ szakértõ által észlelt) módon,
– külsõ ellenõrzési szerv során.

4.1. Ha a Hatóság köztisztviselõje vagy vezetõje észleli a szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, a munkatársnak a vezetõ felettesét,

annak érintettsége esetén az elnököt kell értesítenie.
A Hatóság vezetõje, illetve a szervezeti egységek vezetõinek észlelése alapján a feladat-, hatáskör és a felelõsségi

rendnek megfelelõen kell intézkedést hozni a szabálytalanság kijavítására, megszüntetésére.

4.2. Ha az Ellenõrzési és Minõségügyi Fõosztály észleli a szabálytalanságot
Amennyiben az Ellenõrzési és Minõségügyi Fõosztály ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. Az érintett szervezeti egységnek intézkedési
tervet kell kidolgoznia az ellenõrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania.

4.3. Ha külsõ ellenõrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenõri jelentés tartalmazza. A büntetõ-,

szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gya-
núja esetén az ellenõrzõ szervezet mûködését szabályozó törvény, rendelet, szabályzat alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU el-
lenõrzést gyakorló szervei stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a Hatóságnak intézkedési tervet
kell kidolgozni, és azt végre kell hajtania.

5. A szabálytalanságok észlelését követõ szükséges intézkedések, eljárások

Valamennyi vezetõ felelõs az SzMSz-ben elõírt hatásköri feladatainak megfelelõen a szükséges intézkedés megtételé-
ért és végrehajtásáért.

Az érintett szervezeti egységek vezetõinek feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyomon köve-
tése során:

– az elrendelt vizsgálatok, a hozott döntések, a megindított eljárások figyelemmel kísérése,
– a javaslatok, intézkedési tervek megvalósulásának ellenõrzése,
– a feltárt szabálytalanságok alapján lehetséges további szabálytalansági lehetõségek beazonosítása.

Amennyiben a Hatóságnál szabálytalanság történik, az elnök köteles a szükséges intézkedéseket végrehajtani. Bizo-
nyos esetekben (pl. büntetõ- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szer-
vek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelõ eljárásokat megin-
dítsa.

Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) az elnök vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való
részvételre munkatársakat, indokolt esetben külsõ szakértõt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteltben tartásával. A
vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerülhet sor, ha a szabálytalanság meg-
állapítását követõen a felelõsség eldöntéséhez és/vagy hasonló esetek megelõzése érdekében szükséges intézkedések
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meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. Fegyelmi eljárás, illetve felelõsség tekintetében a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
rendelkezései az irányadók. Egyéb eljárásokra irányadó jogszabályok fõbb rendelkezéseit az 1. sz. KIEGÉSZÍTÉS tar-
talmazza.

Az elnök feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során:
– nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
– figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a tovább szabálytalanság-lehetõségeket beazonosítja, információt szolgáltat

a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve annak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési környezetre és a vezetési fo-
lyamatokat érintõ eseményekre való nagyobb rálátást.

Ezt a feladatot az elnök a kialakított munkaköri, hatásköri, felelõsségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelõen az
egyes szervezeti egységek vezetõire is átruházhatja.

6. A szabálytalanságok és intézkedések nyilvántartása

Minden szervezeti egység vezetõjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések (eljárások) saját
szakterületén történõ kezelése során:

– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetésérõl
gondoskodik,

– egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentu-
mokat,

– nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidõket,
– a pályázati úton felhasználásra kerülõ források, költségvetési elõirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Euró-

pai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, szám-
viteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése
címû fejezetében meghatározottakat.

A saját hatáskörben elvégzett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl évente egy alkalommal, a tárgyévet követõ év ja-
nuár végéig tájékoztatni kell a Hatóság elnökét.

Emellett a Hatóság elnöke dönthet úgy, hogy:
– szakértõi csoport (külsõ vagy belsõ) értékelje a Hatóság mûködése során elõforduló szabálytalanságokat, és a szak-

értõi csoport egyúttal javaslatot tesz a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedésekre; ebben az esetben a csoport mû-
ködését szabályoznia kell,

– szabálytalansági felelõst jelöl ki a szabálytalanságok észlelésére és a kapcsolódó intézkedések koordinálására; eb-
ben az esetben a szabálytalansági felelõs munkaköri leírása tartalmazza a feladatot, a jelentési kötelezettségeket,

– az általános, a Hatóság egészére érvényes elveket, kötelezettségeket tartalmazó eljárásrend mellett, az egyes szer-
vezeti egységek vezetõi kötelesek a saját szervezeti egységeik tevékenységének szabályozása során a szabályzattól való
eltérés eseteit, az eltérés, a szabálytalanság következményeit, a korrekciók, intézkedések eseteit, a nyilvántartás és jelen-
tés folyamatait is szabályozni.

7. Jelentési kötelezettségek

Az Ellenõrzési és Minõségügyi Fõosztály által végzett ellenõrzések ellenõrzési jelentései alapján az ellenõrzöttnek in-
tézkedési tervet kell készítenie a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján.

Az elnöknek az éves ellenõrzési jelentésben kell számot adnia az Ellenõrzési és Minõségügyi Fõosztály által tett meg-
állapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenõrzési megállapítások és aján-
lások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenõrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról a 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés b), ba), bb) pontok alapján.
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1. számú kiegészítés a VIII. számú melléklethez

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bûncselekmény az a szándékosan
vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társa-
dalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróság-
nak, az ügyésznek és a nyomozó Igazgatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetõeljá-
rást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése elõírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott
bûncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati Igazgatóságnál kell megtenni.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben
vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabály-
sértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetõit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része
foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelen-
tés, illetõleg a szabálysértési Igazgatóság részérõl eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat el.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen
kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Kártérítési felelõsség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény megfelelõ rendelkezései.
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IX. számú melléklet – nemzetközi közlekedési hatóság ellenõrzési nyomvonala

A tervezéssel kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal

Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

A hatóság központi szervére vonatkozóan:

1. Költségvetési tervezés

– a tervezet elkészítésére va-
ló elméleti, szakmai felké-
szülés

Szakmai konzul-
táció, vezetõi ér-
tekezlet

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Tervezési mun-
kák elõtt

Központi irányel-
vek, útmutatók át-
tekintése.
PM felügyelet.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek, szabályza-
tok, munkaköri
leírások szerint

Folyamatos A tervezés elmé-
leti szakmai do-
kumentumai
meglétének ellen-
õrzése

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Tervezés során,
ütemterv szerint

– a tervezés munkafolyama-
tokra való lebontása, munka-
megosztás, ütemterv
készítése

Írásos feljegyzés
az egyes tervezési
munkafolyamatok
ellátásának várha-
tó idõszakairól, és
a munkamegosz-
tás rendjérõl

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Tervezési mun-
kák elõtt

Egyezetés, szóbe-
li beszámoltatás,
valamint az elké-
szült írott anya-
gokba történõ
betekintés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatos Szóbeli beszá-
moltatás a terve-
zési feladatok
ellátásának mene-
térõl.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Tervezési felada-
tok végén, ütem-
terv szerint

– a személyi juttatások és a
létszám-elõirányzat tervezé-
se a megadott sarokszámok
alapján

A tervezést végzõ
személy személyi
juttatások terve-
zésére vonatkozó,
külsõ jogforrá-
sokról, miniszté-
riumi útmutatók
ismeretérõl, belsõ
szabályzatokról
való tájékozódás,
illetve a szüksé-
ges tájékoztatás
megadása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Személyi juttatá-
sok tervezése
elõtt

A tervezési folya-
matok szakmai
nyomon követése
az elvégzett mun-
ka áttekintésével,
szükség esetén
konzultáció.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés alatt
legalább 2 alka-
lommal

A területre vonat-
kozóan elkészült
tervezet és az azt
megalapozó szá-
mítások áttekinté-
se, illetve
beszámoltatás az
elvégzett feladat-
ról.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A személyi jutta-
tások tervezési
feladatellátását
követõen, ütem-
terv szerint

– a munkaadókat terhelõ já-
rulékok tervezése a megadott
sarokszámok figyelembevé-
telével

A tervezést végzõ
személy munka-
adókat terhelõ já-
rulékok
tervezésére vonat-
kozó, külsõ jog-
forrásokról,
minisztériumi út-
mutatók ismereté-
rõl, belsõ
szabályzatokról
való tájékozódás,
illetve a szüksé-
ges tájékoztatás
megadása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A munkaadókat
terhelõ járulékok
tervezése elõtt

A tervezési folya-
matok szakmai
nyomon követése
az elvégzett mun-
ka áttekintésével,
szükség esetén
konzultáció a sze-
mélyi juttatások
tervezését végzõ
bevonásával.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés alatt
legalább 2 alka-
lommal

A területre vonat-
kozóan elkészült
tervezet és az azt
megalapozó szá-
mítások áttekinté-
se, illetve
beszámoltatás az
elvégzett feladat-
ról.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A munkaadókat
terhelõ járulékok
tervezési feladat-
ellátását követõ-
en, ütemterv
szerint
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

– dologi jellegû kiadások
tervezése
a megadott sarokszámok
alapján

A tervezést végzõ
személy egyes
dologi kiadásokra
vonatkozó külsõ
jogforrásokról,
(pl. áfa), minisz-
tériumi útmutatók
ismeretérõl, belsõ
szabályzatokról
(pl. étkezési költ-
ségtérítés), illetve
a tervezésnél fi-
gyelembe veendõ
egyéb tényezõk-
kel (pl. feladat-
változás)
kapcsolatos isme-
reteirõl való tájé-
kozódás, illetve a
szükséges tájé-
koztatás meg-
adása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Dologi jellegû ki-
adások tervezése
elõtt

A tervezési folya-
matok szakmai
nyomon követése
az elvégzett mun-
ka áttekintésével,
szükség esetén
konzultáció.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés alatt
legalább 2 alka-
lommal

A területre vonat-
kozóan elkészült
tervezet és az azt
megalapozó szá-
mítások áttekinté-
se, illetve
beszámoltatás az
elvégzett feladat-
ról.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A dologi kiadá-
sok tervezési fel-
adatellátását
követõen, ütem-
terv szerint

– beruházások, felújítások és
egyéb felhalmozási célú ki-
adások, támogatások terve-
zése a megadott
sarokszámok alapján
– felújítási terv->felügyeleti
szerv által jóváhagyott->va-
gyongazdálkodási
terv->KVI

Tájékozódás, a
tervezést végzõ
személy érintett
területre vonatko-
zó aktuális isme-
reteirõl, az
intézmény ilyen
irányú elképzelé-
seirõl, valamint a
szerv tervezésnél
figyelembe veen-
dõ kötelezettség-
vállalásainak
megbeszélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A tervezés elõtt A tervezési folya-
matok szakmai
nyomon követése
az elvégzett mun-
ka áttekintésével,
szükség esetén
konzultáció, ja-
vaslatterv-varián-
sok kidolgo-
zására.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés alatt
legalább 2 alka-
lommal

Az intézményre
vonatkozóan el-
készült tervezet
és az azt megala-
pozó számítások
áttekintése, illetve
beszámoltatás az
elvégzett feladat-
ról, a tervvarián-
sok
megalapozottsá-
gának ellenõrzése
konzultációval.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Az intézmény
tervezési feladat-
ellátását követõ-
en, ütemterv
szerint

– saját bevételek tervezése Az ismert és a
várható bevételi
források áttekin-
tése, konzultáció
a hatósági eljárá-
sokról, elnöki el-
képzelésekrõl

Területi fõigazga-
tó, és az általa
meghatározott ve-
zetõk

A tervezés elõtt A tervezés folya-
mán a munkapél-
dányok
áttekintése, a
meglévõ szerzõ-
désekkel, egyéb
dokumentumok-
kal való összeve-
tése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés alatt A bevétel tervé-
nek elkészítése
után a tervezett
adatokról konzul-
táció.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A saját – bevéte-
lek tervezése
után, ütemterv
szerint
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

– támogatásértékû kiadás sa-
rokszámok szerinti tervezése

Az egyes források
igénybevételi le-
hetõségeinek
szakmai áttekinté-
se, az elõzetes
adatszolgáltatás
újra ellenõrzése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A tervezetés elõtt A tervezési mun-
kapéldányok,
egyéb adatszol-
gáltatások egyez-
tetése,
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés alatt A bevételi tervek
teljes dokumentá-
ciójának ellenõr-
zése, szükség
esetén szóbeli be-
számoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés után,
ütemterv szerint

– az elõzõ évi pénzmarad-
vány tervezése

A tervezés felté-
teleinek szakmai
áttekintése a jog-
szabályi háttéris-
meretrõl való
beszámoltatással

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A tervezés elõtt A pénzmaradvány
tervezésének, szá-
mításainak ellen-
õrzése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés alatt A pénzmaradvány
tervezését alátá-
masztó számítá-
sok ellenõrzése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A tervezés fel-
adatellátását kö-
vetõen, ütemterv
szerint

– a bevételi és kiadási elõ-
irányzatok egyensúlyának
megteremtése, illetve egyes
kiadások csökkentésével

Elõzetes konzul-
táció a bevételi és
kiadási elõirány-
zatokról, azok fõ-
összegeirõl, az
egyezõség megte-
remtésének lehe-
tõségeirõl

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A részterületek
tervezését köve-
tõen

Az egyensúly
megteremtésére
vonatkozó leve-
zetések, munkala-
pok áttekintése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A feladat alatt A bevételi és ki-
adási elõirányza-
tok
egyezõségének
ellenõrzése az
összesített adato-
kat tartalmazó do-
kumentumok,
kimutatások alap-
ján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Az összesített
adatokat tartalma-
zó
tervek elkészíté-
sét követõen,
ütemterv szerint

– az elemi költségvetés meg-
állapítása, dokumentációjá-
nak elkészítése, továbbítása

Az elemi költség-
vetés tartalmi kö-
vetelményeivel
kapcsolatos szak-
mai ismeretek fel-
frissítése
konzultációval, a
tervezési segéd-
anyagok áttekin-
tésével

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Elemi költségve-
tés összeállítása
elõtt

Az elemi költség-
vetés megállapítá-
sa során a
munkapéldányok
ellenõrzése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan Az elkészített ele-
mi költségvetés
és a jóváhagyott
költségvetési ren-
delet áttekintésé-
vel.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Az elemi költség-
vetés elkészítését
követõen, de an-
nak információs
rendszerbe való
továbbítása elõtt,
ütemterv szerint

– a költségvetési dokumen-
tációk megõrzése

A kész dokumen-
tációk kezelésére
vonatkozó utasí-
tás megadása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A dokumentációk
elkészítését köve-
tõen

Irattár.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Osztályok veze-
tõi,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan A dokumentációk
tárolásának ellen-
õrzése beszámol-
tatással, illetve a
kezelés módjának
áttekintése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Alkalomszerûen
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

A hatóság regionális, területi szerveire vonatkozóan:
(Az Észak-Magyarországi Regionális, a PÁV, a PLH Igazgatóságoknál a támogatási funkciókat a Gazdasági Fõosztály látja el, ahol támogatási osztály szerepel, az a Gazdasági Fõosztálynak felel
meg.)
2. Tervezés

– bevételek tervezése Szakmai konzul-
táció

Területi Osztá-
lyok vezetõi

Tervezési mun-
kák elõtt

Központi irányel-
vek, útmutatók át-
tekintése

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatos A tervezés elmé-
leti szakmai do-
kumentumai
meglétének ellen-
õrzése

Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Tervezés során,
ütemterv szerint

– kiadások tervezése Szakmai konzul-
táció

Területi Osztá-
lyok vezetõi

Tervezési mun-
kák elõtt

Központi irányel-
vek, útmutatók át-
tekintése

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatos A tervezés elmé-
leti szakmai do-
kumentumai
meglétének ellen-
õrzése

Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Tervezés során,
ütemterv szerint

A végrehajtással kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal

Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

A hatóság központi szervére vonatkozóan:
3. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása

– mûködést megalapozó sza-
bályzatok elkészítése, aktua-
lizálása: ügyrend, elnöki
utasítás és szabályzatok, ki-
véve a pénzügyi-gazdálko-
dási terület felsorolt
szabályzatait

Megbeszélés Jogi Fõosztály,
Területi Fõigaz-
gató,
Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Legalább évente,
törvény szerint

Tervezet megte-
kintése, konzultá-
ció

Területi Fõigaz-
gató vagy a Jogi
Fõosztályvezetõ
által megbízott
személy,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Feladatterv sze-
rint

Kész szabályza-
tok megtekintése,
ellenõrzés

Területi Fõigaz-
gató, vagy a Jogi
Fõosztályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Aktuálisan

– a pénzügyi-gazdálkodási
terület szabályzatainak elké-
szítése, aktualizálása (Sztv.
szerintiek, közbeszerzés,
Gazdálkodás Ügyrendje)

Megbeszélés Jogi Fõosztály,
Területi Fõigaz-
gató,
Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Legalább évente,
törvény szerint

Tervezet megte-
kintése, konzultá-
ció

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Feladatterv sze-
rint

Kész szabályza-
tok megtekintése,
ellenõrzés

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Aktuálisan
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

4. A személyi juttatások és a létszám elõirányzat felhasználása

– személyi juttatások és a
létszám elõirányzat felhasz-
nálásának nyomon követése

A feladat ellátásá-
val kapcsolatos
vezetõi elvárások
megbeszélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A költségvetési
tv. jóváhagyását
követõen

A nyilvántartá-
sok, kimutatások
vezetésének átte-
kintése, alapdo-
kumentumokkal
való egyeztetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági-
Fõosztályvezetõ
által megbízott
személy, szabály-
zatok, munkaköri
leírások szerint

Folyamatosan A nyilvántartások
vezetésérõl beszá-
moltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan, de
legalább a fél-
éves, illetve az
éves beszámoló-
hoz kapcsolódva

– jutalom elõirányzata,
és a jutalmazásra kifizetett
összegek ellenõrzése

A területre vonat-
kozó jogszabályi
és belsõ szabályo-
zási kérdések
megbeszélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Jutalom elõirány-
zatának meghatá-
rozása, illetve
felhasználása
elõtt

A jutalmazás elõ-
irányzatának
meghatározásá-
nak, valamint a
kifizetésének
nyomon követése,
a számítások el-
lenõrzése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Elõirányzat vál-
toztatás, illetve
Jutalom kifizetése
elõtt

A területre vonat-
kozó nyilvántar-
tások, számítások
utólagos áttekin-
tése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan, de
legalább a fél-
éves, illetve az
éves beszámoló-
hoz kapcsolódva

– az elõirányzat-felhasználá-
si terv személyi juttatásokra
vonatkozó részének betartá-
sa, módosítási javaslatok ki-
dolgozása

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv személyi jut-
tatásokra vonat-
kozó részének
áttekintése, veze-
tõi iránymutatás
megadása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A negyedéven-
ként min. 1 alka-
lommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
ütemterv teljesíté-
sének figyelem-
mel kísérése –
dokumentumok
alapján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1 alka-
lommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv és annak tel-
jesítésérõl való
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan, de
legalább a fél-
éves, illetve az
éves beszámoló-
hoz kapcsolódva

5. A dologi kiadások elõirányzatának felhasználása

– a dologi kiadások beszer-
zésével kapcsolatos munka-
megosztás áttekintése
tevékenységi területenként,
feladatonként, szakfelada-
tonként

A feladatok, tevé-
kenységek, szak-
feladatok és az
általuk felhasz-
nált dologi kiadá-
sok áttekintése,
felelõsök megha-
tározása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1-szer, il-
letve feladatválto-
záskor

A feladat ellátók-
kal való megbe-
szélés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Igény szerint A feladatok, tevé-
kenységek, szak-
feladatok dologi
kiadásaiért felelõs
személyek szóbeli
beszámoltatása a
végzett tevékeny-
ségükrõl.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább a
féléves, illetve az
éves beszámoló-
hoz kapcsolódva
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

– a megrendelések és fel-
használások kezelése

A megrendelések
és a dologi kiadá-
sok felhasználási
rendjére vonatko-
zó utasítás kiadá-
sa, rendszer
felállítás

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1-szer, il-
letve feladatválto-
záskor

A felállított rend-
szer és az utasítás
ellenõrzése a
nyilvántartásokba
való betekintés-
sel, illetve beszá-
moltatással.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havi rendszeres-
séggel

A felelõsök be-
számoltatása.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább 2
alkalommal

– az elõirányzat-felhasználá-
si terv dologi kiadásokra vo-
natkozó részének betartása,
módosítási javaslatok kidol-
gozása

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv dologi kiadá-
sokra vonatkozó
részének áttekin-
tése, vezetõi
iránymutatás
megadása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A negyedéven-
ként min. 1 alka-
lommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
ütemterv teljesíté-
sének figyelem-
mel kísérése –
fõkönyvi kivonat
alapján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1 alka-
lommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv és annak tel-
jesítésérõl való
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább a
féléves, éves be-
számolóhoz kap-
csolódva

6. A felhalmozási kiadások elõirányzatának felhasználása

– a felhalmozási kiadások
teljesítésével kapcsolatos fe-
lelõsségi kategóriák áttekin-
tése

A felhalmozási
kiadások teljesíté-
sével kapcsolat-
ban a döntés
elõkészítésért
(elõkalkuláció,
árajánlatok) vala-
mint a döntésért,
valamint a döntés
végrehajtásért fe-
lelõsök meghatá-
rozása, a
vonatkozó belsõ
szabályok átte-
kintése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1-szer, il-
letve nagyobb fel-
halmozási kiadás
esetén

A feladat ellátók-
kal való megbe-
szélés, a döntés
elõkészítés, a
döntés, és a dön-
tés végrehajtás
dokumentum ter-
vezeteinek átte-
kintése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint A beruházási te-
vékenységrõl a
feladatellátók
utólagos szóbeli
beszámoltatása a
megvalósítással
kapcsolatos doku-
mentumok párhu-
zamos
áttekintésével.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább a
féléves, illetve az
éves beszámoló-
hoz kapcsolódva

– az elõirányzat-felhasználá-
si terv felhalmozási kiadá-
sokra vonatkozó részének
betartása, módosítási javas-
latok kidolgozása

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv felhalmozási
kiadásokra vonat-
kozó részének át-
tekintése, vezetõi
iránymutatás
megadása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A negyedéven-
ként min 1 alka-
lommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
ütemterv teljesíté-
sének figyelem-
mel kísérése –
fõkönyvi kivonat
alapján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1 alka-
lommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv és annak tel-
jesítésérõl való
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább a
féléves, éves be-
számolóhoz kap-
csolódva
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés
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7. Közbeszerzés végrehajtása

– közbeszerzési terv elkészí-
tése

Költségvetés vár-
ható számainak
ismerete birtoká-
ban, törvény sze-
rint

Jogi Fõosztály
vezetõje, Gazda-
sági Fõosztály ve-
zetõje

Tárgyévet meg-
elõzõ év negyedik
negyedéve

A terv tárgyának
folyamatos
egyeztetése és do-
kumentálása.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Elõírás szerint, de
legkésõbb tárgy-
év jan. 15.

Nyilvántartások
vezetésérõl beszá-
moltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint,
évente legalább 1
alkalommal

– közbeszerzés végrehajtása A terv meglété-
nek ellenõrzése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Folyamatosan,
minimum fél-
évente egy alka-
lommal

Közbeszerzés fo-
lyamatos egyezte-
tése és
dokumentációjá-
nak vizsgálata.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan,
minimum fél-
évente egy alka-
lommal

Nyilvántartások
vezetésérõl beszá-
moltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint,
évente legalább 1
alkalommal

8. A saját bevételek elõirányzat-teljesítése

– a saját bevételek beszedé-
sével kapcsolatos munka-
megosztás áttekintése
tevékenységi területenként,
feladatonként, szakfelada-
tonként

A feladatok, tevé-
kenységek, szak-
feladatok és az
általuk beszeden-
dõ bevételek, és a
beszedéssel kap-
csolatos feladatok
áttekintése, fele-
lõsök meghatáro-
zása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1-szer, il-
letve feladatválto-
záskor

A feladatellátók-
kal való megbe-
szélés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan,
legalább havonta
2 alkalommal

A feladatok, tevé-
kenységek, szak-
feladatok
bevételeinek be-
szedéséért felelõs
személyek szóbeli
beszámoltatása a
végzett tevékeny-
ségükrõl.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább a
féléves, illetve az
éves beszámoló-
hoz kapcsolódva

– az elõirányzat-felhasználá-
si terv bevételekre vonatko-
zó részének betartása,
módosítási javaslatok kidol-
gozása

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv saját bevéte-
lekre a vonatkozó
részének áttekin-
tése, vezetõi
iránymutatás
megadása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A negyedéven-
ként min. 1 alka-
lommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
ütemterv teljesíté-
sének figyelem-
mel kísérése –
fõkönyvi kivonat
alapján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan,
legalább havonta
2 alkalommal

Az elõirány-
zat-felhasználási
terv és annak tel-
jesítésérõl való
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább a
féléves, éves be-
számolóhoz kap-
csolódva
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Munkafolyamat,
tevékenység
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9. Támogatásértékû kiadások elõirányzatának teljesítése

– támogatásértékû kiadások
elõirányzat-teljesítése érde-
kében a szükséges intézke-
dések

A kapcsolatos
jogszabályok, il-
letve tájékoztató
leiratok áttekinté-
se

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

A negyedéven-
ként min 1 alka-
lommal

A bevételek telje-
sítésének figye-
lemmel kísérése
az elõirányzat-fel-
használási ütem-
terv alapján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan,
legalább havonta
2 alkalommal

Az állami támo-
gatásegyeztetõ-
tábla, valamint a
szervnél kimuta-
tott adatok egyez-
tetése, és szóbeli
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente legalább a
féléves, éves be-
számolóhoz kap-
csolódva

10. Integrált ügyviteli rendszer

– Forrás SQL rendszer mo-
duljainak szabályozása ügy-
viteli utasítással (a
kontrolling modult kivéve)

Szakmai konzul-
táció

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Szükség szerint,
de legalább éven-
te 1 alkalommal,
a központi, rész-
letes számlake-
ret-tükör ajánlás
megjelenését kö-
vetõen

Tervezet megte-
kintése, konzultá-
ció.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Tárgyévet meg-
elõzõ év decem-
ber 15-e

A kész utasítás
megtekintése, el-
lenõrzése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan

– ügyviteli utasítás végrehaj-
tása

Iránymutatás ki-
adása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Szükség szerint Ügyviteli utasítás
szerint.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ, és az
ügyviteli utasítás-
ban meghatáro-
zott felelõs
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta legalább
1 alkalommal, és
az ügyviteli utasí-
tás szerint

Dokumentációs
ellenõrzés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Ügyviteli utasítás
szerint

11. Bizonylati rend és bizonylatkezelés

– a bizonylati rend A bizonylati rend
adott évi kiemelt
területeinek átte-
kintése, az esetle-
ges új elemek
megtárgyalása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, a tényle-
ges könyvelési
feladatok elõtt

A bizonylati rend
betartásának nyo-
mon követése a
folyamatokba va-
ló betekintésbe,
illetve szóbeli be-
számoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Feladásonként 1
alkalommal

Dokumentációs
ellenõrzés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A beszámolási te-
vékenységekhez
kapcsolódóan,
azok elõtt
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés
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– bizonylatkezelés A bizonylatkeze-
lés fontosabb te-
rületeinek
áttekintése, külö-
nös tekintettel az
új bizonylatkeze-
lési területekre

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, a tényle-
ges könyvelési
feladatok elõtt

A bizonylatkeze-
lés betartásának
nyomon követése
a folyamatokba
való betekintésbe,
illetve szóbeli be-
számoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1 alka-
lommal

Dokumentációs
ellenõrzés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A beszámolási te-
vékenységekhez
kapcsolódóan,
azok elõtt

12. Beszámolási tevékenység

– beszámoló-elkészítésre
való felkészülés, munkameg-
osztás, munkaterv megadása

Egyeztetések,
szabályzatok átte-
kintése, feladat-
megosztás

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Szükség szerint Nyilvántartások,
kimutatások átte-
kintése, doku-
mentumokkal
való egyeztetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint Nyilvántartások,
kimutatások átte-
kintése, doku-
mentumokkal
való egyeztetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Beszámolónként
1 alkalommal

– beszámoló elkészítése (fõ-
könyvi kivonat, értékelések,
leltár, egyéb, törvény szerinti
feladatok)

Egyeztetések,
szabályzatok átte-
kintése, feladat-
megosztás

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Szükség szerint Nyilvántartások,
kimutatások átte-
kintése, doku-
mentumokkal
való egyeztetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint Nyilvántartások,
kimutatások átte-
kintése, doku-
mentumokkal
való egyeztetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Beszámolónként
1 alkalommal

– elõirányzat maradványok
meghatározása

Egyeztetések,
szabályzatok átte-
kintése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Szükség szerint Nyilvántartások,
kimutatások átte-
kintése, doku-
mentumokkal
való egyeztetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint Nyilvántartások,
kimutatások átte-
kintése, doku-
mentumokkal
való egyeztetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Beszámolónként
1 alkalommal

13. Pénztári pénzkezelési tevékenység

– a házipénztár készpénzfor-
galmának bonyolítása bevé-
teli és kiadási
pénztárbizonylat alapján

A pénztáros,
pénztár helyettes,
illetve pénztárel-
lenõr személyé-
nek felülvizsgá-
lata, a felelõsségi
nyilatkozatok
meglétének ellen-
õrzése, az össze-
férhetetlenségi
helyzetek feloldá-
sa

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje
Igazgató

Évente 1 alka-
lommal, illetve
szükség szerint

A pénztár tevé-
kenységének átte-
kintése a
pénztárnapló, il-
letve a pénztárje-
lentések alapján,
szükség esetén
rovancs készítése,
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint,
de negyedévente
1 alkalommal

A pénztári tevé-
kenység ellenõr-
zése szóbeli
beszámoltatással.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1-2 alka-
lommal
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– a pénzkezelõ hely kész-
pénzforgalmának bonyolítá-
sa bevételi pénztárbizonylat
alapján

A pénztáros,
pénztár helyettes,
illetve pénztárel-
lenõr személyé-
nek
felülvizsgálata, a
felelõsségi nyilat-
kozatok meglété-
nek ellenõrzése,
az összeférhetet-
lenségi helyzetek
feloldása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje,
Igazgató

Évente 1 alka-
lommal, illetve
szükség szerint

A pénztár tevé-
kenységének átte-
kintése a
pénztárnapló, il-
letve a pénztárje-
lentések alapján,
szükség esetén
rovancs készítése,
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint,
de negyedévente
1 alkalommal

A pénztári tevé-
kenység ellenõr-
zése szóbeli
beszámoltatással.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1-2 alka-
lommal

14. A bankszámlaforgalom-kezelési tevékenység

– a bankszámlaforgalom bo-
nyolítása

A bankszámlán
keresztül bonyo-
lódó forgalom so-
rán a bankszámla
felett rendelkezé-
si jogosultsággal
bírók áttekintése,
a belsõ nyilván-
tartási és utalási
rend megbeszélé-
se

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, illetve
szükség szerint

A bankszámlafor-
galom áttekintése
a banknapló, illet-
ve a bankszámla-
forgalom tételes
vizsgálatával.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1 alka-
lommal

A bankszámla-ke-
zelési tevékeny-
ség ellenõrzése
szóbeli beszámol-
tatással.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1-2 alka-
lommal

– az utalások teljesítése Az utalások telje-
sítési rendje a PM
hatályos elveinek,
a vezetendõ nyil-
vántartások tartal-
mának
meghatározása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, illetve
szükség szerint

Az utalások rend-
jének áttekintése
a nyilvántartások
alapján, fizetési
felszólítások, ké-
sedelmes fizeté-
sek esetén
konzultáció.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1 alka-
lommal

Beszámoltatás a
bejövõ számlák
utalási rendje be-
tartásáról.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1-2 alka-
lommal

15. A leltározási tevékenység

– a leltározásra vonatkozó
aktuális szabályok áttekin-
tése

A leltározással
kapcsolatos jog-
szabályi elõírások
áttekintése, a vál-
tozások megbe-
szélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, illetve
szükség szerint

A leltározásra va-
ló felkészülés so-
rán szakmai
beszámoltatás, az
alkalmazandó
nyomtatványok
áttekintése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Leltározásra való
felkészülés során
1-2 alkalommal

Beszámoltatás a
felkészülésrõl.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1 alka-
lommal
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

– a leltározás értékelésénél
figyelembe veendõ értékelé-
si szabályok

Az eszközök és
források értékelé-
si szabályai meg-
beszélése, és a
leltározási tevé-
kenységre kiható
feladatok megbe-
szélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, illetve
szükség szerint

Az értékelés so-
rán szakmai tájé-
koztatás nyújtása
és konzultáció a
feladatellátóval.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Leltározásra való
felkészülés során
1-2 alkalommal

Beszámoltatás az
értékelési felada-
tok ellátásáról.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1 alka-
lommal

– a leltározási ütemterv elké-
szítése

A leltározási
ütemterv elkészí-
tésével kapcsola-
tos feladatok
megbeszélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, az ütem-
terv késztése elõtt

A készülõ ütem-
terv áttekintése,
ellenõrzése, szük-
ség esetén kon-
zultáció.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Leltározási ütem-
terv elkészítése
alatt 1-2 alkalom-
mal

Beszámoltatás az
elkészült leltáro-
zási ütemtervrõl.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1 alka-
lommal

– a leltározási tevékenység
tényleges végrehajtása

A leltározási te-
vékenység elõtt a
feladatok átbeszé-
lése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, a leltáro-
zás végrehajtása
elõtt

A leltározás vég-
rehajtásának átte-
kintése a
leltározási doku-
mentumok alap-
ján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Leltározás végre-
hajtása alatt 1-2
alkalommal

A leltározás záró
jegyzõkönyvének
átvétele, szükség
esetén konzultá-
ció.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1 alka-
lommal

16. A selejtezési tevékenység

– a selejtezésre vonatkozó
aktuális szabályok áttekin-
tése

A selejtezéssel
kapcsolatos jog-
szabályi elõírások
áttekintése, a vál-
tozások megbe-
szélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, illetve
szükség szerint

A selejtezésre va-
ló felkészülés so-
rán szakmai
beszámoltatás, az
alkalmazandó
nyomtatványok
áttekintése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A selejtezésre va-
ló felkészülés so-
rán 1-2
alkalommal

Beszámoltatás a
felkészülésrõl.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1 alka-
lommal

– a selejtezés kezdeménye-
zése

A selejtezés kez-
deményezésével
kapcsolatos fel-
adatok, jogkörök
megbeszélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, a selejte-
zési
kezdeményezés
határidejét meg-
elõzõ 3 hónapban

A készülõ selejte-
zési kezdeménye-
zések
megbeszélése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A selejtezési kez-
deményezés
elkészítése alatt
1-2 alkalommal

Beszámoltatás az
elkészült, a selej-
tezési kezdemé-
nyezéssel
kapcsolatban ellá-
tott feladatokról.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente 1 alka-
lommal
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

– a selejtezési tevékenység
tényleges végrehajtása

A selejtezési te-
vékenység elõtt a
feladatok átbeszé-
lése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente 1 alka-
lommal, a selejte-
zés végrehajtása
elõtt

A selejtezés vég-
rehajtásának átte-
kintése a
selejtezési doku-
mentumok alap-
ján.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Selejtezési
tevékenység alatt
1-2 alkalommal

A selejtezési ja-
vaslat, eljárások
stb. áttekintése,
megbeszélése, a
végleges selejte-
zési dokumentu-
mok átvétele.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint

17. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés)

– az intézményre vonatkozó
szabályok áttekintése

Valamennyi jog-
kör gyakorlására
jogosulttal közös
megbeszélés, a
központi szabá-
lyok áttekintése,
értelmezése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

A szabályok álta-
lános érvényesü-
lésének
figyelemmel kísé-
rése, szabályozás-
ban lévõ
értelmezési prob-
lémák megbeszé-
lése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta legalább
1-2 alkalommal

Dokumentációs
ellenõrzés, a sza-
bályok betartásá-
val kapcsolatban.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint

– a kötelezettségvállalások
bonyolítása

A kötelezettség-
vállalásra vonat-
kozó elõírások
megbeszélése, a
nyilvántartásokra
vonatkozó elõírá-
sok rögzítése,
pontosítása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

A kötelezettség-
vállalási doku-
mentumok
áttekintése,
egyeztetése más
dokumentumok-
kal.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta legalább
1-2 alkalommal

Dokumentációs
ellenõrzés, a köte-
lezettségvállalá-
sok
nyilvántartásá-
nak, valamint az
elõirányzat-fel-
használási ütem-
terv teljesítésének
áttekintése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább a fél-
éves és éves be-
számolóhoz
kapcsolódva

– a kötelezettségvállalások
ellenjegyzése

Az ellenjegyzés
kötelezõ jellegé-
nek, körülménye-
inek, tartalmának
megbeszélése, a
felhatalmazott
feladatellátók tá-
jékoztatása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

A kötelezettség-
vállalások ellen-
jegyzése során az
ellenjegyzés tar-
talmának megfe-
lelõ kontroll
ellátása.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Ellenjegyzõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Minden kötele-
zettségvállalás
esetén

Dokumentációs
ellenõrzés az el-
lenjegyzési tevé-
kenységgel
kapcsolatban.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább a fél-
éves és éves be-
számolóhoz
kapcsolódva
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

– a teljesítés szakmai igazo-
lása

A teljesítés szak-
mai igazolása me-
netének, az
igazolás szem-
pontjainak, vala-
mint módjának
meghatározása,
közös értelmezés

Területi fõigaz-
gató

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

A teljesítés szak-
mai igazolása me-
netébe történõ
betekintés, beszá-
moltatás.

A teljesítés és a
kötelezettségvál-
lalás összehason-
lítása.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Teljesítést igazo-
ló,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1-2 alka-
lommal.

Folyamatosan.

Dokumentációs
ellenõrzés a szak-
mai teljesítés iga-
zolásával
kapcsolatban.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább a fél-
éves és éves be-
számolóhoz
kapcsolódva

– érvényesítés Az érvényesítés
kötelezõ jellegé-
nek, körülménye-
inek, tartalmának
megbeszélése, a
felhatalmazott
feladatellátók tá-
jékoztatása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

Az érvényesítés
mentébe történõ
betekintés, beszá-
moltatás.

Az érvényesíten-
dõ dokumentu-
mok és az
érvényesítés alap-
ját képezõ szak-
mai igazolás,
valamint fedezet
meglétének,
összegszerûség-
nek, és alaki kö-
vetelmények
betartásának el-
lenõrzése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Érvényesítõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta 1-2 alka-
lommal.

Folyamatosan.

Dokumentációs
ellenõrzés az ér-
vényesítési tevé-
kenység
ellátásával kap-
csolatban.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább a fél-
éves és éves be-
számolóhoz
kapcsolódva

– utalványozás Az utalványozás-
ra vonatkozó elõ-
írások
megbeszélése,
feladatellátók tá-
jékoztatása

Területi fõigaz-
gató

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

Az utalványozott
dokumentumok
áttekintése,
egyeztetése más
dokumentumok-
kal.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Utalványozó,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Havonta legalább
1-2 alkalommal

Dokumentációs
ellenõrzés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább a fél-
éves és éves be-
számolóhoz
kapcsolódva
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

– utalványozás ellenjegyzése Az ellenjegyzés
kötelezõ jellegé-
nek, körülménye-
inek, tartalmának
megbeszélése, a
felhatalmazott
feladatellátók tá-
jékoztatása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

Az utalványok el-
lenjegyzése során
az ellenjegyzés
tartalmának meg-
felelõ kontroll el-
látása.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Ellenjegyzõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Minden utalvá-
nyozás esetén

Dokumentációs
ellenõrzés az el-
lenjegyzési tevé-
kenységgel
kapcsolatban.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább a fél-
éves és éves be-
számolóhoz
kapcsolódva

18. Vagyongazdálkodás

– a vagyon nyilvántartása A vagyonnyilván-
tartásra vonatko-
zó szabályok
áttekintése, meg-
beszélése

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

A vagyonnyilván-
tartásokba való
betekintés, az
egyeztetést célzó
dokumentumok
elkészíttetése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább negyed-
évenként

Dokumentációs
ellenõrzés, va-
gyonkimutatások
áttekintése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente egyszer,
legalább a beszá-
molóhoz kapcso-
lódva

– a meglévõ vagyon haszno-
sítása

A hasznosítási le-
hetõségek szám-
bavétele, a
vonatkozó belsõ
szabályok átte-
kintése, felelõsök
meghatározása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

A vagyonhaszno-
sításra vonatkozó
elõírások betartá-
sának ellenõrzése
az egyes haszno-
sítások során (do-
kumentumok
ellenõrzése, illet-
ve beszámolta-
tás).
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább negyed-
évenként

Beszámoltatás,
vagyonhasznosí-
tással kapcsolatos
bevételek és ki-
adások megbeszé-
lése.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Évente egyszer,
legalább a beszá-
molóhoz kapcso-
lódva

– a meglévõ vagyon értéke-
sítése

Az értékesítésére
vonatkozó jog-
szabályok átte-
kintése,
értékesítési irá-
nyok meghatáro-
zása

Gazdasági Fõosz-
tály vezetõje

Évente legalább 1
alkalommal, év
elején

Az értékesítési el-
járások figyelem-
mel kísérése,
beszámoltatás.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ által
meghatározott
személyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

A vagyon értéke-
sítése elõtt

A vagyonváltozá-
sokkal kapcsola-
tos számszaki és
információkérés.
Szabályszerûség
vizsgálata.

Gazdasági Fõosz-
tályvezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Legalább negyed-
évenként
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

A hatóság regionális, területi szerveire vonatkozóan:
(Az Észak-Magyarországi Regionális, a PÁV, a PLH Igazgatóságoknál a támogatási funkciókat a Gazdasági Fõosztály látja el, ahol támogatási osztály szerepel, az a Gazdasági Fõosztálynak felel
meg.)
19. Bevételek beszedése

– Hatósági díjbevételek be-
szedése, szakági programok-
kal való számlázás, befolyt
bevétel azonosítása, pénz-
tár, pénzkezelõ hely mûköd-
tetése

Szakmai konzul-
táció

Támogatási osz-
tályvezetõ / gaz-
dasági fõosztály-
vezetõ

Szükség szerint Szabályzat szerint Területi Osztá-
lyok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan Szabályzat szerint Területi Osztá-
lyok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan

20. Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer Pénzügyi modulja

– pénztár, pénzkezelõ hely
mûködtetése, bevételek rög-
zítése

Szakmai konzul-
táció

Támogatási osz-
tályvezetõ / gaz-
dasági fõosztály-
vezetõ

Szükség szerint Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tály, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok,munka-
köri leírások
szerint

Folyamatosan

– a területi szerzõdések, kö-
telezettségek nyilvántartása,
vevõ, szállító számlák keze-
lése

Szakmai konzul-
táció

Támogatási Osz-
tályvezetõ / Gaz-
dasági
Fõosztályvezetõ

Szükség szerint Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tály, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan

– egyéb díjbevételek besze-
dése, a befolyt bevétel azo-
nosítása

Szakmai konzul-
táció

Támogatási osz-
tályvezetõ / gaz-
dasági fõosztály-
vezetõ

Szükség szerint Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tály, Gazdasági
Fõosztály, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan

21. Beszerzés

– területi beszerzések lebo-
nyolítása

Szakmai konzul-
táció

Támogatási osz-
tályvezetõ / gaz-
dasági fõosztály-
vezetõ

Szükség szerint Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tály, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan

22. Gépjármû ügyintézés

– gépjármû ügyintézéssel
kapcsolatos feladatok
ellátása

Szakmai konzul-
táció

Támogatási osz-
tályvezetõ / gaz-
dasági fõosztály-
vezetõ

Szükség szerint Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tály, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan
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Munkafolyamat,
tevékenység

Elõzetes vezetõi ellenõrzés Folyamatba épített ellenõrzés Utólagos vezetõi ellenõrzés

Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ Módja, eszköze Feladat ellátója Határidõ

23. Adatszolgáltatás

– adatszolgáltatások helyes-
ségének ellenõrzése

Szakmai konzul-
táció

Területi osztályok
vezetõi

Adatszolgáltatás
elõtt

Központi irányel-
vek, útmutatók át-
tekintése

gazdasági fõosz-
tályvezetõ által
kijelölt szemé-
lyek,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Folyamatosan Irányelv, szabály-
zat szerint

Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan

24. Vagyonvédelem

– területi egységeken lévõ
eszközök, anyagi javak vé-
delme, nyilvántartása

Szakmai konzul-
táció

Támogatási osz-
tályvezetõ / gaz-
dasági fõosztály-
vezetõ,
szabályzatok,
munkaköri leírá-
sok szerint

Szükség szerint Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tály, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan Szabályzat szerint Támogatási Osz-
tályok, Gazdasági
Fõosztály, sza-
bályzatok, mun-
kaköri leírások
szerint

Folyamatosan
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Közlemények

A Központi Közlekedési Felügyelet
közleménye

a regisztrált gépjármûbontási tevékenységet végzõkrõl, valamint a bontási tevékenységet nem végzõ gépjármû-átvevõhelyekrõl
a 2006. október 31-ei állapot szerint

A Központi Közlekedési Felügyelet – a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 12. §-ának (3) be-
kezdésében foglal feladatának megfelelõen – a gépjármûbontó tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezetekrõl és a hozzájuk tartozó bontási tevékenységet nem
végzõ gépjármû-átvevõhelyekrõl vezetett nyilvántartásába felvett adatokat a következõk szerint teszi közzé:

Gépjármûbontást végzõ átvevõhelyek

Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Bács-Kiskun
megye

Osza János,
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 8.

6000 Kecskemét,
Gõzmalom u. 1.

2008. február 16.
X X X X X X X

Dél-magyarországi „MÉH”
Nyersanyaghasznosító Zrt.,
6721 Szeged, Bocskai u. 8/B.

6000 Kecskemét,
Napsugár u.2.

2008. június 21.
X X X X X X X X

Kinca Autóker Kft.,
6237 Kecel, Császártöltési u. 63.

6237 Kecel,
Császártöltési u. 63.

2008. szeptember 19.
X X X X X X X X

Veszelszki János,
6000 Kecskemét, Napsugár u. 2.

6000 Kecskemét,
Napsugár u.2.

2008. június 15.
X X X X X X X

KALO-MÉH Trans Kft.,
6200 Kiskörös, Ciglédi kertek

6300 Kalocsa,
Ciglédi kertek

2010. március 6.
X X X X X X X X

Kozák Lászlóné,
6235 Bócsa, III. körzet 36/1.

6235 Bócsa,
I. körzet 128/F.

2009. május.16.
X X X X X X X X

Áron - Car Bt.,
6200 Kiskõrös, Mohácsi út 57/1.

6200 Kiskõrös,
Dózsa Gy. u. 80/3.

2010. március 20.
X X X X X X X

Borbényi Autó Kft.,
6237 Kecel, Ifjúság u. 37.

6300 Kalocsa,
Kültelek 3.

2008. október 21.
X X X X X X
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* Szolg.: gépjármû-fenntartói szolgáltatásként végzett bontási tevékenység.
Saját: saját jármûveken végzett bontási tevékenység.
Ism.: ismételt felhasználásra is végzett bontási tevékenység.



Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Békés megye „S & R” Ker. és Szolg. Bt.,
5630 Békés, Szõlõ u. 8.

5700 Gyula,
Külterület 0585/62

2009. december 31.
X X X X X X

Roadster Autóbontó Kft., 5600
Békéscsaba, Szarvasi út 115.

5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 115.

2006. december 31.
X X X X X X X X X

Afit Kft.,
5700 Gyula, Csabai u. 9.

5700 Gyula,
Csabai út 9.

2008. október 30.
X X X X X X X

Wenn Bt.,
5920 Csorvás, Rákóczi út 72.

5920 Csorvás,
Rákóczi u. 72.

2006. december 31.
X X X X X X X

Vas Ker Plusz Kft.,
5630 Békés, Szarvasi út 102.

5630 Békés,
Szarvasi út 102.

2007. december 31.
X X X X X X X

Dél-Magyarországi MÉH Rt.,
6700 Szeged, Bocskai út 8/B

5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 24.

2008. október 1.
X X X X X X X

Autó Ideál Kft.,
5600 Békéscsaba,
Berényi út 135.

5600 Békéscsaba,
Berényi út 135.

2009. augusztus 15.
X X X X X X

Hõgyes Sándor,
5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1

5600 Békéscsaba,
Fábry u. 58/1

2009. április 7.
X X X X X X

Kellner László,
5600 Békéscsaba, Berényi út 27.

5600 Békéscsaba,
Ipari út 17.

2006. december 31.
X X X X X X

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Észak-Magyarországi Méh Rt. 3527 Miskolc,
Besnyõi út 16.

2011. március 23.
X X X X X X X X X

Tóth Lajos, 3711 Szirmabesenyõ,
Széchenyi út 36.

3711 Szirmabesenyõ,
TSZ major.

2007. június 31.
X X X X X X X X

Kék Lajos, 3903 Bekecs,
Béke u. 62.

3903 Bekecs,
Béke u. 62.

2007. július 31.
X X X X X X X X

Nagy Sándor, 3900 Szerencs,
Keleti Ipartelep 6.

3900 Szerencs,
Keleti Ipartelep 6.

2007. június 30.
X X X X X X X X

Harangi Kkt., 3433 Nyékládháza,
Széchenyi út. 37.

3433 Nyékládháza,
Táncsics u.

2009. március 31.
X X X X X X X X X X

Black Bontó Kft., 3527 Miskolc,
Besenyõi u. 24.

3527 Miskolc,
Besenyõi u. 24.

2007. december 1.
X X X X X X X X

Kiss József, 3400 Mezõkövesd,
Mátyás kir. út 237.

3400 Mezõkövesd,
Mátyás kir. út 237.

2007. június 30.
X X X X X X X

Sárospataki Autójavító Kft.,
3950 Sárospatak, Árpád út 9–11.

3950 Sárospatak,
Árpád út 9–11.

2008. augusztus 31.
X X X X X X X X X

Moniber Kft., 3433 Nyéklád-
háza, Ady E. út 49/A

3433 Nyékládháza,
Ady E. út 49/A

2008. június 01.
X X X X X X X X X

Kaiser Kft.,
3600 Ózd, Cipó út 9.

3600 Ózd,
Kõalja út 111.

2008. december 31.
X X X X X X X X
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Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Tóth László,
3400 Mezõkövesd, Antal út 18.

3400 Mezõkövesd,
Eper út 57.

2009. június 30.
X X X X X X X X X X

Farkas Imre,
3573 Sajópetri, Deák F. út 26.

3573 Sajópetri,
Egri út 1.

2009. június 30.
X X X X X X X X X X

Remenyik és Társa Bt.,
3719 Arnód, Esze T. út 10.

3791 Sajókeresztúr,
BÉM Ipartelep

2008. november 30.
X X X X X X X X X

Budapest MATT-KER Kft.,
1131 Budapest, Kámfor u. 18.

1138 Budapest,
Újpalotai út 20–22.

2007. június 30.
X X X X X X

ERECO Zrt.,
1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

1106 Budapest,
Gránátos u. 1–3.

2009. július 31.
X X X X X X X X

LOACKER Kft.,
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.

1095 Budapest,
Hídépítõ u. 15.

2009. október 31.
X X X X X X X

MÜ-GU Kft.,
1239 Budapest, Ócsai út 4/a.

1239 Budapest,
Ócsai út 4/A

2008. január 30.
X X X X X X X

Beck Istvánné,
1225 Budapest, Bányalég u. 1/C

1225 Budapest,
Bányalég u. 1/C

2007. január 1.
X X X X X X

Gazsó Kreatív Bt., 1214 Buda-
pest, Mikes Kelemen u. 10.

1214 Budapest,
Martinovics u. 32.

2008. március 31.
X X X X X X

Ambrus Ferenc,
1106 Budapest, Keresztúri út 82.

1106 Budapest,
Keresztúri út 82.

2009. június 30.
X X X X X X

FE-FERRUM Kft., 1106 Buda-
pest, Jászberényi u. 18–20.

1106 Budapest
Jászberényi u. 18–20.

2009. október 31.
X X X X X

Rizmajer György, 1106 Buda-
pest, Keresztúri út 82.

1106 Budapest,
Keresztúri út 82.

2008. november 30.
X X X X X

Csongrád megye Roncs Autó és Alkatrész Kft. 6728 Szeged,
Kollégiumi út 8.

2008. december 11.
X X X X X X X X X

Autofrance Kft. 6791 Szeged,
Szilva u. 3.

2008. március 8.
X X X X X X X X X

Babsch Jenõ ev. 6800 Hódmezõvásárhely,
Kishomok 21429

2008. március 31.
X X X X X X

Dél-magyarországi MÉH Rt. 6728 Szeged,
Dorozsmai út 50.

2008. június 3.
X X X X X X X

Molnár Zsolt ev. 6640 Csongrád,
Széchenyi u. 94.

2008. június 27.
X X X X X X

Kõsasváry Ernõ ev. 6800 Hódmezõvásárhely,
Tanya 1418.

2008. július 7.
X X X X X X

Regionális Autóroncs
Feldolgozó Kft.

6725 Szeged,
Tompai kapu 2.

2008. július 28.
X X X X X X X X
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Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Fejér megye Alba Monaco Bt., 8000 Székes-
fehérvár, Szekfû Gy. u. 14.

8141 Sárpentele,
Széchenyi Zs. u. 5.

2008. március 31.
X X X X X X X

Szûcsné Kalocsa Beáta,
8000 Székesfehérvár,
Tompa M. u. 111/B

8000 Székesfehérvár,
Tompa M. u. 111/B

2008. május 1.
X X X X X X X

Nagy és Társa Bt., 8000 Székes-
fehérvár, Malom u. 13.

8000 Székesfehérvár,
Malom u. 13.

2007. május 1.
X X X X X X X

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8052 Fehérvárcsurgó,
Moharakodó ipartelep
hrsz.: 0171/2

2008. április 15.
X X X X X X

„Tomy” Autójavító és Alkatrész-
kereskedõ Bt., 8000 Székesfehér-
vár, Berényi u. 26.

8000 Székesfehérvár,
Berényi u. 26.

2007. november 30.
X X X X X X X

Imet Használtautó-Alkatrész
Kereskedelmi Kft., 8000 Székes-
fehérvár, Zsolt u. 62.

8000 Székesfehérvár,
Csutora u. 21.

2007. december 31.
X X X X X X X

Dabroweb Kft., 2400 Dunaújvá-
ros, Budai N.A. u. 40.

2400 Dunaújváros,
Budai N. A. u. 40.

2009. április 1.
X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Rt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

8000 Székesfehérvár,
Farkasvermi u. 24.

2007. május 1.
X X X X X

Gyõr-Moson-
Sopron megye

Bontótéka Kft.,
9400 Sopron, Bécsi u. 15.

9485 Nagycenk,
Vízálló major

2007. március 25.
X X X X X X X X X

Lajter Kft.,
9400 Sopron, Gyõri u. 50/H

9400 Sopron,
Gyõri u. 50/H

2007. szeptember 27.
X X X X X X X

Kráz és Társa Bt.,
9153 Öttevény, Keskeny út 4.

9153 Öttevény,
Keskeny út 1.

2007. november 27.
X X X X X X X

Cseh Ferenc,
9364 Cirák, Fõ u. 88.

9364 Cirák,
Fõ u. 88.

2007. május 19.
X X X X X X X

Méhvit Kft.,
9300 Csorna, Táncsics u. 37/C

9330 Kapuvár,
Babóti sor 4.

2007. augusztus 05.
X X X X X X

ÉPFU Tanoda Kft.,
9028 Gyõr, Fehérvári u. 80.

9028 Gyõr,
Fehérvári u. 80.

2007. július 26.
X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Rt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

9028 Gyõr,
Sashegy-puszta 1.

2006. december 25.
X X X X X

Kovács Vilmos, 9200 Mosonma-
gyaróvár, Töltés u. 27.

9600 Mosonmagyaróvár,
Töltés út 6.

2008. április 26.
X X X X X X X

Gulyás Autóbontó és Szerviz,
9300 Csorna, Béke u. 27.

9300 Csorna,
Ady E. út 6.

2008. április 20.
X X X X X X X
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Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Gyõr-Moson-
Sopron megye

Szabó Árpád,
9330 Kapuvár, Szt. István u. 83.

9352 Veszkeny,
Fõ u. 182.

2007. december 28.
X X X X X X

Lendvay Autószerviz Kft., 9483
Sopronkövesd, Kossuth u. 204.

9483 Sopronkövesd,
Kossuth u. 204.

2008. május 17.
X X X X X X

ÉP-LAK Generál Kft.,
9126 Gyarmat, Kossuth u. 17.

9126 Gyarmat,
hrsz.: 08/13

2008. április 26.
X X X X X X

Szõllõsi Miklós,
9126 Gyarmat, Fõ u. 80.

9126 Gyarmat,
Fõ u. 46.

2007. január 6.
X X X X X X

Hajdú-Bihar
megye

Fa-Fém Autójavító Kft., 4080
Hajdúnánás, Böszörményi u. 1.

4080 Hajdúnánás,
Böszörményi u. 1

2007. július 31.
X X X X X X X X

Fazekas M.S. Kft.,
4220 Hajdúböszörmény,
Külsõ Hadházi u. 23.

4220 Hajdúböszörmény,
Külsõ Újvárosi út
hrsz: 0358/8

2006. december 31.
X X X X X X X

Sofém Kft. 4300 Nyírbátor,
Ipartelep u. 2.

2008. május 3.
X X X X X X X X

Gulya András, 4100 Berettyóúj-
falu, Népliget u. 15.

4100 Berettyóújfalu,
Széchenyi u. 61

2008. március 31.
X X X X X X X X

Sofém Kft., 4033 Debrecen,
Szabó Pál u. 18.

4031 Debrecen, Balmaz-
újvárosi út 10.

2008. május 3.
X X X X X X X X

Guj András 4031 Debrecen,
Kishatár u. 28.

2008. augusztus 31.
X X X X X X X X

Charlie-95 Kft., 4030 Debrecen,
Gázvezeték u. 14/b

4273 Hajdúbagos,
hrsz.: 0135/25

2008. július 31.
X X X X X X X X

Ungvári Ferenc 4080 Hajdúnánás,
Tizedes u. 21.

2007. március 31.
X X X X X X X X

Stabil-Car Kft.,
4010 Debrecen-Pallag,
Daróczi Vilmos u. 18.

4030 Debrecen,
Mikepércsi út 0505/12

2008.augusztus 31.
X X X X X X X X

Zámmi Kft., 4150 Püspökladány,
Bocskai u. 47.

4150 Püspökladány,
Bocskai u. 47.

2009. szeptember 30.
X X X X X X X X

Kerukon 2005 Kft.,
4264 Nyírábrány, Iskola u. 32.

4264 Nyírábrány,
Iskola u. 32.

2008. október 31.
X X X X X X X X

Heves megye Bucholcz Mario,
3356 Kompolt, Kápolnai út 22.

3356 Kompolt,
Kápolnai út 22.

2008. január 1.
X X X X X X X X X

ÉMO-i MÉH Rt.,
3257 Miskolc, Fonoda út 1.

3200 Gyöngyös,
Kõkút út 1.

2009. szeptember 14.
X X X X X X X X X

Bíró János,
3300 Eger, Laktanya út 1.

3397 Maklár,
Dózsa György út 34.

2007. június 30.
X X X X X X X
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Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Heves megye Autóbontó 60 Kft., 3000 Hatvan,
Papp Malom hrsz.: 0369/3

3000 Hatvan, Papp Ma-
lom hrsz.: 0369/3

2006. december 31.
X X X X X X X

Márkus Tibor,
3000 Hatvan, Bem J. út 84.

3000 Hatvan,
Bem J. út 84.

2009. április 30.
X X X X X X X

Fügedi Antal, 3031 Zagyva-
szántó, Móricz Zs. u. 19.

3031 Zagyvaszántó,
Jókai út 747.

2008. július 31.
X X X X X X

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Multi-Terra Kft. 5420 Túrkeve,
Kinizsi u. 49

2007. december 31.
X X X X X X X X

Karcagi Ferro-metál Kft. 5300 Karcag,
Gyarmati út 21/1

2008. augusztus 31.
X X X X X X X

Papp és Papp Bt. 5000 Szolnok,
Panel u. 17.

2009. április 30.
X X X X X X X X X X

Nagy és Éder Kft. 5000 Szolnok,
Nagysándor József u.
hrsz.: 15745/9

2006.december 31.
X X X X X X

Alcufer Kft. 5000 Szolnok,
Gyökér u. 2.

2008.június 30.
X X X X X X X X

Komárom-Eszter-
gom megye

Torma Csaba Buli Autóbontó,
2900. Komárom, Arany J. u. 37.

2900 Komárom,
Arany J. u. 37.

2008. szeptember 21.
X X X X X X X

(Tevékenység
felfüggesztve)

CHARBON Ker. és Szolgáltató
Kft., 8060 Mór, Érmellék u. 43.

2941 Ács,
Gyár u. 32–38.

2008. február 8.
X X X X X X X

Vértes-Metál Kft., 2840 Orosz-
lány, Illyés Gyula u. 3.

2840 Oroszlány, Szent-
borbála u. 14. (Ip. Park)

2009. január 3.
(nem jogerõs) X X X X X X X

Nógrád megye Maszlik József,
2693 Becske, Fõ út 22.

2693 Becske, Fõ út 22. 2009. május 31.
X X X X

Pest megye Jap-ker Kft., 2000 Szentendre,
Dózsa György út 26.

2000 Szentendre,
Dózsa György út 26.

2007. december 31.
X X X X X X

Autobontó és Vegyes Kereske-
delmi és Szolgáltató Bt.,
2737 Ceglédbercel, Vasút u. 37.

2213 Monorierdõ,
Barátság u.
hrsz.: 0263/18

2008. november 15.
X X X X X X X

Mandy Car Kft.,
1154 Budapest, Nádastó u.99.

2300 Ráckeve,
Lórévi út hrsz.: 0273/37

2009. március 31.
X X X X X X X X X

PIKK-PAKK Kft.,
2000 Szentendre, Kõzúzó u. 18.

2000 Szentendre,
Kõzúzó u. 18.

2009. április 30.
X X X X X X X

Várkonyi-Car-Sped Kft.,
2750 Nagykõrös, Árbóc út 38.

2750 Nagykõrös,
Szurdok dûlõ 3.

2007. június 30.
X X X X X X X X X

Jakab és Szûcs Bt.,
2162 Õrbottyán, Fõ út, Ipartelep
hrsz.: 21/62

2162 Õrbottyán, Fõ út,
Ipartelep hrsz.: 21/62

2007. december 31.
X X X X X X X X
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Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Pest megye Mátyás Péter,
2721 Pilis, Homoki szõlõ dûlõ 1.

2721 Pilis,
Homoki szõlõ dûlõ 1.

2006. december 31.
X X X X X X X X X

WEDNEX Kft.,
1162 Budapest, Rákosi út 194.

2300 Ráckeve,
Lórévi u. hrsz.: 0273

2008. március 30.
X X X X X X X X X

Volánbusz Rt.,
1134 Budapest, Szabolcs u. 17.

2700 Cegléd,
Külsõ Kõrösi út

2008. december 31.
X X X X X

HEXA-COOP Szövetkezet, 2700
Cegléd, Külsõ Jászberényi út 3.

2700 Cegléd,
Külsõ Jászberényi út 3.

2008. április 30.
X X X X X X X X X X

Danielisz Lászlóné,
2151 Fót, Vadas dûlõ 126.

2151 Fót,
Károlyi u. 44.

2009. március 31.
X X X X X X

For-Mucha Kft.,
1161 Budapest, Tordai u. 18.

2141 Csömör,
Határ u. 1.

2008. augusztus 26.
X X X X X X

Kiss Zoltán (MOGSZA Autóbon-
tó), 2162 Õrbottyán,
Dózsa György út 53.

2162 Õrbottyán,
Dózsa György út 53.

2006. december 31.
X X X X X X X X X

Metálo-Ker Kft.,
1172 Budapest, Jászdózsa u. 45.

2119 Pécel,
Maglódi u. 100.

2008. július 30.
X X X X X X X

Pharos ’95 Kft., 2336 Dunavar-
sány, 51-es fõút 26.km

2336 Dunavarsány,
51-es fõút 26.km

2008. június 30.
X X X X X X X

Rozsdás Kft.,
2740 Abony, Baross G. út 2.

2740 Abony,
Baross G. út 2.

2007. április 30.
X X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Rt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

2880 Vecsés,
Széchenyi u. 152.

visszavonásig érvé-
nyes X X X X X X X X

Weiland Autó Kft.,
2521 Csolnok, Tulipán u. 1.

2080 Pilisjászfalu,
Tinnyei út

2008. május 31.
X X X X X X X X X

Rizi Roncs Kft.,
2373 Dabas, Beton út 1.

2373 Dabas,
Beton út 1.

2008. szeptember 30.
X X X X X X X X

Somogy megye Nagy Autóbontó Kft. 8600 Siófok-Szabadi-
fürdõ, Verebesi u. 12.

2008. április 30.
X X X X X X X X X X

Bock és Sas Kft. 8618 Kereki,
Petõfi u. 2.

2007. december 31.
X X X X X X X X X

Kelet Kkt. 8652 Siójut,
Kossuth u. 16.

hosszabbítási kére-
lem folyamatban X X X X X X X X X

Euroautó Kft. 8600 Siófok-Kiliti,
Honvéd u. 091/15.

2008. június 30.
X X X X X X X X X

Szabolcs-
Szatmár-Bereg
megye

Szilent Kft., 4400 Nyíregyháza,
Tünde u. 4.

4400 Nyíregyháza,
Tünde u. 4.

2008. november 30.
X X X X X X X X
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Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Szabolcs-
Szatmár-Bereg
megye

Gyetkó László, 4600 Kisvárda,
Magyar u. 18.

4524 Ajak, külterület
hrsz.: 0149/2

2008. május 31.
X X X X X X X X

Moravecz Autó, 4400 Nyíregy-
háza, Kosztolányi u. 3.

4400 Nyíregyháza,
Kosztolányi u. 3

2008. május 31.
X X X X X X

KO-SZA Trade Bt., 4400 Nyír-
egyháza, Tulipán u. 14.

4400 Nyíregyháza,
Tulipán u. 14.

2008. június 30.
X X X X X X X X

Tóth Béla, 4800 Vásárosnamény,
Damjanicsh u. 45.

4800 Vásárosnamény,
Vécsey Károly u. 22–24.

2009. február 28.
X X X X X X X X

Roncs Merci Bt., 4400 Nyíregy-
háza, Tulipán u. 28.

4400 Nyíregyháza,
Tulipán u. 28.

2008. szeptember 30.
X X X X X X

Dobos László,
4700 Mátészalka, Búza tér 11.

4700 Mátészalka,
Ipari u. 8.

2008. szeptember 30.
X X X X X X X

Nagy László, 4700 Mátészalka,
Budai Nagy Antal u. 12.

4700 Mátészalka,
Kocsordi u. 14.

2008. május 30.
X X X X X X X

Fato Kft., 4400 Nyíregyháza,
Korányi F. u. 270.

4400 Nyíregyháza,
Nyíregyházi u. 45/B

2008. július 31.
X X X X X X X

Fáradi Bt.,
4623 Tuzsér, Kossuth u. 1.

4623 Tuzsér,
Kossuth u. 1.

2009. július 31.
X X X X X X X X X

Bodnár MÉH Kft.,
4600 Kisvárda, Temesvári u. 9.

4600 Kisvárda,
Temesvári u. 9.

2008. július 31.
X X X X X X X

Nyírség -MÉH Kft., 4400 Nyír-
egyháza, Kállói u. 71/A

4400 Nyíregyháza,
Kállói u. 71/a.

2008. szeptember 30.
X X X X X X X

Tolna megye MOBITAL Kft.,
7150 Bonyhád, Szerdahely 39.

7150 Bonyhád,
Szerdahely 39.

2007. december 31.
X X X X X X X X X X

Vida Fivérek Hörby Bt.,
7200 Dombóvár, Ivanich u. 47.

7200 Dombóvár,
Ivanich u. 47.

2008. január 31.
X X X X X X X X X

Vas megye TEMPO Autószerviz Kft.,
9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.

9700 Szombathely,
Vízöntö u. 5.

2007. május 30.
X X X X X X X X

Horváth Tibor,
9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72.

9915 Hegyhátsál,
Fõ u. 72.

2007. augusztus 3.
X X X X X X

Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

9700 Szombathely,
Mérleg u. 5.

2010. december 28.
X X X X X X X X

Sprint-Plusz Bt. 9700 Szombathely,
Külsõ Pozsonyi u. 50.

2010. március 22.
X X X X X X X

Veszprém megye Varga és Társa Kft.,
8440 Herend, Orgona u. 2.

8443 Bánd,
Petõfi S. u. 66.

2009. május 31.
X X X X X X

Glück és Társa Bt.,
8440 Herend, Kossuth L. u. 151.

8440 Herend, Kültelek 4. 2009. április 30.
X X X X X X
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Megye Bontást végzõ neve és címe
Bontást végzõ

telephelyének címe

Veszélyes hulladék-
kezelõi engedély

érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység*

szgk tgk busz
pót-

kocsi
benzi-

nes
gáz-

olajos
gáz-

üzemû
Szolg. Saját Ism.

Veszprém megye Alcufer Kft.,
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.

8200 Veszprém,
Házgyári u. 3.

2008.április.30.
X X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Rt.,
9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.

8200 Veszprém,
Kisréti u. 5.

2007. május 1.
X X X X X

Dorka-Car Kft. 8330 Sümeg,
Külterület hrsz.: 03/12

2008. június 30.
X X X X X

Vas-Fém Hulladék Kft. 8400 Ajka,
Zagy tér 3.

2008. szeptember 30.
X X X X X X X

Zala megye R-TEAM ’99 BT.,
8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 116.

8800 Nagykanizsa,
Petõfi u. 116.

2007. január 2.
X X X X X X X X X

Lõrincz Autóbontó Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 7.

8900 Zalaegerszeg,
Csácsi u. 82.

2010. március 7.
X X X X X X X X

Pintér József, 8900 Zalaegerszeg,
Ebegényi u. 16.

8900 Zalaegerszeg,
Ebegényi u. 16.

2010. április 7.
X X X X X X X X

Friedrich Autóház EC, 8900 Za-
laegerszeg, Rákóczi u. 43.

8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 43.

2010. október 10.
X X X X X X X X

Szirti Tibor,
8862 Semjénháza, Ady u. 2.

8800 Nagykanizsa,
Bajcsai u. hrsz.: 0285/7

2010. december 1.
X X X X X X X X

Gépjármûbontást nem végzõ átvevõhelyek

Megye Bontást végzõ neve és címe Gépjármû átvevõhelyek

Baranya megye ERECO Rt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 7600 Pécs, Gomba u. 4.

Bács-Kiskun megye
Dél-magyarországi „MÉH” Rt.

6500 Baja, Nagy István u. hrsz.: 10028/3

6100 Kiskunfélegyháza, Halasi út 24.

Kecskeméti Károly Sándor 6200 Kiskörös, Izsáki u. 19.

Kalo-Méh Trans Kft., 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 6000 Kecskemét, Kiskõrösi út 10.

Gajág Kálmán “Nyitott égbolt” Vastelep Egyéni Cég 6400 Kiskunhalas, Majsai út 8–10.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ERECO Rt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

Észak-magyarországi MÉH Rt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

Ózdfékmker Kft., 3625 Ózd, Bocskai telep

Kopándi László, 3580 Tiszaújváros, Ipartelep Vasút út 3.,
3680 Encs, Ipartelep Fõ út 51., 3700 Kazincbarcika, Gorkij út 19.

Mató ’98 Kft., 3400 Mezõkövesd, Lövõy út 46.
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Megye Bontást végzõ neve és címe Gépjármû átvevõhelyek

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Észak-magyarországi MÉH Rt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

Révisz Kft., 3900 Szerencs, Déli Ipartelep

Szorgos MÉH Bt., 3950 Sárospatak, Vásárhelyi út, 3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 24.

Vas-Fém MÉH Bt., 3910 Tokaj, Ladányi út 23.

G.Nagy Zoltán, 3450 Mezõcsát, Bacsó B. út 24.

Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Békés megye Dél-magyarországi MÉH Rt.,
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24.

Dél-Magyarországi MÉH Rt., 5900 Orosháza, Makói út 41.

Dél-Magyarországi MÉH Rt., 5520 Szeghalom, Nádasdy u. 64.

Budapest

ERECO Zrt., 1106 Budarest, Gránátos u. 1–3.

1131 Budapest, Madridi u. 7/B

2030 Érd, Fehérvári út 61/B

9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

7400 Kaposvár, Cseri út 2.

6700 Szeged, Dorozsmai út 35.

2700 Cegléd, Szelei u. 38.

7600 Pécs, Gomba u. 4.

2600 Vác, Rádi u. 1.

3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

2200 Monor, Ipar u. 4.

5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

Vasló Kft. 1106 Budapest, Keresztúri út 202–206.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

AL-CU TEAM 2000 Kft., 2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

Murafém Kft., 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.

Ju-Fer Bt., 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 5/B

Jászmetall Kkt., 5130 Jászapáti, Táncsics M. út 14.

Hasznos Kft., 2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

Knodel Trade Kft., 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 34/B

Plan GK Kft., 3300 Eger, Tárkonyi út hrsz.: 1164/4.

S-Kortech Kft., 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.

Szolnok Metél Kft., 5000 Szolnok, Vésõ út 1.

Tolnai és Társa Kft., 2092 Budakeszi, Hajós köz 1.
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Megye Bontást végzõ neve és címe Gépjármû átvevõhelyek

Budapest

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

V-Speciál Kft., 2890 Tata, Dózsa György út 20–22.

Halmi Used Car Bt., 2315 Szigethalom, Mû út 145.

Inter-Metál-V Kft., 1039 Budapest, Bécsi út 343.

Rapid-Vas Kft., 1214 Budapest, Mag u. 3.

Tolnai és Társa Kft., 2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

V-Terra Kft., 2890 Tata, Dózsa Gy. u. 20–22.

Kasterszky-Car Kft., 2315 Szigethalom, Mû út 256.

Charbon Kft., 2941 Ács, Gyár u. 32–38.

Berfém Kft., 8181 Berhida, Vasút u. 40. és hrsz.: 1423

Szinkron Kkt., Szolnok, Thököly út 80.

Henn Sándor, 8230 Balatonszõlõs, Fõ u. 27.

SasaMix Kft., 8100 Várpalota, Mészáros Lõrinc u. 59.

Di-Doméh Kft., 1153 Budapest, Pázmány P. út 61–69.

Haker Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 202–208.

MATT-KER Kft., 1138 Budapest, Újpalotai út 20–22. MATT-KER Kft., 1138 Budapest, Újpalotai út 19. hrsz.: 26795/4

Fejér megye Észak-Dunántúli MÉH Rt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4. 1037 Budapest, Bécsi út 343.

Gyõr-Moson-Sopron megye Észak-Dunántúli MÉH Rt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4. Észak-Dunántúli MÉH Rt., 9200 Mosonmagyaróvár, Horgász u. 12.

Észak-Dunántúli MÉH Rt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4. Észak-Dunántúli MÉH Rt., 2890 Tata, Hollósi S. u. 34.

Méhvit Kft., 9330 Kapuvár, Babóti sor 4. V és V Bt., 9300, Csorna, Bartók Béla út 29.

Hajdú-Bihar megye Pásztor-Tûz Bt., 4300 Nyírbátor, József Attila u. 59. Méhecske Kft., 2400 Dunaújváros, Verebély u. 3.

Kerukon 2005 Kft., 4264 Nyírábrány Iskola u. 32. 9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

Heves megye Salgótarján MÉH telep 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Eger MÉH telep 3300 Eger, Nagyváradi út 18.

Metál 60Bt. 3000 Hatvan, Batthyányi út 18.

Mátó ’98 Kft. 3300 Füzesabony, Kerecsendi út

Kovács György vállalkozó 3360 Heves, Dobó út 30.

Keripszol Bt. 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

MetCom Kft. 3032 Apc, Vasút út 8.

Keripszol Bt. 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.
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Megye Bontást végzõ neve és címe Gépjármû átvevõhelyek

Jász-Nagykun-Szolnok megye ERECO Rt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. Mató 98 Kft., 3300 Eger-Tihamér

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A Mató 98 Kft., 3390 Füzesabony, Kerecsendi út

Komárom-Esztergom megye
MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

Kovács György vállalkozó, 3360 Heves, Dobó út 30.

5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

Nógrád megye

Észak-magyarországi MÉH Rt,. 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

5000 Szolnok, Vésõ út 1.

2800 Tatabánya, Alugyári út 1.

2890 Tata, Dózsa György út 20–22.

Pest megye

ERECO Rt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

Salgótarján MÉH telep, 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Keripszol Bt., 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

Keripszol Bt., 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A

2030 Érd, Fehérvári út 61/B.

2600 Vác, Rádi u. 1.

2200 Monor, Ipar u. 4.

2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

Somogy megye ERECO Rt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Észak-magyarországi MÉH Rt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

2330 Dunaharaszti, Soroksári út 34/B

2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

Vas megye Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. 7400 Kaposvár, Cseri út 2.

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

Veszprém megye Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Észak-Dunántúli MÉH Rt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.
Korán és Társa Kft., 9900 Körmend, Rákóczi u. 101.

9900 Körmend, Rákóczi u. 144–146.

Zala megye

Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72.

8400 Ajka, Bartók B. u. 78.

Len-Fa MÉH Kft., 9600 Sárvár, Ipartelep u. 1.

Harcos László, 8500 Pápa, Gyõri u.3. , Len-Fa MÉH Kft., 9600 Sárvár, Ipartelep u. 1.

AUTÓ-FATÉR KFt., 8900 Zalaegerszeg AUTÓ-FATÉR Kft., 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65.

Autó-Egerszeg Kft., 8900 Zalaegerszeg Autó-Egerszeg Kft., 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 73.

Autó-Kanizsa Kft., 8900 Nagykanizsa Autó-Kanizsa Kft., 8900 Nagykanizsa, Balatoni u. 33.

Központi Közlekedési Felügyelet
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Eltulajdonított felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Antal Dániel, a Magyar Vasúti Hivatal elnöke részére kiállított, 158 sorszámú – a fedõlapon két ezüst sávval ellátott,
kék színû – felügyeleti igazolványt eltulajdonították.

Az igazolvány használata 2006. december 20-ától érvénytelen.

Helyesbítés a 2006. évi szám- és tárgymutatóhoz

A Közlekedési Értesítõ 2006. évi 24. számának mellékletét képezõ szám- és tárgymutató

– VIII. oldala kiegészül a következõvel:
„37/2006. (XII. 22.) GKM ut. a Nemzeti Közlekedési Hatóság Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról 24 1260
38/2006. (XII. 22.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Iratkezelési szabályzatáról és irattári tervérõl 24 1260”,

– XI. oldala a „G” pont alatt kiegészül a következõvel:
„Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iratkezelési szabályzatáról
és irattári tervérõl szóló 38/2006. (XII. 22.) GKM utasítás 24 1260”,

– XVIII. oldala az „N” pont alatt kiegészül a következõvel:
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 37/2006. (XII. 22.) GKM utasítás 24 1260”

A Kormány törvényalkotási programja
az Országgyûlés 2007. évi tavaszi ülésszakára

(kivonatos közlés)

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. tör-
vény módosítására vonatkozó törvényjavaslat

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások

egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
A villamos energiáról szóló törvényjavaslat
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni szabályokról szóló törvényjavaslat
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Hirdetés

Zamárdi Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
hirdetménye

zamárdi kikötõje új kikötõrendjérõl

Zamárdi Nagyközség Önkormányatának Polgármesteri Hivatala (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.) Zamárdi közigaz-
gatási területén üzemeltetett közforgalmú kikötõje használatának helyi szabályait (kikötõrendjét) megállapította és azt a
Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet a 2006. október 24. napján kelt 862/11/2006. számú határozatával
jóváhagyta. A határozat 2006. november 15-én jogerõre emelkedett, ezzel egyidejûleg a Közlekedési Fõfelügyelet Hajó-
zási Felügyelet 1999. október 20. napján kelt 11.203/1999. számú határozatával jóváhagyott – a Közlekedési, Hírközlési
és Vízügyi Értesítõ 1999. december 15-ei, 23. számában (1034. oldal) közzétett – kikötõrend érvényét vesztette.

A kikötõrend a kikötõben és az üzemben tartó székhelyén megtekinthetõ, térítés ellenében az üzemben tartónál besze-
rezhetõ.

Zamárdi Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

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 jelzõ-
számára átutalom.

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 terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõfizetési díj: 24 696 Ft áfával. Egy példány ára: 1092 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.
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Tisztelt Elõfizetõk!

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

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

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

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

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

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

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

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

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

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

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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


