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Jog sza bá lyok

2007. évi XCI.
tör vény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról  szóló,

Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzõkönyv C Függelék Melléklete módosításainak

és kiegészítéseinek kihirdetésérõl*

(kivonatos közlés)

1.  § Az Or szág gyû lés a Bern ben, 1980. má jus 9-én kelt,
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) mó -
do sí tá sá ról  szóló, Vil ni us ban el fo ga dott, 1999. jú ni us 3-án 
kelt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXVII.
tör vénnyel ki hir de tett COTIF Egyez mény C Füg ge lék
Mel lék le te, a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro -
zá sá ról  szóló Sza bály zat (a továb biak ban: RID Sza bály -
zat) mó do sí tá sa i nak és ki egé szí té se i nek szö ve gét e tör -
vénnyel ki hir de ti.

(A COTIF Egyez mény 35. Cik ké nek 3.  §-ában fog lal tak
sze rint az OTIF Fõ tit ká ra 2006. jú ni us 26-i kör le ve lé ben
ér te sí tet te a tag ál la mo kat, hogy a RID Sza bály zat 2007.
évi mó do sí tá sai 2007. ja nu ár 1-jén – 2007. jú ni us 30-ig
tar tó át me ne ti idõ vel – ha tály ba lép nek.)

2.  § A RID Sza bály zat mó do sí tá sa i nak és ki egé szí té se i -
nek hi te les an gol nyel vû szö veg e és annak hi va ta los
 magyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:**

3.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

4.  § Fel ha tal ma zást kap a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy a Bern ben, 1980. má jus 9-én kelt, Nem zet kö zi
Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) mó do sí tá sá ról
 szóló, Vil ni us ban el fo ga dott, 1999. jú ni us 3-án kelt Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXVII. tör -
vénnyel ki hir de tett RID Sza bály za tot a 2007. évi mó do sí -
tá sa i val és ki egé szí té se i vel egy sé ges szer ke zet ben köz zé -
te gye.

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

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

** A nem zet kö zi szer zõ dés an gol és ma gyar nyel vû szö veg e a Ma gyar
Köz löny 2007. évi 89. szá má ban je len t meg.

A gazdasági és közlekedési miniszter
66/2007. (VII. 5.) GKM

rendelete
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról

 szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
68.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint a ké mi ai biz ton ság -
ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 34.  §-a (4) be kez dé sé nek
m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának e) pont já ban
fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt
 felelõsségi kö ré ben el já ró kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter rel, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban fog lalt fe le lõs sé gi kö ré ben el já ró egész ség ügyi 
mi nisz ter rel, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bel föl di vas úti fu va ro zá sok ra a Bern ben, 1980. má jus
9-én kelt, Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény
(CO TIF), va la mint annak mó do sí tá sá ról Vil ni us ban el fo -
ga dott, 1999. jú ni us 3-án kelt Jegy zõ könyv C Függelé -
kének Mel lék le te, a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Vas úti
Fu va ro zá sá ról  szóló Sza bály zat elõ írásait a mel lék let ben
fog lalt ki egé szí té sek kel kell al kal maz ni.

2.  §

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

a) a Ta nács 96/49/EK irány elve (1996. jú li us 23.) a ve -
szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

b) a Bi zott ság 96/87/EK irány elve (1996. de cem ber 13.)
a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány elv
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hozzáigazítá sáról;

c) a Bi zott ság 1999/48/EK irány elve (1999. má jus 21.) a
ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány elv
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ má so dik hozzáigazítá sáról;

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/62/EK irány -
elve (2000. ok tó ber 10.) a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá -
sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló
96/49/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 2001/6/EK irány elve (2001. ja nu ár 29.)
a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány -
elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ har ma dik hoz zá iga -
zí tá sá ról;
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f) a Bi zott ság 2003/29/EK irány elve (2003. áp ri lis 7.)
a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi irány -
elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ne gye dik hoz zá iga -
zí tá sá ról;

g) a Bi zott ság 2004/89/EK irány elve (2004. szep tem -
ber 13.) a ve szé lyes áruk vas úti fu va ro zá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná -
csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ötö dik hoz -
zá iga zí tá sá ról;

h) a Bi zott ság 2004/110/EK irány elve (2004. de cem -
ber 9.) a ve szé lyes áruk vas úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi
irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ötö dik hoz zá -
iga zí tá sá ról;

i) a Bi zott ság 2006/90/EK irány elve (2006. no vem -
ber 3.) a ve szé lyes áruk vas úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 96/49/EK ta ná csi
irány elv mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ he te dik kiigazítá -
sáról.

3.  §

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

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

a) a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re
 vonatkozó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek
 kihirdetésérõl  szóló 4/1987. (V. 13.) KM ren de let 1/A.  §-a
és 5.  §-ának (2) be kez dé se;

b) a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re
vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek
 kihirdetésérõl  szóló 4/1987. (V. 13.) KM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM ren de let 1.  §-ának
(2) be kez dé se, 4.  §-ának (2) és (3) be kez dé se, va la mint
2. mel lék le te.

Ez a be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

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

Melléklet
a 66/2007. (VII. 5.) GKM rendelethez

A ve szé lyes áruk bel föl di vas úti fu va ro zá sá ra a RID-et
a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

(1) A RID-nek a je lö lé sek nél és az ok má nyok ki töl té sé -
nél hasz nált nyelv(ek)rõl  szóló elõ írásai nem vo nat koz nak
az olyan fu va ro zás ra, ame lyet ki zá ró lag Ma gyar or szág
 területén be lül vé gez nek. Ez a ren del ke zés nem al kal maz -
ha tó a ra dio ak tív kül de mé nye ken a bár cák fel ira ta i ra.

(2) Az 1.6.1.2. pon tot a kö vet ke zõ ki egé szí tés sel kell
 alkalmazni:

Bel föl di szál lí tá sok nál a 9 szá mú és a ma gyar fel ira tok -
kal el lá tott 7A, 7B, 7C és 7E szá mú bár cák a kész let ki fo -
gyá sá ig hasz nál ha tók.

(3) 2.2.62.1.
Meg jegy zés: 3) Azon anya gok bel föl di fu va ro zá sá nál,

ame lyek az 1994. de cem ber 31-ig ha tá lyos RID sze rint
a 6.2. osz tály ba tar toz tak, de az 1995. ja nu ár 1-jé tõl ha tá -
lyos elõ írások sze rint nem es nek a RID ha tá lya alá, az
1994. de cem ber 31-ig ha tá lyos RID 6.2. osz tály ra vo nat -
ko zó (fu va ro zá si, cso ma go lá si) elõ írásait kell al kal maz ni
az zal az el té rés sel, hogy a fu var le vél be az „un dort kel tõ
anyag” be jegy zést kell ten ni.

(4) Az 1.8.3 sza kasz he lyett a ve szé lyes áru szál lí tá si
biz ton sá gi ta nács adó ki ne ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl  szóló
2/2002. (I. 11.) Korm. ren de let, va la mint a ve szé lyes áru
biz ton sá gi ta nács adó kép zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak sza bá -
lya i ról és dí ja i ról  szóló 8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let
elõ írásait kell al kal maz ni.

A gazdasági és közlekedési miniszter
68/2007. (VII. 18.) GKM

rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának

díjáról  szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet,
valamint a díjfizetés ellenében használható

autópályákról, autóutakról és fõutakról  szóló 
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va
– az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az au tó pá lyák, au tó utak és fõ utak hasz ná la tá nak díj ár ól 
 szóló 36/2007. (III. 26.) GKM ren de let a kö vet ke zõ
10.  §-s al és azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/62/EK irány -
elve (1999. jú ni us 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról; 7. cikk (5)
és (7) be kez dé se, 10. cik ke;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/38/EK irány -
elve (2006. má jus 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
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inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról; 1. cikk 2. a) (1) pont -
ja, 1. cikk 2. a) (2) a) pont ja, 1. cikk 6. pont ja, 1. cikk
8. pont já val meg ál la pí tott 9. a) pont ja, 1. cikk 10–12. pont -
jai, 1. cikk 14. pont ja, 2. cikk (1) be kez dé se, va la mint I. és
III. mel lék le te.”

2.  §

A díj fi ze tés el le né ben hasz nál ha tó au tó pá lyák ról, au tó -
utak ról és fõ utak ról  szóló 37/2007. (III. 26.) GKM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (1) be kez dé se a követ -
kezõ új p) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
p)–v) pont meg je lö lé se q)–w) pont ra vál to zik:

[Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön jog -
sza bály sze rin ti D1 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû vel:]

„p) az M8 au tó pá lya 6. sz. fõ út és 51. sz. fõ út kö zöt ti
sza ka szán

(szel vény szám: 10+300–15+500);”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6.  §-s al egé szül ki:

„6.  § Ez a ren de let a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. má jus
17-i 2006/38/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
1. cikk 2. a) (1) pont já nak va ló meg fe le lést szol gál ja.”

4.  §

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

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

Jog sza bály mu ta tó

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 2007. évi 89–95. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési

felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabályok

2007. évi XCII. tör vény az elekt ro ni kus ke res ke de lem -
mel kap cso la tos egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 90. szám, 6846. ol dal)

181/2007. (VII. 6.) Korm. ren de let a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár ku ta tó kat fo ga dó ku ta tó szer ve ze tek akk -
re di tá ci ó já ról, va la mint a fo ga dá si meg ál la po dás ról (Ma -
gyar Köz löny 90. szám, 6850. ol dal)

67/2007. (VII. 10.) GKM–EüM–FVM–SZMM együt -
tes ren de let a ven dég lá tó ter mé kek elõ ál lí tá sá nak fel té te le i -
rõl (Ma gyar Köz löny 92. szám, 7047. ol dal)

D)

Tájékoztató helyesbítésrõl

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 74. szá má ban ki hir de tett,
az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az egyes üz let
nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek
fel té te le i rõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren de let
 helyesbítése a Ma gyar Köz löny 92. szá má ban (7074. ol dal)
je len t meg.



Mi nisz te ri uta sí tás

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a honvédelmi miniszter

23/2007. (VII. 24.) GKM–HM 
együttes utasítása

a légtér védelme és felügyelete ellátásához szükséges együttmûködés rendjérõl  szóló
9/2002. (XI. 11.) GKM–HM együttes utasítás

hatályon kívül helyezésérõl

1.  §

A lég tér vé del me és fel ügye le te el lá tá sá hoz szük sé ges együtt mû kö dés rend jé rõl  szóló 9/2002. (XI. 11.) GKM–HM
együt tes uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

2.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.
(2) Ez az uta sí tás 2007. au gusz tus 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kó ka Já nos s. k., Va dai Ág nes s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hon vé del mi mi nisz té rium

ál lam tit ká ra

Köz le mé nyek

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye
a Közlekedési Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék kiegészítésérõl

A szak mai név jegy zé ket az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az
 Országos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de -
let 6.  §-ának (3) be kez dé se alap ján tesszük köz zé. A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – mint szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter – szak mai ille té kességi kö ré be tar to zó köz le ke dé si szak ké pe sí té sek te kin te té ben a kö vet ke zõ sze mé lyek ke rül -
tek új on nan, illetve újó lag nyil ván tar tás ba vételre.

Sor -
szám

Név, lak cím
Szak ké pe sí tés 
azo no sí tó szá ma

Szak te rü let Mun ka hely

1. Ara di Lász ló
1171 Bu da pest,
Kal már u. 28.

52 841 01
0010 5203 

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

MÁV Zrt. 
Ve zér igaz ga tó ság
Pá lya vas úti üz let ág,
 Forgalmi fõ osz tály 
1062 Bu da pest, 
And rás sy út 73–75.
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Szak ké pe sí tés 
azo no sí tó szá ma

Szak te rü let Mun ka hely

2. Dr. Csá nyi Lász ló
1036 Bu da pest,
Nagy szom bat u. 3.
I/1.

52 7010 01

52 7010 04

52 3439 04

52 841 01
0010 5201
0010 5203

Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus

Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Vo lán Hu mán Ok ta tá si
és Szol gál ta tó Zrt.
1108 Bu da pest
Új he gyi út 14.

3. Cseh Sán dor
5420 Túr ke ve,
Deb re cze ni u. 4.

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000
33 525 01

0010 3302

31 525 04 0000

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Mo ter ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Pol gár mes te ri Hi va tal
5420 Túr ke ve, 
Pe tõ fi tér 1.

4. Csek Ká roly
1031 Bu da pest,
Irin gó út 7.

52 5832 05
52 5832 04
52 5832 01

31 841 02 1000
0100 2101

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, híd épí tõ tech ni kus

Vas úti pá lya mun kás
Vo nal gon do zó

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Vas út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

MÁV ZRt. Pá lya vas úti
Üz let ág
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
1062 Bu da pest, 
And rás sy út 73–75.

5. Csó ti Fe renc
2030 Érd,
Emí lia u. 38.

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
52 5832 04
53 5441 05
52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
33 5832 01
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Au tó busz ve ze tõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ
Út fenn tar tó szak mun kás
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si 
Mi nisz té rium
1055 Bu da pest
Hon véd u. 13–15.
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31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

54 582 02
0010 5402

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5202
0010 5203

31 582 16 0000
0100 2101

54 841 02 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000
0100 2101

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Me net jegy el len õr
Me net jegy pénz tá ros
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Légi köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Köz út ke ze lõ
Út fenn tar tó

Lé gi utas-kí sé rõ

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Út épí tõ
Tér bur ko ló

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

6. De sits End re
9600 Sár vár,
Ka to na Jó zsef u. 5.

52 5241 01
52 5241 02

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

Ba ra bás György Mû sza ki
Szak kö zép is ko la
és  Szakiskola
9600 Sár vár, 
Kis fa lu dy S. u. 2/a
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azo no sí tó szá ma
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7. Do bo si Ti va dar
2092 Bu da ke szi,
Jó zsef A. u. 113/B

52 5832 01
52 5832 04
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402

31 582 16 0000
0100 2101

31 582 18 1000
0100 2101

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

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Köz út ke ze lõ
Út fenn tar tó

Út épí tõ
Tér bur ko ló

Ma gyar Köz út Kht.
1024 Bu da pest, Fé nyes
Elek u. 7–13.

8. Du dás Ist ván
6000 Kecs ke mét,
Mér leg u. 57.

52 5241 03
53 5441 07

52 525 02 1000

52 525 04 1000
0001 5401

Re pü lõ gép-mû sze rész
Re pü lõ gép-mû sze rész tech ni kus

Re pü lõ gép mû sze rész

Re pü lõ gép-sze re lõ
Re pü lõ gép tech ni kus

Gás pár And rás 
Szak kö zép is ko la
Szak is ko la és Kol lé gi um
6000 Kecs ke mét, 
Hu nya di J. tér 2.

9. Eté nyi Mó ni ka
2000 Szent end re,
Ung vá ri u. 6.

52 5832 01
52 5832 02
52 5832 03
52 5832 04
52 5832 05
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 582 18 1000
0100 2101

Köz le ke dés épí tõ, híd épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, in for ma ti kai tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, kör nye zet vé dõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus
Út fenn tar tó szak mun kás

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Vas út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Út épí tõ 
Tér bur ko ló

Kvas say Jenõ Mû sza ki
Szak kö zép is ko la
és  Szakiskola
1068 Bu da pest,
Rippl Ró nai u. 26.

10. Fe ke te Gyu la
1152 Bu da pest,
Pa lánk u. 83.

53 5441 06
51 5241 06
51 5241 05

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

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

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

MÁV Zrt. 
Gé pé sze ti Üz let ág,
Von ta tás-szol gál ta tás
 Fõosztály
1062 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.

11. Gál Zol tán
1132 Bu da pest,
Vi seg rá di u. 57.
I/10.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000

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

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Fáy And rás Köz le ke dés -
gé pé sze ti Mû sza ki
 Szak kö zép is ko la
1095 Bu da pest,
Mes ter u. 60–62.
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12. Hil li er né 
Dan kó Ma ri an na
1025 Bu da pest,
Nap vi rág u. 16.

52 5832 01
52 5832 04
52 5832 05

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 841 02 1000
0100 2101

Köz le ke dés épí tõ, híd épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Vas út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Vas úti pá lya mun kás
Vo nal gon do zó

MÁV Zrt. Pá lya vas úti
Üz let ág
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
1062 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.

13. Ka to na Lász ló
1031 Bu da pest,
Ka szás dû lõ u. 3.
IX. 83.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05
52 7010 04
52 3439 04

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000
31 525 03 1000

52 841 01
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

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

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs- ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ
Ka rosszé ria la ka tos

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

Nyug dí jas
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14. Ken de Lász ló
1033 Bu da pest,
Szé rûs kert u. 29.
II/9.

33 525 01
0010 3301

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ

Hun ga ro Ca sing Kft.
1203 Bu da pest, 
Zo dony u. 3.

15. Ko vács Lász ló
2230 Gyõm rõ,
Eöt vös u. 5.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000
31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó
Ka rosszé ria la ka tos

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

Mul ti Per for man ce Kft.
2230 Gyöm rõ, 
Szt. Ist ván u. 38.

16. Kõ vá ri Zol tán
7627 Pécs,
Bo kor u. 73.

52 5241 01
52 5241 02
53 5441 05

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

Pan non Vo lán Zrt.
7622 Pécs, Sik ló si u. 1.

17. Kum mer Já nos
8000 Szé kes fe hér -
vár,
Kí gyó u. 5. fszt.1.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 02
33 5233 01
51 7001 01
53 5441 03
33 5241 02
53 5441 05
53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04

Anyag moz ga tó gé pé sze ti tech ni kus
Anyag moz ga tó gép-sze re lõ
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Jár mû-elekt ro ni kai tech ni kus
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügyintézõ

Nyug dí jas

18. Ma gyar Szil via
Anna
1139 Bu da pest,
Haj dú u. 12. III/21.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 582 06
0100 3101
0010 3101
0010 3102

52 841 01
0010 5201
0010 5203

31 525 04 0000

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs- ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Nem ze ti Szak kép zé si
és Fel nõtt kép zé si In té zet
1087 Bu da pest, 
Ber zse nyi D. u. 6.

19. Mike And rás
4400 Nyír egy há za,
Li get u. 8/a

52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05
52 7010 01

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

Nyug dí jas
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20. Né meth Sán dor
1155 Bu da pest,
Szé che nyi út 4. I/4.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 01
52 5241 02
51 7001 01
33 5241 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06
53 5441 05
53 5441 06
52 7001 01
31 7001 02

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 03 1000

31 841 01
0010 3102

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Anyag moz ga tó gé pé sze ti tech ni kus
Anyag moz ga tó gép-sze re lõ 
Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Ka rosszé ria la ka tos
Kö tött pá lyás jár mû-elekt ro ni kai mû sze rész
Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Va sút üzem vi tel-el lá tó
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Ka rosszé ria la ka tos

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

Nyug dí jas

21. No vák Fe renc
2142 Nagy tar csa,
Bán ki D. u. 2.

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság 
1066 Bu da pest, 
Te réz krt. 38.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés 
azo no sí tó szá ma

Szak te rü let Mun ka hely

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

22. Dr. Papp Ágos ton
1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út
9–11.

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05
53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Au tó busz ve ze tõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ
Kö tött pá lyás jár mû-elekt ro ni kai mû sze rész
Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Épí tõ-és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Me net jegy el len õr
Me net jegy pénz tá ros
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Vo lán Hu mán Ok ta tá si
és Szol gál ta tó Zrt.
1108 Bu da pest
Új he gyi út 14.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés 
azo no sí tó szá ma

Szak te rü let Mun ka hely

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

23. Dr. Papp Zol tán
1114 Bu da pest,
Fad rusz u. 26/a

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05
52 7010 01
52 7010 02
52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

54 841 01 0000
0100 3101

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Au tó busz ve ze tõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, ha jó zá si és ki kö tõi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha jó zá si tech ni kus
Fe dél zet mes ter bel ví zi ha jón

Vo lán Hu mán Ok ta tá si
és Szol gál ta tó Zrt.
1108 Bu da pest
Új he gyi út 14.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés 
azo no sí tó szá ma

Szak te rü let Mun ka hely

0100 2101
0100 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Mat róz bel ví zi ha jón
Mat róz-gép ke ze lõ bel ví zi ha jón

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Me net jegy el len õr
Me net jegy pénz tá ros
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

24. Sáf rán Ká roly
6300 Ka lo csa,
Ecet gyár u. 31.

52 5241 01
52 5241 02
33 5241 02

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

Dó zsa György Gaz da sá gi, 
Mû sza ki Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
6300 Ka lo csa, 
Aszt rik tér 7.

25. Sza bó Sán dor
1106 Bu da pest,
Hárs le ve lû u. 25/d

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság
1066 Bu da pest, 
Te réz krt. 38.

26. Ve res Gyu la
1118 Bu da pest,
Bu da ör si út 133/c

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Nyug dí jas
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés 
azo no sí tó szá ma

Szak te rü let Mun ka hely

27. Dr. Vida Emil
6720 Sze ged,
Deák Fe renc u. 4.

52 5241 01
52 5241 02
53 5441 05
52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04

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

Nyug dí jas

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter meg bí zá sá ból:

Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
közleménye

a Közlekedési Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzék kiegészítésérõl

A szak mai név jegy zé ket az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá -
gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let
6.  §-ának (3) be kez dé se alap ján tesszük köz zé. A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – mint szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz ter – szak mai ille té kességi kö ré be tar to zó köz le ke dé si szak ké pe sí té sek te kin te té ben a kö vet ke zõ sze mé lyek ke rül tek
új on nan, illetve újó lag nyil ván tar tás ba vételre.

Sor -
szám

Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

1. Ara di Lász ló
1171 Bu da pest,
Kal már u. 28.

52 841 01
0010 5203

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

MÁV Zrt. 
Ve zér igaz ga tó ság
Pá lya vas úti üz let ág,
 Forgalmi fõ osz tály
1062 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.

2. Dr. Csá nyi Lász ló
1036 Bu da pest,
Nagy szom bat u. 3.
I/1.

52 7010 01

52 7010 04

52 3439 04

52 841 01
0010 5201
0010 5203

Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus

Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus

Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Vo lán Hu mán Ok ta tá si
és Szol gál ta tó Zrt.
1108 Bu da pest,
Új he gyi út 14.

3. Cseh Sán dor
5420 Túr ke ve,
Deb re cze ni u. 4.

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész

Pol gár mes te ri Hi va tal
5420 Túr ke ve, 
Pe tõ fi tér 1.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Mo ter ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

4. Csó ti Fe renc
2030 Érd,
Emí lia u. 38.

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
52 5832 04
53 5441 05
52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
33 5832 01
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

54 582 02
0010 5402

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5202
0010 5203

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Au tó busz ve ze tõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ
Út fenn tar tó szak mun kás
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Me net jegy el len õr
Me net jegy pénz tá ros
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Légi köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si 
Mi nisz té rium
1055 Bu da pest,
Hon véd u. 13–15.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

31 582 16 0000
0100 2101

54 841 02 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000
0100 2101

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Köz út ke ze lõ
Út fenn tar tó

Lé gi utas-kí sé rõ

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Út épí tõ
Tér bur ko ló

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

5. De sits End re
9600 Sár vár,
Ka to na Jó zsef u. 5.

52 5241 01
52 5241 02

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

Ba ra bás György Mû sza ki
Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la
9600 Sár vár, 
Kis fa lu dy S. u. 2/a

6. Do bo si Ti va dar
2092 Bu da ke szi,
Jó zsef A. u. 113/B

52 5832 01
52 5832 04
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402

31 582 16 0000
0100 2101

31 582 18 1000
0100 2101

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

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Köz út ke ze lõ
Út fenn tar tó

Út épí tõ
Tér bur ko ló

Ma gyar Köz út Kht.
1024 Bu da pest,
Fé nyes Elek u. 7–13.

7. Eté nyi Mó ni ka
2000 Szent end re,
Ung vá ri u. 6.

52 5832 01
52 5832 02
52 5832 03
52 5832 04
52 5832 05
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 582 18 1000
0100 2101

Köz le ke dés épí tõ, híd épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, in for ma ti kai tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, kör nye zet vé dõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, út épí tõ tech ni kus
Köz le ke dés épí tõ, vas út épí tõ tech ni kus
Út fenn tar tó szak mun kás

Köz le ke dés épí tõ tech ni kus
Híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus
Vas út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

Út épí tõ
Tér bur ko ló

Kvas say Jenõ Mû sza ki
Szak kö zép is ko la
és  Szakiskola
1068 Bu da pest, 
Rippl Ró nai u. 26.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

8. Fe ke te Gyu la
1152 Bu da pest,
Pa lánk u. 83.

53 5441 06
51 5241 06
51 5241 05

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

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

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

MÁV Zrt. 
Gé pé sze ti Üz let ág,
Von ta tás-szol gál ta tás
 Fõosztály
1062 Bu da pest,
And rás sy út 73–75.

9. Gál Zol tán
1132 Bu da pest,
Vi seg rá di u. 57.
I/10.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000

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

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Fáy And rás Köz le ke dés -
gé pé sze ti Mû sza ki 
Szak kö zép is ko la
1095 Bu da pest, 
Mes ter u. 60–62.

10. Ka to na Lász ló
1031 Bu da pest,
Ka szás dû lõ u. 3.
IX. 83.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05
52 7010 04
52 3439 04

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

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

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Nyug dí jas
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

52 841 01
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

11. Ken de Lász ló
1033 Bu da pest,
Szé rûs kert u. 29.
II/9.

33 525 01
0010 3301

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ

Hun ga ro Ca sing Kft.
1203 Bu da pest, 
Zo dony u. 3.

12. Ko vács Lász ló
2230 Gyõm rõ,
Eöt vös u. 5.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Ka rosszé ria la ka tos

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

Mul ti Per for man ce Kft.
2230 Gyöm rõ, 
Szt. Ist ván u. 38.

13. Kõ vá ri Zol tán
7627 Pécs,
Bo kor u. 73.

52 5241 01
52 5241 02
53 5441 05

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

Pan non Vo lán Zrt.
7622 Pécs, Sik ló si u. 1.

14. Kum mer Já nos
8000 Székes -
fehérvár,
Kí gyó u. 5. fszt. 1.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 02
33 5233 01
51 7001 01
53 5441 03
33 5241 02
53 5441 05
53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04

Anyag moz ga tó gé pé sze ti tech ni kus
Anyag moz ga tó gép-sze re lõ
Au tó sze re lõ
Fé nye zõ-má zo ló
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Jár mû-elekt ro ni kai tech ni kus
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügyintézõ

Nyug dí jas
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

15. Ma gyar Szil via
Anna
1139 Bu da pest,
Haj dú u. 12. III/21.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 582 06
0100 3101
0010 3101
0010 3102

52 841 01
0010 5201
0010 5203

31 525 04 0000

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Nem ze ti Szak kép zé si és
Fel nõtt kép zé si In té zet
1087 Bu da pest, 
Ber zse nyi D. u. 6.

16. Né meth Sán dor
1155 Bu da pest,
Szé che nyi út 4. I/4.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 01
52 5241 02
51 7001 01
33 5241 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06
53 5441 05
53 5441 06
52 7001 01
31 7001 02

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 03 1000

31 841 01
0010 3102

Anyag moz ga tó gé pé sze ti tech ni kus
Anyag moz ga tó gép-sze re lõ
Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ
Ka rosszé ria la ka tos
Kö tött pá lyás jár mû-elekt ro ni kai mû sze rész
Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Va sút üzem vi tel-el lá tó
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus

Ka rosszé ria la ka tos

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Nyug dí jas
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

17. Dr. Papp Ágos ton
1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út
9–11.

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05
53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Au tó busz ve ze tõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ
Kö tött pá lyás jár mû-elekt ro ni kai mû sze rész
Kö tött pá lyás jár mû-vil la mos sá gi sze re lõ
Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus
Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Me net jegy el len õr
Me net jegy pénz tá ros
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Vo lán Hu mán Ok ta tá si
és Szol gál ta tó Zrt.
1108 Bu da pest,
Új he gyi út 14.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Vas úti jár mû sze re lõ
Ko csi vizs gá ló
Dí zel mo to ros vas úti jár mû sze re lõ je
Vas úti vil la mos jár mû sze re lõ je
Vas úti von ta tott jár mû sze re lõ je
Va sú ti jár mû-tech ni kus

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

18. Dr. Papp Zol tán
1114 Bu da pest,
Fad rusz u. 26/a

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05
52 7010 01
52 7010 02
52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000
31 5

82 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

54 841 01 0000
0100 3101
0100 2101
0100 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Au tó sze re lõ
Au tó busz ve ze tõ
Fé nye zõ-má zo ló
Ka rosszé ria la ka tos
Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár mû-gé pész
Köz le ke dés üzem-vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, ha jó zá si és ki kö tõi tech ni kus
Köz le ke dés üzem-vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ
Va sút üzem vi tel-el lá tó

Au tó elekt ro ni kai mû sze rész
Gép jár mû ri asz tó-sze re lõ

Au tó sze re lõ
Au tó bon tó
Au tó kar ban tar tó és -ápo ló
Au tó mo só gép-ke ze lõ
Au tó tech ni kus
Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen sú lyo zó

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha jó zá si tech ni kus
Fe dél zet mes ter bel ví zi ha jón
Mat róz bel ví zi ha jón
Mat róz-gép ke ze lõ bel ví zi ha jón

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Vo lán Hu mán Ok ta tá si
és Szol gál ta tó Zrt.
1108 Bu da pest,
Új he gyi út 14.
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Név, lak cím
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Vizs gáz ta tá si szak te rü let Mun ka hely

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Jár mû fé nye zõ

Ka rosszé ria la ka tos

Köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Me net jegy el len õr
Me net jegy pénz tá ros
Köz úti köz le ke dés üzem vi tel-el lá tó
Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

Mo tor- és ke rék pár sze re lõ
Ke rék pár sze re lõ
Mo tor ke rék pár-sze re lõ

Tar gon ca- és mun ka gép sze re lõ

Va sút üzem vi tel-el lá tó
Há ló ko csi ka la uz
Jegy vizs gá ló
Vas úti rak tár nok
Vo nat fel- és át ve võ
For gal mi szol gá lat te võ
Vas úti áru fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti sze mély fu va ro zá si pénz tá ros
Vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus
Vas úti for gal mi tech no ló gus
Vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus

Au tó- és mo tor ke rék pár-ke res ke dõ
Au tó- és mo tor ke rék pár-el adó, -köl csön zõ

19. Sza bó Sán dor
1106 Bu da pest,
Hárs le ve lû u. 25/d.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság
1066 Bu da pest, 
Te réz krt. 38.

20. Ve res Gyu la
1118 Bu da pest,
Bu da ör si út 133/c

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

Épí tõ- és anyag moz ga tó gép ke ze lõ je
Eme lõ gép ke ze lõ
Ener gia át ala kí tó-be ren de zés ke ze lõ je
Épí té si anyag elõ ké szí tõ gép ke ze lõ je
Föld mun ka gép-ke ze lõ
Tar gon ca ve ze tõ
Út épí tõ gép-ke ze lõ
Könnyû gép ke ze lõ
Ne héz gép ke ze lõ

Ha szon gép jár mû ve ze tõ
Au tó busz ve ze tõ
Te her gép ko csi-ve ze tõ

Nyug dí jas

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter meg bí zá sá ból:

Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály
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Elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítése

Je ges Já nos, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott,
0258 sor szá mú, pi ros szí nû – a fe dõ la pon két ha ránt arany sáv val el lá tott – fel ügye le ti iga zol vány el ve szett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. jú ni us 1-jé tõl ér vény te len.

Bo ros Ist ván, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí -
tott, 2914 sor szá mú, pi ros szí nû – a fe dõ la pon egy ha ránt arany sáv val el lá tott – fel ügye le ti iga zol vány el ve szett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. jú li us 6-ától ér vény te len.

960 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 14. szám

Lap zár ta után ér ke zett

A gazdasági és közlekedési miniszter
24/2007. (VII. 25.) GKM

u t a  s í  t á  s a
a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének

hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 32/2006.
(X. 9.) GKM utasítás módosításáról

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fe je ze tét
érin tõ, egyes – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVI II. tör vény ben (a továb biak ban: Áht.), va la mint
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.)
165.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek ha tás -
kö ré be utalt jo gok gya kor lá sá ról  szóló 32/2006. (X. 9.)
GKM uta sí tás (a továb biak ban: uta sí tás) mó do sí tá sá ról a
kö vet ke zõk sze rint ren del ke zem:

1.  §

Az uta sí tás 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Je len uta sí tás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl és a költ ség ve tés

vég re haj tá sá ról  szóló tör vény, az Áht., a szám vi tel rõl
 szóló 2000. évi C. tör vény, az Ámr., az ál lam ház tar tás
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren -
de let, a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz -
ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999. 
(XII. 27.) PM ren de let, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló
17/2007. (MK 63.) GKM uta sí tás, va la mint az egyéb vo -
nat ko zó jog sza bá lyok, bel sõ uta sí tá sok, sza bály za tok ren -
del ke zé se it, elõ írásait kell alkalmazni.”

2.  §

Az uta sí tás mel lék le te he lyé be je len uta sí tás mel lék le te
lép.

3.  §

Ez az uta sí tás 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az uta sí tás 6.  §-ának (5) be kez dé se.

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



Melléklet a 24/2007. (VII. 25.) GKM utasításhoz

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl  szóló
2006. évi CXXVII. tv. szerinti GKM fejezeti kezelésû elõirányzatok és szakmai kezelõi

Cím-
szám

Al cím-
szá m

Jog cím-
cso port-

szám

Jog cím-
szám

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

elõ irány zat
szak mai ke ze lõ je

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló ál lam i ve ze tõ

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

Ál lam tit kár
Tit kár sá ga

Ál lam tit kár25 30 33 Ka taszt ró fa vé del mi, pol gá ri vé del mi és nuk le á ris bal eset-el há rí tá si ága za ti fel -
ada tok

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

25 1 1 A ma gyar or szá gi urán érc bá nya be zá rá sa

Ener ge ti kai
Fõ osz tály

Inf ra struk tú ra Ügye kért
Fe le lõs szak ál lam tit kár

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

25 2 2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa

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

25 7 Ener gia pi a ci li be ra li zá ció elõ ké szí tés

25 1 4 1 Ki kö tõk fej lesz té se

Há ló za ti Inf ra struk tú ra
Fõ osz tály

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

25 1 23 Schen ge ni vas úti ha tár ál lo má sok ki ala kí tá sa

25 38 6 Vas úti Fej lesz té sek EIB hi tel bõl

25 30 36 Köz le ke dé si zaj vé de lem

25 30 37 Kö zös sé gi köz le ke dés össze han golt fej lesz té se
Köz szol gál ta tá sok

Szer ve zé se Fõ osz tály
25 1 9 Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se

25 30 15 BKSZ mû köd te té sé nek tá mo ga tá sa

25 19 Ága za ti sza bá lyo zá si fel ada tok, elekt ro ni kus hír köz lés, pos ta inf ra struk tú ra
szabályozás Inf ra struk tú ra

Sza bá lyo zá si
Fõ osz tály

25 30 38 RO-LA gör dü lõ or szág út

25 18 19 Szo ciá lis ár tá mo ga tás

25 30 1 Au tó pá lya ren del ke zés re ál lá si díj Infrastruktúra- fejlesztési
 Programok
Fõ osz tá lya
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Cím-
szám

Al cím-
szá m

Jog cím-
cso port-

szám

Jog cím-
szám

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

elõ irány zat
szak mai ke ze lõ je

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló ál lam i ve ze tõ

25 30 7 Schen gen Alap

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló fõ osz tály:

Inf ra struk tú ra-fej lesz té si
Prog ra mok Fõ osz tá lya

Mû köd te tõ/ke ze lõ
Köz le ke dés fej lesz té si
Ko or di ná ci ós Köz pont
Köz le ke dés fej lesz té si

Integrált Közremûködõ
Szervezete

Inf ra struk tú ra Ügye kért
Fe le lõs szak ál lam tit kár

25 30 8 Koc ká za ti cél tar ta lék

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

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

25 30 11 TEN-T pá lyá za tok

25 31 2 1 Ha jó zá si In for má ci ós Rend szer meg va ló sí tá sa

25 31 2 4 IT fej lesz tés gép jár mû-köz le ke dés lég szennye zõ ha tá sá nak szá mí tá sá ra

25 31 2 5 In teg rált von ta tá si erõ for rás ter ve zõ-és nyil ván tar tó in for má ci ós rendszer

25 31 2 7 Egyes fon tos mé ré sek vissza ve zet he tõ sé gi lán cá nak lét re ho zá sa

25 31 2 8 Vas úti in for má ci ós adat bá zis fej lesz té se

25 31 2 11 Nem ze ti szé les sá vú stra té gia, mo ni tor ing rend sze ré nek felépítése

25 29 Út pénz tár Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló fõ osz tály:

Há ló za ti Inf ra struk tú ra
Fõ osz tály

Mû köd te tõ/ke ze lõ
Köz le ke dés fej lesz té si
Koordinációs Központ

25 27 Új ke rék pár utak és lé te sít mé nyek

25 28 Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se

25 30 2 M44 Kecs ke mét–Ti sza kürt–Szar vas–Bé kés csa ba-au tó út elõ ké szí té se

25 30 3 A 44-es fõút el ké szült Bé kés csa ba el ke rü lõ sza ka sza in élet ve szé lyes cso mó -
pon to kon kör for ga lom létesítése

25 2 3 Szab vá nyo sí tá si és akk re di tá lá si nem zet kö zi feladatok
Üz le ti Kör nye zet

Fej lesz té se Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár

25 13 Üz le ti kör nye zet fej lesz té se

25 14 5 Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa

25 3 3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat Vál lal ko zás Fi nan szí ro zá si 
Fõ osz tály25 3 4 Ma gyar vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze té sé nek tá mo ga tá sa

25 2 12 Ku ta tá si fel ada tok
In no vá ci ós és K+F

Fõ osz tály
25 20 K+F és in no vá ci ós dí jak

25 30 26 2 Nem zet kö zi tag dí jak (NKTHI)

25 2 14 Jövõ háza és mil le ná ris prog ra mok kal össze füg gõ fel ada tok

Mi nisz te ri Ka bi net

Ka bi net fõ nök

25 2 16 Köz po li ti kai ku ta tá sok, elem zé sek

25 2 41 Szak kép zé si fel ada tok

25 30 5 GySEV Rt. tõ ke eme lé se
Va gyon gaz dál ko dá si

 Fõosztály
25 30 4 MÁV Zrt. tõ ke eme lé se

25 2 43 Vál lal ko zói va gyon ke ze lé se

25 1 7 Vas út-egész ség ügyi fej lesz té sek Bel sõ Fej lesz té si
 Fõosztály

9
6

2
K

Ö
Z

L
E

K
E

D
É

S
I 

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
1

4
. szám



Cím-
szám

Al cím-
szá m

Jog cím-
cso port-

szám

Jog cím-
szám

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

elõ irány zat
szak mai ke ze lõ je

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló ál lam i ve ze tõ

25 1 2 Ál lam igaz ga tás ha té kony sá gát nö ve lõ be ru há zá sok In for ma ti kai Fõ osz tály
Gaz da sá gi, in for ma ti kai

és hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

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

Költ ség ve té si Fõ osz tály25 40 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék

25 41 Ma gán és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se

25 3 1 Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat Nem zet kö zi Gaz da sá gi
Kap cso la tok

Szak ál lam tit kár Titkársága Nem zet kö zi Gaz da sá gi
Kap cso la tok

szak ál lam tit kár

25 3 2 1 Nem ze ti be ru há zás-ösz tön zé si vál lal ko zá si cél elõ irány zat

25 3 8 Kül gaz da ság fej lesz té si cél elõ irány zat

25 4 EU tag ság ból ere dõ fel ada tok EU Kap cso la tok Fõ osz tály

25 47 Kö tött se gély hi te le zés Nem zet kö zi Kap cso la tok
Fõ osz tály25 30 26 1 Nem zet kö zi tag dí jak, nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ feladatok

25 18 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia-gaz dálk. fel ada tok

25 18 7 Köz há ló Prog ram Há ló za ti Inf ra struk tú ra
Fõ osz tály

Inf ra struk tú ra Ügye kért
Fe le lõs szak ál lam tit kár

25 18 10 e-In for má ció sza bad ság

Mi nisz te ri Ka bi net Ka bi net fõ nök
25 18 12 NAVA-NDA prog ram

25 18 16 In for má ci ós tár sa da lom stra té gi ai ter ve zés és monitoring

25 18 13 Fel sõ és köz ok ta tá si szoft ver és li censz díj

25 18 8 e-Ma gyar or szág Pon tok
In fo kom mu ni ká ci ós és
E-gaz da ság Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár

25 18 18 In fo kom mu ni ká ci ós stra té gi ák és prog ra mok meg ala po zá sa

25 18 17 In for má ci ós tár sa da lom fej lesz té se és a di gi tá lis sza ka dék csökkentése

A GKM fejezet kizárólag maradvánnyal rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatai és azok szakmai kezelõi

Cím-
szám

Al cím-
szám

Jog cím-
cso port-

szám

Jog cím-
szám

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

elõ irány zat
szak mai ke ze lõ je

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló ál lam i vezetõ

25 6 1 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat
Ener ge ti kai Fõ osz tály

Inf ra struk tú ra Ügye kért
Fe le lõs szak ál lam tit kár

25 48 Föld gáz ár eme lés in téz mé nyi el len té te le zé se

25 2 9 A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál lam i fel ada tai Inf ra struk tú ra
Sza bá lyo zá si Fõ osz tály25 2 15 Lé gi ri asz tá si rend szer fenn tar tá si

25 38 5 Vas út há ló zat fej lesz té se

Há ló za ti Inf ra struk tú ra
Fõ osz tály

25 38 11 Sár mel lé ki re pü lõ tér fej lesz té se

25 30 3 Költ ség té rí tés a vas úti pá lyák és tar to zé ka ik mû köd te té sé hez

25 18 14 Köz tiszt vi se lõk és pe da gó gu sok in ter net hoz zá fé ré sé nek támogatása

1
4

. szám
K

Ö
Z

L
E

K
E

D
É

S
I 

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
9

6
3



Cím-
szám

Al cím-
szám

Jog cím-
cso port-

szám

Jog cím-
szám

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

elõ irány zat
szak mai ke ze lõ je

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló ál lam i vezetõ

25 2 32 Nem zet kö zi vá lasz tott bí ró sá gi per ben kép vi se let ellátása Inf ra struk tú ra
Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga25 30 35 Ke gye le ti Alap

25 12 13 Tech no ló gi ai koc ká zat elem zé si kép zés a sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé vel
kapcsolatban

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló fõ osz tály:

Inf ra struk tú ra-fej lesz té si
Prog ra mok Fõ osz tá lya

Mû köd te tõ/ke ze lõ
Köz le ke dés fej lesz té si
Ko or di ná ci ós Köz pont
Köz le ke dés fej lesz té si

Integrált Közremûködõ
Szervezete

25 30 13 CONNECT

25 31 2 2 Fel ké szü lés a di gi tá lis ta cho grá fok be ve ze té sé re

25 31 2 3 Vas úti inf ra struk tú ra ha té kony sá gá nak nö ve lé se (HU04IB/IR01)

25 31 2 6 Gör dü lõ ál lo mány kar ban tar tás ha té kony sá gá nak növelése

25 31 2 9 Vas úti inf ra struk tú ra ha té kony sá gá nak nö ve lé se 2004/016-689.05.02.

25 31 2 10 Zaj tér ké pet ké szí tõ köz pont lét re ho zá sa

25 35 Ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok támogatása Üz le ti Kör nye zet
Fej lesz té se Fõ osz tály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár

25 36 2 De sign Ter mi nál For ma ter ve zé si Tá jé koz ta tó és Szol gál ta tó Kht. köz hasz nú
feladatai In no vá ci ós és K+F

Fõ osz tály
25 2 4 Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se

25 11 ITD-H Be fek te tés-ösz tön zé si és ke res ke de lem-fej lesz té si tanácsadás Nem zet kö zi Gaz da sá gi
Kap cso la tok

Szak ál lam tit kár Titkársága

Nem zet kö zi Gaz da sá gi
Kap cso la tok

szak ál lam tit kár
25 3 7 Ke res ke de lem-fej lesz té si cél elõ irány zat

25 10 KGA há ló zat mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té se

25 39 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek (MÁV Zrt.) Va gyon gaz dál ko dá si
Fõ osz tály

Ka bi net fõ nök

25 2 18 Ál la mi több let fel ada tok

Költ ség ve té si Fõ osz tály
Gaz da sá gi, in for ma ti kai és 

hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

25 17 0 GKM fe je ze ti elõ re nem ter ve zett ki adá sok

25 1 3 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai

25 18 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia-gaz dál ko dá si fel ada tok

25 18 2 1 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány Inf ra struk tú ra
Sza bá lyo zá si Fõ osz tály

Inf ra struk tú ra Ügye kért
Fe le lõs szak ál lam tit kár25 18 4 Vé de lem- és biz ton ság fej lesz té si hír köz lé si cél tar ta lék-kép zé si program

25 18 11 IT pi a cösz tön zés és ha zai kis-és kö zép vál lal ko zá sok kül pi a ci ver seny ké pes sé -
gi programja

Nem zet kö zi Gaz da sá gi
Kap cso la tok

Szak ál lam tit kár Titkársága

Nem zet kö zi Gaz da sá gi
Kap cso la tok

szak ál lam tit kár

25 18 5 In for ma ti kai, hír köz lé si fej lesz té si prog ra mok, tá mo ga tá sok, szo ciá lis te le fon
támogatás

Az elõ irány zat szak mai
ke ze lõ je a Költ ség ve té si

Fõ osz tály, az aláb bi
Fõ osz tá lyok keretgazdák

Gaz da sá gi, in for ma ti kai és 
hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

Kom mu ni ká ci ós fel ada tok Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály

Ka bi net fõ nökMITS gör dü lõ ter ve zés
Mi nisz te ri Ka bi net

e-In for má ció sza bad ság

9
6

4
K

Ö
Z

L
E

K
E

D
É

S
I 

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
1

4
. szám



Cím-
szám

Al cím-
szám

Jog cím-
cso port-

szám

Jog cím-
szám

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

elõ irány zat
szak mai ke ze lõ je

Szak mai fel ügye le tet
gya kor ló ál lam i vezetõ

Köz igaz ga tá si ko or di ná ci ós fel ada tok

Költ ség ve té si Fõ osz tály
Gaz da sá gi, in for ma ti kai

és hu mán po li ti kai
szak ál lam tit kár

Gaz da sá gi sza bá lyo zás

Irat szer kesz tõi és ta nács adói fel ada tok

Szo ciá lis te le fon tá mo ga tás

In fo kom mu ni ká ci ós és
E-gaz da ság Fõ osz tály Gaz da ság fej lesz té si

szak ál lam tit kár

HHÁT-2 pá lyá zat

HHÁT-3 pá lyá za tok

In fo kom mu ni ká ci ós Iro da mû köd te té se

Pá lyá za tok és prog ra mok le bo nyo lí tá sá nak feladatai

e-Tár, e-Szig nó

Szo ci á li san rá szo rult em be rek szá mí tó gép hez ju tá sá nak támogatása

IT men tor

Nem ze ti stra té gi ai re fe ren cia ke ret IT OP

SZT-IS-7 pá lyá zat (por tál, hon lap)

ITP-1 (e-De mok rá cia)

ITP-11 (di gi tá lis ok ta tás)

ITP-18 (ön kor mány za tok) és bo nyo lí tá sa

Pá lyá za tok és prog ra mok le bo nyo lí tá sá nak fel ada tai, egyéb fel ada tok kiadásai

e-Ma gyar or szág pon tok

Köz re mû kö dõ szer ve ze tek

Szab vá nyo sí tás Üz le ti Kör nye zet
Fej lesz té se Fõ osz tályKi je lö lé si Bi zott ság mû köd te té se

Pi a ci in for má ci ós rend szer,
OSAP In fo kom mu ni ká ci ós és

E-gaz da ság Fõ osz tály és
In for ma ti kai Fõosztály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár és

Gaz da sá gi, in for ma ti kai
és hu mán po li ti kai

szakállamtitkár

In fo kom mu ni ká ci ós sza bá lyo zás In fo kom mu ni ká ci ós
és E-gaz da ság Fõ osz tály

és Inf ra struk tú ra
Sza bá lyo zá si Fõosztály

Gaz da ság fej lesz té si
szak ál lam tit kár és

Inf ra struk tú ra Ügye kért
Fe le lõs szakállamtitkár

ITP-24 Inf ra struk tú ra
Sza bá lyo zá si Fõ osz tály Inf ra struk tú ra Ügye kért

Fe le lõs szak ál lam tit kárHTEC-1 (ame ri kai pi ac ra ju tás) Há ló za ti Inf ra struk tú ra
Fõ osz tály
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966 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 14. szám

A Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult fel osz tá -
sát, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy ide -
jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a
Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Hivatalos Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.) meg al ko tá sa so rán az Eu ró pai Unió
tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog -
al kal ma zók több mint más fél év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek rég meg szûn tek, az el sõ tár -
sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és 
el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul tú ra, amely re a jog -
al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló, a Leg fel sõbb Bí ró ság és
az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),
 valamint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma -
gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                                       ………………………………………
                                            cég sze rû alá írás

KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www. mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 24 696 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1092 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.
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