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Sze mé lyi hí r

A Miniszterelnök
59/2007. (IX. 13.) ME

határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló
2006. évi LVII. tör vény 58. § c) pont ja alap ján, a gaz da sá -
gi és köz le ke dé si mi nisz ter ja vas la tá ra

Me ré nyi Mik lóst,

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium szak ál lam tit -
ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2007. au gusz tus 1-jei ha tállyal – 

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Jog sza bá lyok

A Kormány
236/2007. (IX. 12.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya 

és a Horvát Köztársaság Kormánya között
az V/B. összeurópai közlekedési folyosó 

Letenye és Gorièan közötti autópálya határhídjának 
építésérõl a Mura folyón 2004. december 16-án, 

Budapesten aláírt Egyezmény módosításáról  szóló,
Zágrábban, 2007. május 17-én aláírt Egyezmény

kihirdetésérõl

1.  §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Hor vát Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött az V/B. össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só Le -
te nye és Go ri è an kö zöt ti au tó pá lya ha tár híd já nak a Mu ra
fo lyón 2004. de cem ber 16-án, Bu da pes ten alá írt Egyez -
mény mó do sí tá sá ról  szóló, Zág ráb ban, 2007. má jus 17-én
alá írt Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ
hatá lyának el is me ré sé re.

2.  §

A Kormány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát

Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai
közlekedési folyosó Letenye és Gorièan közötti

autópálya határhídjának építésérõl a Mura folyón
2004. december 16-án, Budapesten aláírt Egyezmény

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) az
V/B. össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só Le te nye és Go ri è an
kö zöt ti au tó pá lya ha tár híd já nak épí té sé rõl a Mu ra fo lyón
2004. de cem ber 16-án, Bu da pes ten alá írt Egyez mény
(a továb biak ban: Mu ra-híd Egyez mény) vég re haj tá sá val
kap cso la tos tár gya lá so kon fel me rült szem pon tok alap ján a 
kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 3. Cikk (1) be kez dés a) pont ja
a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:

„A költ sé gek egy más kö zöt ti meg osz tá sá nál a Szer zõ dõ
Fe lek a ki vi te le zé si mun kák árát az ál ta lá nos for gal mi adó
nél kü li ér ték ben oly mó don szá mol ják el, hogy füg get le -
nül a tel je sí tés he lyé tõl ezen költ sé gek net tó 50%-á t az
egyik Szer zõ dõ Fél, net tó 50%-á t a má sik Szer zõ dõ Fél
 viseli, az adott ál lam ban ér vé nyes adó mér ték alkal -
mazásával.”

2. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 4. Cikk (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõ kép pen mó do sul:

„A híd elõ ké szí té sé re és épí té sé re a ki adott épí té si en ge -
dé lyek kel, va la mint a PIU irány el ve i vel és ha tá ro za ta i val
össz hang ban ke rül sor, ami rõl a két Szer zõ dõ Fél ille té kes
szer vei út ján gon dos ko dik.”

3. Cikk

(1) A Mu ra-híd Egyez mény 4. Cikk (4) be kez dé se a kö -
vet ke zõ kép pen mó do sul:

„A híd meg épí té sé re kö zö sen ke rül ki írás ra a nyil vá nos,
egy for du lós, nem zet kö zi ver seny tár gya lás. A ver seny tár -
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gya lás ki írá sá ra és le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó el já rás ren -
det, amely az Euró pai Par la ment nek és a Ta nács nak az épí -
té si be ru há zás ra, az áru be szer zés re és a szol gál ta tás-meg -
ren de lés re irá nyuló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá -
sá ról  szóló 2004. már ci us 31-i 2004/18/EK irá nyel vén ala -
pul, ezen Egyez mény 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za. A
szer zõ dés kö tés a FI DIC (Fe de ra ti on In ter na ti o nal des In -
gé ni e urs Con se ils – Ta nács adó Mér nö kök Nem zet kö zi
Szö vet sé ge) aján lá sá val össz hang ban tör té nik.”

(2) A 4. Cikk (5) be kez dé se tör lés re ke rül.

4. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 5. Cikk (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ kép pen mó do sul:

„A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az ille -
té kes szer ve ik köz re mû kö dé sé vel a ter ve zé si, elõ ké szí té si
és ki vi te le zé si mun ká kat úgy vég zik, hogy a híd épí té se
2008-ban be fe je zõd hes sen, kap cso lód va a már el ké szült
vagy épí tés alatt ál ló csat la ko zó au tó pá lya-sza ka szok hoz
és a ha tár for ga lom el len õr zé sé hez szük sé ges létesít -
ményekhez.”

5. Cikk

A Mu ra-híd Egyez mény 6. Cikk (1) és (2) be kez dé se a
kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

„(1) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az
egyik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té rõl ki vitt, illetve a
má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak vám te rü le té re be ho zott, a
híd meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges anya gok és ter mé kek
men te sek a vám fi ze té si kö te le zett ség alól. A fe l nem hasz -
nált anya go kat, ter mé ke ket vissza kell szál lí ta ni azon
Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re, ahon nan azo kat be hoz -
ták.

(2) A híd meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges gé pek, jár mû vek, 
be ren de zé sek és esz kö zök vám- és il le ték-, va la mint vám -
biz to sí ték fi ze té si kö te le zett ség alól men te sek az zal a fel -
té tel lel, hogy azo kat a kül dõ ál lam ba vissza szál lít ják.”

6. Cikk

(1) Ezen Egyez mény azon ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék
kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik) na pon lép ha tály -
ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy az Egyez mény hatályba lépéséhez szük sé ges bel sõ
jo gi elõ írásaiknak ele get tet tek.

(2) Ezen Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szó l, ren del ke -
zé se it a Szer zõ dõ Fe lek az alá írás nap já tól szá mí tott
45. (negy ven ötö dik) nap tól ide ig le ne sen al kal maz zák. Az
Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Fél írás ban, dip lo má ci ai
úton fel mond hat ja. Az Egyez mény a fel mon dá sá ról  szóló

ér te sí tés nek a má sik Szer zõ dõ Fél ál tal tör tént át vé te lé nek
nap já tól szá mí tott 6 (hat) hó nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

(3) Ezen Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek kö zös meg egye -
zé se alap ján mó do sít ha tó az ad dig el vég zett mun kák költ -
sé ge i nek el szá mo lá sa mel lett. A mó do sí tás e Cikk (1) be -
kez dé se sze rint lép ha tály ba.

Ké szült Zág ráb ban, 2007. év má jus 17. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és hor vát nyel ven. Mind két
szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)

1. számú melléklet

Eljárási szabályok

1. Cikk

Hatály

A je len el já rá si sza bá lyok az „V/B. ÖSSZEURÓPAI
KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ LETENYE ÉS GORIÈAN
KÖZÖTTI AUTÓPÁLYA HATÁRHÍDJÁNAK ÉPÍ -
TÉSE A MURA FOLYÓN” tár gyú szer zõ dés (épí té si
 beruházásra irá nyuló szer zõ dés) oda íté lé sé nek fo lya ma tá -
ra vo nat koz nak, a Hor vát Köz tár sa ság Kor mány a és a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor mány a kö zött 2004. de cem ber 16-án
lét re jött meg ál la po dás ban, illetve annak mó do sí tá sá ban
fog lal tak nak meg fele lõen.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

A je len el já rás cél ja i ra az aláb bi ki fe je zé sek ér tel me zé se 
a kö vet ke zõ:

Aján lat ké rõk: a je len el já rás ban Aján lat ké rõ nek mi nõ -
sül a Hrvats ke Au to ces te d.o.o., a továb biak ban: „HAC” és 
a Nem ze ti Au tó pá lya Zrt., a továb biak ban: „NA Zrt.” ál tal
al ko tott szer zõ dés kö tõ tár su lás vagy ezek jog utó dai.

Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés: olyan nyil vá -
nos szer zõ dé sek, me lyek tár gya az Aján lat ké rõk ál tal meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mun ká la tok ki vi -
te le zé se vagy ter ve zé se és ki vi te le zé se együtt.

Aján lat te võ: bár mely jo gi sze mély vagy a le te le pe dé se
sze rin ti or szág ban jog ké pes ség gel ren del ke zõ más szer ve -
zet, amely aján la tot nyújt be a je len el já rá si sza bá lyok nak
meg fele lõen. Aján lat te võ nek mi nõ sül har ma dik or szág ban 
be jegy zett szék hellyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok
ma gyar or szá gi vagy hor vát or szá gi le ány vál la la ta is; sze -
mé lyek cso port ja kö zö sen nyújt hat be aján la tot, fel té ve,
hogy iga zol ják gaz da sá gi tár su lá suk kü lön le ges jo gi for -
má ját (kon zor ci um).



Al vál lal ko zó: bár mely jo gi sze mély vagy a le te le pe dé se
sze rin ti or szág ban jog ké pes ség gel ren del ke zõ szer ve zet,
amely nek az Aján lat te võ a szer zõ dés bár mely ré szét al vál -
lal ko zás ba kí ván ja ad ni, és er re a tény re az aján la tá ban – az 
al vál lal ko zó sze mé lyé nek vagy az ál ta la el lá tan dó te vé -
keny ség meg je lö lé sé vel – hi vat ko zik.

Euró pai Unió és az Euró pai Unió tag ál la mai: az Euró -
pai Gaz da sá gi Tér ség és az Euró pai Gaz da sá gi Tér sé get
lét re ho zó Meg ál la po dást alá író ál la mok.

Ha mis adat: a va ló ság nak meg fele lõen is mert, de a va -
ló ság tól el té rõ en kö zölt adat.

Írá sos vagy írás ban: sza vak ból vagy szá mok ból ál ló,
ol vas ha tó, rep ro du kál ha tó, majd kö zöl he tõ ki fe je zés mód.
Ma gá ban fog lal hat elekt ro ni kus esz kö zök hasz ná la tá val
to váb bí tott és tá rolt in for má ci ó kat.

3. Cikk

Alapelvek

A szer zõ dés oda íté lé se so rán (ide ért ve az adott szer zõ -
dés meg kö té sét is) az Aján lat ké rõk az Aján lat te võ ket egy -
for mán és diszk ri mi ná ció-men te sen íté lik meg és át lát ha tó
el já rást foly tat nak le.

A szer zõ dés oda íté lé se so rán az Aján lat ké rõk nem ze ti
el bá nást biz to sí ta nak az Euró pai Uni ó ban vagy a Hor vát
Köz tár sa ság ban le te le pe dett Aján lat te võk, és az Euró pai
Uni ó ból vagy a Hor vát Köz tár sa ság ból szár ma zó áruk ré -
szé re. Az Euró pai Uni ón és a Hor vát Köz tár sa sá gon kí vül
le te le pe dett Aján lat te võk vagy ilyen ál lam ból szár ma zó
áruk ré szé re az Aján lat ké rõk nem zet kö zi kö te le zett ség vál -
la lá sa ik kal össz hang ban biz to sí ta nak nem ze ti el bá nást.

4. Cikk

Általános szabályok

Határidõk számítása

A na pok ban, hó na pok ban vagy évek ben meg ál la pí tott
ha tár idõ be vagy idõ tar tam ba (a továb biak ban együtt: ha -
tár idõ) a kez dõ nap nem szá mít be le. Kez dõ nap az a nap,
amely re a ha tár idõ meg kez dé sé re okot adó cse lek mény
vagy egyéb kö rül mény esik.

A hó na pok ban vagy évek ben meg ál la pí tott ha tár idõ
azon a na pon jár le, amely szá má nál fog va a kez dõ na pot
kö ve tõ nap nak meg fe lel; ha ez a nap a le já rat hó nap já ban
hi ány zik, a hó nap utol só nap ján.

Ha a ha tár idõ utol só nap ja nem mun ka nap ra esik, a ha -
tár idõ csak az ezt kö ve tõ leg kö ze leb bi mun ka na pon jár le.

Egyéb rendelkezések

Ha a je len el já rás rend va la mely iga zo lás be mu ta tá sát ír -
ja elõ, ak kor az iga zo lás hi te les má so la ta is el fo gad ha tó,

fel té ve, hogy a hi te le sí tést a Hor vát Köz tár sa ság ban vagy a 
Ma gyar Köz tár sa ság ban köz jegy zõi szol gál ta tást nyúj tó
köz jegy zõ vég zi.

5. Cikk

Az eljárás megindítása

Az Ajánlati Felhívás közzététele

Az Aján lat ké rõk az el já rás meg in dí tá sá ra egy kö zö sen el -
fo ga dott Aján la ti Fel hí vást tesz nek köz zé egy ide jû leg
a Hor vát Köz tár sa ság ban és a Ma gyar Köz tár sa ság ban
(a hor vát or szá gi Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben és egy hor vát or -
szá gi na pi lap ban, to váb bá két ma gyar or szá gi na pi lap ban).

Az Ajánlati Felhívás tartalma

Az Aján la ti Fel hí vás tar tal maz za az Aján lat ké rõk ne vét, 
a szer zõ dés tár gyát és a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás meg ké ré sé -
nek he lyét (cí met és fax szá mot).

Az Aján la ti Fel hí vás ban kö zöl ni kell, hogy az Aján lat -
te võ nem nyújt hat be több vál to za tú (al ter na tív) aján la tot.

Az Aján la ti Fel hí vás ban je lez ni kell, hogy a leg ala cso -
nyabb ár az ér té ke lés kri té ri u ma.

Az Aján la ti Fel hí vás tar tal maz za az aján la tok be nyúj tá -
sá nak ha tár ide jét, és az aján la tok be nyúj tá sá nak he lyét és
azt a nyel vet (hor vát és ma gyar), me lyen az aján la tot be
kell nyúj ta ni. Az Aján la ti Fel hí vás tar tal maz za to váb bá a
pá lyá za ti ered mény hir de tés és a szer zõ dés kö tés dá tu mát,
va la mint a mun ká la tok be fe je zé sé nek ha tár ide jét.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je az Aján la ti Fel -
hí vás köz zé té te lé nek dá tu má tól szá mí tott 75 nap.

Az Aján la ti Fel hí vás ban az Aján lat ké rõk elõ ír ják a
 Pályázati Do ku men tá ció át vé te lé nek mód ját, vég sõ dá tu -
mát és he lyét, va la mint a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ért fi ze -
ten dõ összeg fi ze té si fel té te le it.

Pályázati Dokumentáció

Az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le a Pá lyá za ti Do ku -
men tá ció meg vá sár lá sa. A Kon zor ci um mind egyik tag já -
nak meg kell vá sá rol nia a sa ját pél dá nyát a Pá lyá za ti Do -
ku men tá ci ó ból. A Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ért fi ze ten dõ
összeg: 4000 euró, illetve ezen összeg nek a meg fe le lõ
pénz nem ben va ló el len ér té ke, amit az Aján la ti Fel hí vás -
ban meg ha tá ro zott bank szám lá ra kell be fi zet ni. A HAC és
az NA a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ból egy for mán 10-10,
hor vát és ma gyar nyel ven írt pél dányt bo csát rendelke -
zésre hi va ta los szék he lyén.

A Pá lyá za ti Do ku men tá ció át vé te lé nek he lye: Hrvats ke
Au to ces te d.o.o., Ši ro li na 4, Zág ráb, Hor vát Köz tár sa ság
és Nem ze ti Au tó pá lya Zrt., 1036 Bu da pest, La jos u. 80.,
Ma gyar Köz tár sa ság.

A Pá lyá za ti Do ku men tá ció az Aján la ti Fel hí vás köz zé -
té te lé nek nap já tól az aján la tok be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott 
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ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 20. na pig ve he tõ át, munka -
napokon 09.00 és 15.00 óra kö zött, egy ide jû leg be mu tat va
a Pá lyá za ti Do ku men tá ció el len ér té ké nek meg fi ze té sé rõl
 szóló iga zo lást. A Pá lyá za ti Do ku men tá ció ré szei, illetve a 
hor vát és ma gyar nyel vû vál to zat eset le ges el té ré se ese tén
irány adó nyelv az aláb bi ak ban ke rül meg ha tá ro zás ra:

A do ku men tá ció ré szei Az irány adó nyelv
1. Kö tet – Ál ta lá nos rész hor vát
2. Kö tet – Költ ség ve té si ki írás ma gyar
3. Kö tet – Terv do ku men tá ció ma gyar
4. Kö tet – Mû sza ki elõ írások 

    (spe ci fi ká ció) ma gyar

AZ AJÁNLATTEVÕ ÉS ALVÁLLALKOZÓI
ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

6. Cikk

Kizáró okok

Az el já rás ból ki zá rás ra ke rül az Aján lat te võ (vagy Kon -
zor ci um), aki vagy aki nek a szer zõ dé ses ár 10%-á t meg ha -
la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó ja,
illetve Kon zor ci um ese tén a Kon zor ci um bár mely tag ja:

a) bank szám lá ját a meg fe le lõ pénz in té zet iga zo lá sa ér -
tel mé ben zá rol ták az utób bi 30 (har minc) nap alatt 3 (há -
rom) nap nál hosszabb idõ re, vagy az utób bi 180 (egy száz -
nyolc van) nap so rán 30 (har minc) nap nál hosszabb idõ re;

b) aki csõd el já rást vagy fel szá mo lást je len tett be, aki bí -
ró sá gi el já rás ha tá lya alatt ál l, aki vel szem ben a bí ró ság
csõd el já rást fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rást in -
dí tott, aki csõd egyez sé get kö tött a hi te le zõ i vel, fel füg gesz -
tet te üz le ti-gaz da sá gi te vé keny sé ge it, vagy bár mely, ezek -
kel azo nos ér tel mû hely zet be ke rült a nem ze ti tör vények és 
ren del ke zé sek ér tel mé ben foly ta tott ha son ló el já rás követ -
keztében;

c) aki csõd el já rás vagy kö te le zõ en el ren delt fel szá mo lás 
ha tá lya alatt ál l, aki bí ró sá gi el já rás ha tá lya alatt ál l, aki
csõd egyez sé get kö tött a hi te le zõ i vel, vagy bár mely, azo -
nos ér tel mû hely zet be ke rült a nem ze ti tör vények és ren -
del ke zé sek ér tel mé ben foly ta tott ha son ló el já rás követ -
keztében;

d) akit szak mai te vé keny sé gei kö ré ben el kö ve tett bár -
mi lyen bûn cse lek mény  miatt jog erõs bí ró sá gi íté let tel súj -
tot tak az adott or szág jog sza bá lyai alap ján, szak mai te vé -
keny sé gei kö ré ben el kö ve tett bár mi lyen bûn cse lek mény
 miatt;

e) akit bû nös nek ta lál tak sú lyos, szak mai eti ká ba üt kö zõ 
és az Aján lat ké rõk ál tal bi zo nyít ha tó cse le ke det/vi sel ke -
dés  miatt;

f) aki nem tel je sí tet te tár sa da lom biz to sí tá si be fi ze té si
kö te le zett sé ge it a le te le pe dé se sze rin ti or szág jogszabá -
lyainak meg fele lõen vagy az Aján lat ké rõk or szá gá ban;

g) aki nem tel je sí tet te adó- vagy vám fi ze té si kö te le zett -
sé ge it a le te le pe dé se sze rin ti or szág jog sza bá lya i nak meg -
fele lõen vagy az Aján lat ké rõk or szá gá ban;

h) aki a pá lyá za ti mi nõ sí té si kri té ri u mok kal kap cso lat -
ban elõ írt in for má ci ók adá sa kor ha mis ada tot ad, vagy aki
nem adott meg ilyen in for má ci ó kat az utób bi 5 év so rán le -
foly ta tott köz be szer zé si el já rá sok so rán;

i) aki az el múlt 5 év so rán ki sza bott ha tá lyos jog erõs bí -
ró sá gi íté let ér tel mé ben tör vény-, illetve jog sza bály sér tést
kö ve tett el mun ka szer zõ dés meg kö té sé vel és be je len té sé -
vel, vagy kül föl di mun ka erõ fog lal koz ta tá sá val kapcso -
latban.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása

Ki zá ró ok     Iga zo lás

a) A 7. c) Cik kely ál tal meg ha tá ro zott
do ku men tá ci ó val kell iga zol ni.

b), c), d), e), i), h) Bí ró sá gi vagy ha tó sá gi iga zo lás,
vagy – ezek hi á nyá ban – az Aján lat -
te võ ál tal egy hor vát vagy ma gyar
köz jegy zõ elõtt 30 nap nál nem ré -
geb bi nyi lat ko zat.

f), g) Az ille té kes ha tó ság ál tal ki adott
iga zo lás.

Az Aján lat te võ nem ad hat be to váb bi aján la tot más
Aján lat te võ vel kö zö sen a je len el já rás ban, és nem ve het
részt ugyan eb ben az el já rás ban más Aján lat te võ ál tal a
szer zõ dé ses ár 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
ni kí vánt Al vál lal ko zó ként.

7. Cikk

Szakmai tevékenységek végzésére való alkalmasság

Az Aján lat te võ nek, a Kon zor ci um min den tag já nak, va -
la mint az Aján lat te võ nek a szer zõ dé ses ár 10%-á t meg ha -
la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó ja te -
kin te té ben iga zol nia kell, hogy sze re pel a le te le pe dé se sze -
rin ti or szág ban lé te zõ va la me lyik ke res ke del mi vagy szak -
mai nyil ván tar tás ban, ahol ez szük sé ges.

A fen ti ren del ke zést nem tel je sí tõ Aján lat te võk ki zá rás -
ra ke rül nek az el já rás ból.

A gazdasági és pénzügyi helyzet követelményei 
és igazolása

Az Aján lat te võ nek vagy a Kon zor ci um nak az aláb bi do -
ku men tu mo kat kell be nyúj ta nia (al vál lal ko zó ik nak azon -
ban nem):

a) Az utol só 3 (há rom) év ered mény ki mu ta tá sai vagy
mér le ge, vagy ezek ré szei, me lyek iga zol ják, hogy az
Aján lat te võ nem volt vesz te sé ges.

b) Nyi lat ko zat az Aján lat te võ tel jes üz le ti for gal má -
ról/ár be vé te lé rõl, amely az utób bi 3 (há rom) év át la gát te -
kint ve mi ni mum egyen lõ vagy több kell, hogy le gyen,
mint 25 000 000 euró.

c) Az Aján lat te võ nyi lat ko za ta va la mennyi pénz in té ze -
tek nél ve ze tett bank szám lá já ról, amely hez csa tol ni kell az



érin tett pénz in té zet(ek) ál tal az aján lat be nyúj tá sá ra elõ írt
ha tár idõ tõl szá mí tott 30 nap nál nem ré geb ben ki adott iga -
zo lá sát ar ról, hogy mennyi ide je ve ze ti(k) az Aján lat te võ
szám lá ját/szám lá it, az Aján lat te võ pon to san tel je sí ti-e
pénz ügyi/fi ze té si kö te le zett sé ge it, kel lett-e zá rol ni az
Aján lat te võ szám lá ját a leg utób bi 360 nap tá ri na pon be lül,
és ha igen, mi kor és mennyi idõ re. Ezen pont sze rin ti iga -
zo lást a szer zõ dé ses ár 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók ese té ben is be kell
nyúj ta ni.

A gaz da sá gi és pénz ügyi hely zet iga zo lá sá ra vo nat ko zó, 
fen ti ren del ke zé se ket nem tel je sí tõ Aján lat te võk ki zá rás ra
ke rül nek az el já rás ból.

A mûszaki képesség és szakmai alkalmasság
követelményei és igazolása

Az Aján lat te võ nek, a Kon zor ci um nak és az Ajánlat -
tevõnek a szer zõ dé ses ár 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó vo nat ko zá sá ban, az
aláb bi do ku men tu mo kat kell be nyúj ta ni uk:

a) Az utol só 5 (öt) év ben (fõ vál lal ko zó ként) el vég zett
mun kák lis tá ja, csa tol va a meg bí zó(k) ál tal ki adott, a meg -
fe le lõ tel je sí tést bi zo nyí tó iga zo lás(oka)t. Ezek ben az iga -
zo lá sok ban fe l kell tün tet ni a mun kák ér té két, idõ pont ját és 
he lyét, to váb bá, hogy a mun ká kat a szak mai elõ írásoknak
meg fele lõen és he lye sen vé gez ték-e el.

b) A fent em lí tett mun kák kö zül leg alább ket tõ nek mi ni -
mum 50 mé ter fesz tá vol sá gú acél vagy ösz vér híd épí té sé -
nek kell len nie.

c) A mû sza ki szak em be rek vagy szer ve ze ti egy sé gek
be mu ta tá sa, füg get le nül at tól, hogy köz vet le nül az Aján -
lat te võ höz tar toz nak-e vagy sem, kü lö nös te kin tet tel a mi -
nõ ség el len õr zé sért fe le lõs sze mé lyek re.

d) Az Aján lat te võ és/vagy az Aján lat te võk ve ze tõ i nek
is ko lai vég zett sé ge és szak mai mi nõ sí té sei, kü lö nös te kin -
tet tel a mun ká la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs sze mély(ek)re.

e) A szer zõ dés tel je sí té sé hez az Aján lat te võ ren del ke zé -
sé re ál ló esz kö zök, gé pek és be ren de zé sek kö ré rõl  szóló
nyi lat ko zat.

f) A ve ze tõi és mû sza ki ál lo mány mi ni má li san meg kö -
ve telt lét szá ma:

Pro jekt ve ze tõ: ál lam i ok le ve les épí tõ mér nök, aki si ke -
res szak mai vizs gát tet t a Hor vát Köz tár sa ság ban, vagy a
Ma gyar Köz tár sa ság ban vég zett fe le lõs mû sza ki ve ze tõ,
mind két eset ben mi ni má li san 10 éves szak mai tapasz -
talattal, 1 fõ.

Hely szí ni mun ka ve ze tõ: ál lam i ok le ve les épí tõ mér nök,
mi ni má li san 5 éves szak mai ta pasz ta lat tal, 2 fõ.

Mi nõ ség irá nyí tá si szak mér nök: ál lam i ok le ve les épí tõ -
mér nök, mi ni má li san 5 éves szak mai ta pasz ta lat tal, 1 fõ.

Ge o dé ta mér nök: be jegy zett ge o dé ta szak mér nök, 1 fõ.
Mû ve ze tõ: mély épí té si tech ni kus, mi ni má li san 5 éves

szak mai ta pasz ta lat tal, 3 fõ.
A fent em lí tett kö ve tel mé nye ket nem tel je sí tõ Aján lat -

te võ ket ki kell zár ni az el já rás ból. Az aján lat ké rõk ki ér té -
ke lik, hogy az Aján lat te võk, va la mint a köz be szer zé si ér -

ték 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
Al vál lal ko zók ál tal be mu ta tott iga zo lá sok mennyi ben fe -
lel nek meg a mû sza ki ké pes sé gek kel és szak mai mi nõ sí té -
sek kel kap cso lat ban meg kö ve telt kri té ri u mok nak.

8. Cikk

Kiegészítõ információk

A meg fe le lõ aján lat be nyúj tá sa ér de ké ben az Ajánlat -
tevõ az Aján la ti Fel hí vás ban meg je lölt Aján lat ké rõk tõl
hor vát és ma gyar nyel ven írás ban to váb bi ki egé szí tõ (ér -
tel me zést se gí tõ) in for má ci ó kat kér het le vél ben vagy
 faxon az Aján la ti Fel hí vás sal és a Pá lyá za ti Dokumentá -
cióval kap cso lat ban, leg ké sõbb az aján la ti be adá si ha tár -
idõ elõt ti 20 na pig.

A ki egé szí tõ in for má ci ó kat, a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ót
meg vá sá ro ló, a köz be szer zé si el já rás ban részt ve võ összes
Aján lat te võ meg kap ja, leg ké sõbb az aján la ti be adá si ha -
tár idõ elõtt 10 nap pal.

A HAC a ma gyar fél lel tel jes egyet ér tés ben meg fo gal -
ma zott vá la szo kat hor vát és ma gyar nyel ven ad ja meg írás -
ban. A vá la szo kat az összes Aján lat te võ pos tai kéz be sí tés -
sel vagy fa xon kap ja meg. Ha az Aján lat ké rõk nem ké pe -
sek a vá lasz(ok) meg adá sá ra a fent em lí tett ha tár idõn be -
lül, ak kor e tény rõl írás ban ér te sí tik az Aján lat te võ ket és
meg hosszab bít ják az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide jét
úgy, hogy az Aján lat te võk nek a vá la szok kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott leg alább 10 nap juk le gyen a pá lyá za tok be nyúj -
tá sá nak ha tár ide jé ig.

9. Cikk

Az ajánlat elkészítése

Az Aján lat te võk nek az aján la tu kat az Aján la ti Fel hí vás -
ban és a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott tar tal -
mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kell el ké szí -
te ni ük. Az aján lat nak tar tal maz nia kell az Aján lat te võ ki -
fe je zett nyi lat ko za tát a Pá lyá za ti Do ku men tá ció fel té te le i -
nek va ló meg fe le lés rõl, a szer zõ dés tel je sí té sé rõl és a meg -
aján lott szer zõ dé ses ár elég sé ges vol tá ról.

A ki zá ró okok te kin te té ben az Aján lat te võk nek a
6. Cikk ben fog lal tak sze rint kell el jár ni uk. To váb bá, az
Aján lat te võk nek bi zo nyí ta ni uk kell a szer zõ dés tel je sí té -
sé hez szük sé ges gaz da sá gi és pénz ügyi hely ze tü ket, mû -
sza ki ké pes sé ge i ket és szak mai mi nõ sí té sü ket, és az aján -
lat hoz csa tol ni uk kell a vo nat ko zó iga zo lá so kat.

Az Aján lat te võ nek az aján lat ban meg kell ad nia a mun -
kák ra vo nat ko zó egy össze gû (áta lány) szer zõ dé ses árat
eu ró ban, to váb bá a be ára zott költ ség ve té si ki írást az egy -
ség árak fel tün te té sé vel.

Az Aján lat te võ nek fe l kell tün tet nie az aján lat ban:
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a) a mun ká nak azt a ré szét, ame lyet al vál lal ko zás ba kí -
ván ad ni, a be von ni szán dé ko zott sze mé lyek vagy szer ve -
ze tek meg ne ve zé se nél kül,

b) a szer zõ dé ses ár 10%-á t meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt Al vál lal ko zó kat, va la mint a mun kák
al vál lal ko zó val el vé gez tet ni kí vánt ré szét és az al vál lal ko -
zás ba ad ni kí vánt mun ka rész szá za lé kos mér té két a szer -
zõ dé ses ár hoz ké pest.

A Vál lal ko zó nem jo go sult a szer zõ dé ses ár 50%-á t
meg ha la dó mun ka részt al vál lal ko zás ba ad ni, ugyanak -
kor egy Al vál lal ko zó nak a szer zõ dé ses ár leg fel jebb
30%-ának meg fe le lõ mun kát sza bad al vál lal ko zás ba ad ni.

Az aján la to kat írás ban, le zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni az Aján la ti Fel hí vás ban
meg je lölt cím re, az aján la tok be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott
ha tár idõ le jár ta elõtt. A pá lyá za tok nak 60 na pig kell ér vé -
nyes nek len ni ük.

10. Cikk

Ajánlati biztosíték

Az Aján lat ké rõk az el já rás ban va ló rész vé telt aján la ti
biz to sí ték adá sá hoz kö tik, amit az Aján lat te võk nek aján la -
tuk be adá sá val egy ide jû leg vagy az Aján lat ké rõk ál tal az
Aján la ti Fel hí vás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kell át ad ni -
uk, az ott meg je lölt összeg ben.

Az aján la ti biz to sí ték fel té tel nél kü li, lát ra szó ló bank -
garancia, mely nek össze ge 500 000 euró, illetve ezen
összeg nek a meg fe le lõ pénz nem ben va ló el len ér té ke.

Az aján la ti biz to sí té kot két kü lön ál ló do ku men tum ban
kell meg ad ni, az el sõ ben a HAC-ot meg je löl ve ked vez mé -
nye zett ként 250 000 euró, illetve ezen összeg nek a meg fe -
le lõ pénz nem ben va ló el len ér té ké nek ere jé ig, míg a má sik -
ban az NA-t meg je löl ve ked vez mé nye zett ként 250 000
euró, illetve ezen összeg nek a meg fe le lõ pénz nem ben va ló 
el len ér té ké nek ere jé ig.

Ha az Aján lat te võ az aján la tát annak ér vé nyes sé gi idõ -
sza ka alatt vissza von ja, vagy a szer zõ dést sa ját hi bá já ból
nem kö ti meg, ak kor az Aján lat ké rõk ér vé nye sít he tik az
aján la ti biz to sí ték hoz (bá nat pénz hez) va ló jo gu kat.

Az aján la ti biz to sí ték össze gét az Aján la ti Fel hí vás
vissza vo ná sá tól, vagy a köz be szer zé si el já rás ered mény te -
len né nyil vá ní tá sá tól, illetve a szer zõ dés oda íté lé sé tõl szá -
mí tott 10 na pon be lül kell vissza fi zet ni az Aján lat te võk ré -
szé re.

11. Cikk

Az ajánlatok felbontása

Az aján la to kat tar tal ma zó do ku men tu mok fel nyi tá sá ra
az aján la tok be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ le jár ta kor ke rül
sor a HAC szék he lyén.

Az aján la tok fel bon tá sá nak fo lya ma ta hor vát nyel ven
zaj lik, egy ide jû ma gyar nyel vû for dí tás sal.

Az aján la tok fel bon tá sán az Aján lat ké rõk, az Ajánlat -
tevõk és az ál ta luk fel ha tal ma zott sze mé lyek, va la mint a
vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek,
illetve szer ve ze tek kép vi se lõi ve het nek részt.

Az egyes aján la tok fel bon tá sa kor is mer te tés re ke rül az
Aján lat te võk ne ve és cí me (te lep hely, la kó hely), va la mint
a meg aján lott ár.

12. Cikk

Az ajánlatok kiértékelése

Az Aján lat ké rõk a pá lyá za tok fel bon tá sá tól szá mí tott
30 (har minc) na pon be lül ki ér té ke lik az aján la to kat. Az ér -
té ke lés so rán az Aján lat ké rõk el len õr zik, hogy az aján la -
tok meg fe lel nek-e az Aján la ti Fel hí vás ban, a Pá lyá za ti Do -
ku men tá ci ó ban és a vo nat ko zó tör vényekben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek. Az Aján lat ké rõk meg ál la pít ják, hogy
mely aján la tok ér vény te le nek, illetve, hogy ki kell-e zár ni
bár me lyik Aján lat te võt az el já rás ból.

Az Aján lat ké rõk ak kor ér té ke lik az aján la to kat, ha leg -
alább két aján lat ér ke zik. A szer zõ dés oda íté lé sé nek alap ja 
a leg ala cso nyabb ár. A szer zõ dés ak kor ítél he tõ oda, ha
leg alább egy aján lat ér vé nyes. Az Aján lat ké rõk jo go sul tak 
el uta sí ta ni az összes aján la tot, ha a leg ala cso nyabb ár aján -
lat ma ga sabb a mun kák ra elõ irány zott összeg nél.

Az Aján lat ké rõk min den Aján lat te võ nek le he tõ vé te -
szik – azo nos fel té te lek mel lett és szük ség ese tén egy nél
több al ka lom mal is –, hogy utó la go san be nyújt sa nak a ki -
zá ró okok kal és az al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek kel kap -
cso la tos iga zo lá so kat és nyi lat ko za to kat, va la mint to váb -
bi, az Aján la ti Fel hí vás ban és a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó -
ban elõ írt más iga zo lást vagy nyi lat ko za tot, ki egé szí tõ in -
for má ci ó kat szol gál tas sa nak, vagy pó tol ják az aján lat té tel
so rán el kö ve tett for mai hi á nyos sá go kat. Az ilyen ki egé szí -
tõ in for má ci ók azon ban nem ered mé nyez he tik az aján lat,
vagy az aján lat lé nye ges, ér té ke lés re ke rü lõ ele me i nek a
meg vál toz ta tá sát. Az Aján lat ké rõk egy ide jû leg tá jé koz tat -
ják az összes Aján lat te võt köz vet le nül és írás ban a hi á -
nyos ság és a ki egé szí tõ in for má ci ók be adá sá ra meg ha tá ro -
zott ha tár idõ rõl, amit a ki egé szí tõ in for má ci ó kat be ké rõ
do ku men tum ban kö zöl nek.

Az aján la tok ki ér té ke lé se so rán az Aján lat ké rõk írás ban
– és a töb bi Aján lat te võ egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett –
kér het nek to váb bi in for má ci ó kat az Aján la ti Fel hí vás ban
és a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ban elõ írt, illetve kö zölt ki zá -
rá si okok kal vagy al kal mas sá gi fel té te lek kel kap cso la tos,
nem egy ér tel mû nyi lat ko za tok, ki je len té sek vagy iga zo lá -
sok tar tal mi tisz tá zá sa ér de ké ben. Mind ez azon ban nem
ered mé nyez he ti az aján la tok tar tal mi meg vál toz ta tá sát.

Ha egy adott szer zõ dés sel kap cso lat ban meg aján lott ár
ir re á li san ala csony nak tû nik az alap já ul szol gá ló áruk hoz



ké pest, ak kor az Aján lat ké rõk – az ilyen aján la tok el uta sí -
tá sa elõtt – írás ban kér nek be to váb bi rész le te ket a lé nye -
ges nek ítélt és az aján la tot al ko tó ele mek rõl. E rész le tek
kü lö nö sen az aláb bi ak kal le het nek kap cso lat ban:

a) az épí té si mód szer gaz da sá gos sá ga;
b) a vá lasz tott mû sza ki meg ol dá sok és/vagy bár mely,

ki vé te le sen ked ve zõ fel té tel, ami az Aján lat te võ ré szé re
ren del ke zés re ál l a mun ká la tok el vég zé sé hez;

c) az Aján lat te võ ál tal meg aján lott mun ka eredeti -
sége;

d) a mun ká la tok hely szí nén ha tá lyos mun ka vé del mi és
mun ka vég zé si fel té te lek és ren del ke zé sek be tar tá sa;

e) annak le he tõ sé ge, hogy az Aján lat te võ ál lam i tá mo -
ga tás ban ré sze sül.

Az Aján lat ké rõ az Aján lat te võ vel foly ta tott meg be szé -
lés so rán, az ott be mu ta tott bi zo nyí té kok figye lembe véte -
lével gyõ zõ dik meg az al ko tó ele mek tény sze rû sé gé rõl.

Ha az Aján lat ké rõk azt ál la pít ják meg, hogy a meg aján -
lott ár azért ir re á li san ala csony, mert az Aján lat te võ ál lam i
tá mo ga tás ban ré sze sül, ak kor az aján lat ezen az ala pon el -
uta sít ha tó, de csak az Aján lat te võ vel foly ta tott meg be szé -
lést köve tõen, és amennyi ben Aján lat te võ nem ké pes bi zo -
nyí ta ni – az Aján lat ké rõk ál tal meg ha tá ro zott éssze rû ha -
tár idõn be lül – hogy a kér dé ses tá mo ga tás ban jog sze rû en
ré sze sült.

Az aján lat ér vény te len, ha:
a) az Aján la ti Fel hí vás ban az aján la tok be adá sá ra meg -

ha tá ro zott ha tár idõ le jár ta után nyújt ják be,
b) az Aján lat te võ egy ál ta lán nem nyúj tott be aján la ti

biz to sí té kot, vagy nem az elõ írt fel té te lek nek meg fele lõen
nyúj tot ta azt be,

c) az Aján lat te võt vagy Al vál lal ko zó ját ki zár ták a köz -
be szer zé si el já rás ból (6. Cikk),

d) az Aján lat te võ nem fe le l meg a szer zõ dés tel je sí té sé -
hez meg kö ve telt al kal mas sá gi fel té te lek nek (7. Cikk),

e) az Aján lat te võ nem fe le l meg az Aján la ti Fel hí vás -
ban, a Pá lyá za ti Do ku men tá ci ó ban és a vo nat ko zó tör -
vényekben elõ írt bár mely más fel té tel nek,

f) a meg aján lott szer zõ dé ses ár ir re á li san ala csony és az 
Aján lat ké rõk nem fo gad ják el az Aján lat te võ ál tal adott
ma gya rá za tot, mi vel az nem kel lõ en alá tá masz tott és el -
lent mond a gaz da sá gi éssze rû ség nek.

13. Cikk

Tájékoztatás az ajánlatok értékelésérõl.
Az eredmény bejelentése

Az Aján lat te võk meg hí vást kap nak az el já rás ered mé -
nyé nek ki hir de té sé re. Az Aján lat ké rõk írá sos össze fog la -
lást ké szí te nek az aján la tok ki ér té ke lé sé rõl, be le ért ve az
Aján lat te võk ne vét, te lep he lyük cí mét, a meg aján lott árat,
a ki zá rá si oko kat vagy azon oko kat, me lyek alap ján az
Aján lat te võ al kal mat lan nak mi nõ sült a szer zõ dés meg -

valósítására (amennyi ben bár me lyik aján la tot érvény -
telennek kell nyil vá ní ta ni).

14. Cikk

Szerzõdéskötés

A szer zõ dést annak az Aján lat te võ nek kell oda ítél ni,
aki nek az ár aján la ta az Aján la ti Fel hí vás ban és a Pá lyá za ti
Do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel
és a leg ala cso nyabb árat tar tal maz za. A szer zõ dés vég le -
ges szö veg e a Pá lyá za ti Do ku men tá ció rész e.

Jo gai vé del me ér de ké ben az Aján lat te võ jo go sult el len -
ve tést be nyúj ta ni az Aján lat ké rõk höz, a leg jobb nak ítélt
pá lyá zat ki vá lasz tá sá ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 3 na pon be lül. Az Aján lat ké rõk to váb bi há rom na pon
be lül bí rál ják el az ilyen el len ve tést.

A szer zõ dés meg kö té sé re a leg jobb nak ítélt pá lyá zat ki -
vá lasz tá sá ról  szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé nek nap ját kö ve tõ 
10. na pon ke rül sor.”

4.  §

A Kormány jó vá hagy ja az Egyez mény nek az e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ nap tól tör té nõ ide ig le nes alkal -
mazását.

5.  §

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

(2) E ren de let 4.  §-a, va la mint a (3) be kez dés az Egyez -
mény 6. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tá lyát vesz ti, ha a má sik szer zõ dõ fél ar -
ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván az
Egyez mény ben ré szes fél lé vál ni.

(4) Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá lá sát
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett
egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a kül -
ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

79/2007. (IX. 15.) GKM–KvVM
együttes rendelete

a nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû
motorok gáznemû és részecskékbõl álló

szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról  szóló
75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet

módosításáról

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 b) és e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben,
va la mint 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 meg ha tá ro zott fel adat kör ben el -
járva, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la -
mint a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A nem köz úti moz gó gé pek be épí ten dõ bel sõ égé sû mo -
to rok gáz ne mû és ré szecs kék bõl ál ló szennyezõanyag-
 kibocsátásának kor lá to zá sá ról  szóló 75/2005. (IX. 29.)
GKM–KvVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.)
17.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

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

„f) a Ta nács 2006/105/EK irány elve (2006. no vem -
ber 20.) a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga dott
79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csatla -
kozására te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let
„B. Ipar i szennye zés csök ken tés és koc ká zat ke ze lés” cí mû
rész 1. pont ja.”

2.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba, és ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
 napon.

(2) Ez a ren de let a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga -
dott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -
zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló, 2006.

 november 20-i 2006/105/EK ta ná csi irány elv Mel lék let
„B. Ipar i szennye zés csök ken tés és koc ká zat ke ze lés” rész
1. pont já nak va ló meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Fo dor Gá bor s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

Melléklet

a 79/2007. (IX. 15.) GKM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 8. számú mellékletének módosítása

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek 1. pont 1. rész he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. rész – kis „e” be tû, me lyet a jó vá ha gyást meg adó
 ország meg kü lön böz te tõ be tû je le vagy szá ma kö vet:

1 Né met or szág

2 Fran cia or szág

3 Olasz or szág

4 Hol lan dia

5 Svéd or szág

6 Bel gi um

7 Ma gyar or szág

8 Cseh Köz tár sa ság

9 Spa nyol or szág

11 Egye sült Ki rály ság

12 Auszt ria

13 Lu xem burg

17 Finn or szág

18 Dá nia

19 Ro má nia

20 Len gyel or szág

21 Por tu gá lia

23 Gö rög or szág

24 Ír or szág

26 Szlo vé nia

27 Szlo vá kia

29 Észt or szág

32 Lett or szág

34 Bul gá ria

36 Lit vá nia

CY Cip rus

MT Mál ta”



A gazdasági és közlekedési miniszter
80/2007. (IX. 19.) GKM

rendelete
a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más

hajózási létesítmény létesítésérõl,
használatbavételérõl, üzemben tartásáról

és megszüntetésérõl szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM
rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény 88.  §
(2) be kez dés k) pont já ban és az épí tett kör nye zet ala kí tá sá -
ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVI II. tör vény 62.  §
(4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá -
gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben  eljárva – az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban meg -
ha tá ro zott feladat körében el já ró ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó zá si 
lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl, üzem ben
tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002. (XII. 29.)
GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  § (1) be kez dés
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ha jó zá si ha tó ság en ge dé lye nél kül vé gez he tõ:)
„b) az en ge dé lye zett te vé keny ség nek meg fe le lõ mû sza ki

jel lem zõk kel és pa ra mé te rek kel ren del ke zõ elem cse ré je,”

2.  §

Az R. 6.  § fel ve ze tõ szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Ha e ren de let elõ ír ja a ké rel me zõ lé te sí té si, bon tá si,
fenn ma ra dá si, ren del te tés mó do sí tá si jo go sult sá gá nak iga -
zo lá sát, a jo go sult ság a kö vet ke zõ ira tok kal iga zol ha tó:”

3.  §

Az R. 7.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

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

4.  §

Az R. 15.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a  következõ
ren del ke zés lép:

[A lé te sí té si en ge dély irán ti ké re lem hez – az 5.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül – mel lé kel ni kell:]

„a) a víz jo gi en ge délyt;”

5.  §

Az R. 20.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A lé te sí té si en ge délyt a ké rel me zõ jog utód ja is fel -
hasz nál hat ja, kö te les azon ban a jog utód lást – annak meg -
fe le lõ iga zo lá sa mel lett – az el sõ fo kú ha jó zá si ha tó ság nak
írás ban be je len te ni. A név át írás ról a be je len tés alap ján
az en ge dé lye zõ ha tó ság vég zés ben ren del ke zik.”

6.  §

Az R. 23.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A ha jó zá si ha tó ság a hasz ná lat ba vé te li en ge dély -
ben a ha jó zá si lé te sít mény üzem ben tar tá sát az aláb bi idõ -
tar tam ra en ge dé lye zi:

a) ha jó ál lo más nál, egyéb úszó mû ves ki kö tõ hely nél,
 vízisportpályánál, víz i re pü lõ tér nél, úszó mû ál lás nál és
 hajóhídnál 5 év re,

b) ki épí tett part fa lú ki kö tõ nél, komp- és rév át ke lõ hely -
nél, csó nak ki kö tõ nél és vesz teg lõ hely nél 10 év re.”

7.  §

Az R. 24.  § (2) be kez dés e) pont ja he lyé be a  következõ
ren del ke zés lép:

(A ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„e) a meg va ló su lá si terv do ku men tá ci ót 3 pél dány ban,

va la mint az en ge dé lye zé si el já rás ba be vo nan dó szak ha tó -
sá gok szá ma sze rint to váb bi 1-1 pél dány ban,”

8.  §

Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(11) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A fenn ma ra dá si en ge dély az (1) be kez dés ben fog -
lal tak ér vé nye sí té se mel lett ki ad ha tó ak kor is, ha

a) a ha jó zá si lé te sít mény, lé te sít mény rész át ala kí tás sal
sza bá lyos sá te he tõ, vagy

b) a sza bály ta lan ság gal oko zott ér dek sé re lem je len ték -
te len, köz ér de ket nem sért, vagy a ha jó zá si ha tó ság ál tal
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül el há rít ha tó.

(5) Ha az épít te tõ az ér te sí tés sze rin ti ha tár idõ ig nem
nyújt ja be a fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké rel mét, il le tõ -
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leg az az zal kap cso la tos hi ány pót lá si fel hí vás nak a meg -
adott ha tár idõ ben nem tesz ele get, vagy a sza bá lyos sá té tel
ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok el vég zé sét a kö te le zett
nem vál lal ja, a ha jó zá si ha tó ság a lé te sít mény bon tá sát el -
ren de li.

(6) A ha jó zá si ha tó ság a ha tó sá gi ellen õr zés ke re té ben
meg tar tott hely szí ni szem le alap ján a sza bály ta lan ság
 tudomásra ju tá sá tól szá mí tott 90 na pon be lül tisz táz za
a tény ál lást, amely nek ke re té ben

a) meg vizs gál ja, hogy az (1) és (4) be kez dés sze rint
a fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sá nak fel té te lei fenn áll -
nak-e vagy meg te remt he tõ ek-e,

b) a fel té te lek meg lé te ese tén ér te sí ti az épít te tõt a fenn -
ma ra dá si en ge dély fel té te le i rõl és jog kö vet kez mé nye i rõl,
egy ide jû leg leg fel jebb 60 na pon be lü li ha tár idõ ki tû zé sé -
vel a fenn ma ra dá si en ge dély ké re lem be nyúj tá sá ra hív ja
 fel.

(7) A fenn ma ra dá si en ge dély egy ben a ha jó zá si léte -
sítményre vo nat ko zó hasz ná lat ba vé te li en ge dély is,
amennyi ben en nek fel té te lei fenn áll nak. A lé te sít mény re
vo nat ko zó fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sá val egy idõ -
ben a ha jó zá si ha tó ság nak ren del kez nie kell a lé te sít mény
be fe je zé sé re vo nat ko zó to vább épí tés rõl is. A ha jó zá si lé te -
sít mény épí té si mun ká i nak tel jes be fe je zé se után a
23.  §-ban fog lal tak sze rin ti hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye -
zé si el já rást kell le foly tat ni.

(8) A meg ha tá ro zott idõ el tel tét, il le tõ leg az en ge dély
vissza vo ná sát köve tõen, to váb bá ha a fenn ma ra dá si en ge -
dély ben elõ írt át ala kí tá si kö te le zett sé get nem tel je sí tet ték,
a ha jó zá si lé te sít ményt, lé te sít mény részt az en ge dé lyes nek 
kár ta la ní tá si igény nél kül le kell bon ta nia. Az át ala kí tá si
kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a ha jó zá si ha tó ság a
 lebontást el ren de li.

(9) Ha fenn ma ra dá si en ge dély ki adá sá ra irá nyuló el já -
rás so rán az el já ró ha tó ság azt ál la pít ja meg, hogy a ké rel -
me zõ nem tar tot ta be a kör nye zet vé del mi en ge dély ben
fog lalt elõ írásokat vagy el tért azok tól, az el já rás ba a kör -
nye zet vé del mi szak ha tó sá go kat be von ja.

(10) Ha a sza bály ta la nul meg épí tett ha jó zá si lé te sít -
mény re, lé te sít mény rész re fenn ma ra dá si en ge dély nem
 adható, a ha jó zá si ha tó ság el ren de li

a) a sza bá lyos sá té tel ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok 
el vég zé sét, vagy

b) ha a lé te sít mény fenn ma ra dá sa át ala kí tás sal sem
 engedélyezhetõ, a le bon tá sát.

(11) A sza bály ta la nul lé te sí tett ha jó zá si lé te sít ménnyel,
lé te sít mény résszel kap cso lat ban el ren delt át ala kí tást vagy
bon tást az in gat lan tu laj do no sa (ha szon él ve zõ je, haszná -
lója) kö te les vég re haj ta ni.”

9.  §

(1) Az R. 46.  § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)

„d) ha jó ki eme lõ be ren de zés: úszó lé te sít mé nyek víz bõl
tör té nõ ki eme lé sé re, illetve víz re bo csá tá sá ra szol gá ló
 berendezés (pl. só lya pá lya, ha jó eme lõ mû, szá raz dokk),”

(2) Az R. 46.  § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„f) üze mi ki kö tõ: úszó lé te sít mé nyek épí té sé vel, kar ban -

tar tá sá val, ja ví tá sá val, át ala kí tá sá val és bon tá sá val össze -
füg gõ te vé keny ség vég zé sé re szol gá ló ki kö tõ,”

(3) Az R. 46.  § l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„l) kö te les kom p: nem sza ba don köz le ke dõ (kö tél pá -

lyás) kom p,”

(4) Az R. 46.  § s) és t) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„s) úszó mû ál lás: part hoz vagy egyéb mó don rög zí tett

úszó mû vel ki ala kí tott, úszó lé te sít mé nyek tar tóz ko dá sá ra
szol gá ló és úszó mû ves ki kö tõ hely nek nem mi nõ sü lõ vesz -
teg lõ hely,

t) úszó mû ves ki kö tõ hely: olyan ki kö tõ hely, amely nél az 
úszó lé te sít mé nyek az uta sok be- és ki szál lá sa (ha jó ál lo -
más) vagy ra ko dá si mû ve le tek (úszó mû ves ra ko dó hely)
cél já ból a part hoz tar tó san ki kö tött és ki kö tõ esz kö zök kel
el lá tott úszó mû höz köt het nek ki. Az úszó mû ves ki kö tõ -
hely le het ön ál ló ha jó ál lo más vagy ki kö tõ rész e.”

10.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék let 2.2.5. pont .25–.27 al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„.25 A kö te les kom p fel sõ ve ze tõ kö te lét a ví zi út osz tá -
lyá nak függ vé nyé ben kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak
meg fele lõen kell a ví zi út fe lett át ve zet ni.

.26 Ha a kö te les kom p ve ze tõ kö te le nem ala kít ha tó ki
a .25 al pont sze rin ti ma gas ság ban, ak kor olyan ve ze tõ kö -
te let kell al kal maz ni, amely a me der fe nék re fek szik és
a kom p az át ha la dás kor sze di azt fe l és el ha la dá sát köve -
tõen le eresz ti (mély ve ze té sû kö tél). A nem zet kö zi je len tõ -
sé gû ví zi utak ról  szóló euró pai meg álla po dás sze rin ti
„E” je lû ví zi úton kö tél se gít sé gé vel köz le ke dõ át ke lés nem 
üze mel tet he tõ, ki vé ve olyan gé pi haj tás sal ren del ke zõ
 köteles kom pot, amely nek kö te le meg fe lel a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak nak.

.27 A fel sõ ve ze té sû kö tél le eresz té sé nek le he tõ sé gét
mind két part ról biz to sí ta ni kell. Gé pi kö tél fe szí tés nél,
 illetve le eresz tés nél biz to sí ta ni kell, hogy áram ki ma ra dás
ese tén a kö tél mind két part tól kéz i be avat ko zás sal is
 leereszthetõ le gyen.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék let 2.2.5. pont .30 al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„.30 Az ala csony ve ze té sû komp kö tél ki fe szí tett ál la po -
tát a kü lön jog sza bály ban elõ írt jel zés rend szer rel meg kell
je löl ni.”



11.  §

Az R. 2. szá mú mel lék let 2.5.1. és 2.5.2. pont já nak
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.5.1 A víz i re pü lõ tér sa rok pont ja it jól azo no sí tó
 radarreflektorral és te tõ jel ként a Ha jó zá si Sza bály zat sze rin ti
A.1 nap pa li és éj sza kai jel zés sel fel sze relt bó já val kell je löl ni.

2.5.2 Olyan víz te rü le ten, ahol egyéb köz le ke dé si, mun -
ka vég zé si vagy für dé si te vé keny ség nem foly tat ha tó, az
A.1 nap pa li és éj sza kai jel zés el hagy ha tó.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se és
11.  §-ának d) pont ja.

(3) Az or szá gos köz for gal mú és sa ját hasz ná la tú ki kö tõk a
ko ráb ban ki adott hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyek alap ján az en -
ge dély ér vé nyes sé gé nek le jár tá ig tart ha tók üzem ben.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti e ren de let 1–11. §-a, 12. § (2) be kez dé se. E be kez -
dés ha tá lyát vesz ti a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so -
dik na pon.

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 118–122. száma)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabályok

2007. évi CVI. tv. az ál lam i va gyon ról (Ma gyar Köz -
löny 121. szám, 9082. ol dal)

239/2007. (IX. 12.) Korm. r. a köz fel ada tot el lá tó
 szervezetek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 118. szám, 9003. ol dal)

Mi nisz te ri uta sí tás

A gazdasági és közlekedési miniszter
27/2007. (IX. 20.) GKM

uta sí tá sa
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó

engedélyezési eljárás rendjérõl  szóló
11/2006. (V. 16.) GKM utasítás

módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
109/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 109/F.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban, va la mint
(6) be kez dé sé ben, 109/G.  §-ában, va la mint 109/K.  §-ának
(9) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ra vo nat ko -
zó en ge dé lye zé si el já rás rend jé rõl  szóló 11/2006. (V. 16.)
GKM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) 3.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ké rel met a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály tar tal -
mi, for mai szem pont ból fe lül vizs gál ja és meg fe le lõ ség ese -
tén az érin tett, szak mai fel ügye le tet el lá tó fõ osz tály hoz
– szük ség ese tén más ér de kelt szer ve ze ti egy ség hez is –
 továbbítja mi nisz té ri u mi bel sõ egyez te tés ér de ké ben. Nem
meg fe le lõ ké re lem be nyúj tá sa ese tén fel hív ja az Elõ ter jesz -
tõt a ké re lem mó do sí tá sá ra, illetve hi ány pót lás ra, szük ség
ese tén a ha tá lyos jog sza bá lyok és elõ írások be tar tá sá ra.”

(2) Az Uta sí tás 3.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály a be ter jesz tett
ira tok alap ján, a ka pott ál lás fog la lá so kat figye lembe
 véve az R. 27.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont já ra is fi gye -
lem mel leg ké sõbb 5 na pon be lül kez de mé nye zi az en ge -
dély, vagy az egyet ér tés ki adá sát, illetve meg ta ga dá sát.
Az 1.  § (2) be kez dé se b) pont já nak aa) al pont ja sze rin ti
köz pon ti költ ség ve té si szer ve ket érin tõ ké rel mek hez a
gaz da sá gi, in for ma ti kai és hu mán po li ti kai szakállam -
titkár egyet ér té se is szük sé ges. A Va gyon gaz dál ko dá si
Fõ osz tály a ké re lem hi va ta los be ér ke zé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül ér de mi vá laszt kö te les kül de ni az Elõ ter -
jesz tõ nek. A ha tár idõ be nem szá mít be le a hi ány pót lás ra
biz to sí tott idõ.”

2.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. ok tó ber 1. nap ján lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lé võ
ügyek ben is al kal maz ni kell.
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(2) A kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ra vonat kozó
en ge dé lye zé si el já rás rend jé rõl  szóló 11/2006. (V. 16.) GKM
uta sí tás mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 7/2007. (II. 27.) GKM uta -
sí tás 3.  §-ának (2) be kez dé se 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

Köz le mé nyek

Tájékoztató
útügyi mûszaki elõírások kiadásáról

és visszavonásáról

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy ki ad juk az

 ÚT 2-1.113/2M: 2007 Út bur ko la ti je lek ter ve zé se (ÚBJT)

 ÚT  2-1.150/3M: 2007 Köz úti út bur ko la ti je lek alak ja, mé re te,

szí ne és el ren de zé se

 ÚT  2-2.103: 2007 Asz falt bur ko la tok fenn tar tá sa

 ÚT  2-2.125: 2007 Be ton bur ko la tok fenn tar tá si tech no ló gi ái

 ÚT  2-3.315: 2007 Út bur ko la tok fe lü le ti be vo na ta. Hi deg

ke ve ré ses és te rí té ses tech no ló gi á val ké -

szült fe lü le ti be vo na tok 

meg ne ve zé sû út ügyi mû sza ki elõ írá so kat

és a ki adás sal egy ide jû leg vissza von juk az

 ÚT  2-2.103: 1998 Asz falt bur ko la tok fenn tar tá sa

 ÚT  2-3.315: 2003 Út bur ko la tok fe lü le ti be vo na ta. Hi deg

ke ve ré ses és te rí té ses tech no ló gi á val

 készült fe lü le ti be vo na tok 

meg ne ve zé sû út ügyi mû sza ki elõ írá so kat.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok meg vá sá rol ha tók a
 Magyar Út ügyi Tár sa ság nál: Bu da pest, II. Lö võ ház u. 31.
Te l: 315-0322, fax: 316-1077.

Ezen út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá si te rü le te az
or szá gos és he lyi köz utak, va la mint a köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa az or szá gos
köz utak ke ze lõi szá má ra – a köz hasz nú te vé keny ség el lá -
tá sá ra kö tött szer zõ dés sze rint – min d meg ren de lõ ként,
min d sa ját te vé keny sé gük re néz ve kö te le zõ. Az en nek
alap ján vég zett épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si fel ada -
ta ik el lá tá sa so rán az út ügyi mû sza ki elõ írás ban fog lal ta kat 
meg kell tar ta ni.

Je len mû sza ki elõ írá so kat az or szá gos köz utak ke ze lõi
– a te vé keny sé gük re vo nat ko zó éves szer zõ dés sze rint –
2007. ok tó ber 1-jé tõl al kal maz zák.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa a he lyi köz -
utak, to váb bá a köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán utak
te kin te té ben aján lott és in do kolt.

Az út ügyi mû sza ki elõ írás ban fog lal tak tól az or szá gos
köz utak ese té ben csak az elõ írá sok aló li fel men tés alap ján
sza bad el tér ni. A fel men tést a mû sza ki elõ írás al kal ma zá sa 
elõtt a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Há ló za ti
Inf ra struk tú ra Fõ osz tá lyá tól kell kér ni. A ké rel met a Ma -
gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ Fej lesz tõ Mû sza ki és In -
for má ci ós Köz hasz nú Tár sa ság hoz kell be nyúj ta ni.

Hálózati Infrastruktúra Fõosztály

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Zi mo nyi Esz ter, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
rium köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 170 sor szá mú – a
fe dõ la pon két ezüst sáv val el lá tott, kék szí nû – fel ügye le ti
igazolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. szep tem ber 5-étõl ér -
vény te len.
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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 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 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., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@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 internet -
címen.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

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 pos tai
úton a fen ti cím re.

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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07.3236 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


