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Személyi hírek

A Köztársasági Elnök
272/2007. (XII. 8.) KE

határozata
miniszter megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján a mi-
niszterelnök elõterjesztésére megállapítom, hogy dr. Kóka
János gazdasági és közlekedési miniszter megbízatása
2007. december 4-i hatállyal megszûnik.

Budapest, 2007. november 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/4958/2007.

A Köztársasági Elnök
273/2007. (XII. 8.) KE

határozata
miniszter kinevezésérõl

Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése alapján a miniszter-
elnök javaslatára dr. Kákosy Csabát 2007. december 5-i
hatállyal gazdasági és közlekedési miniszterré kinevezem.

Budapest, 2007. november 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/4959/2007.

Jogszabályok

A Kormány
316/2007. (XI. 23.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések

közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kor-

mánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspusz-
ta és Rároš települések közötti közúti Ipoly-híd és a kap-
csolódó létesítmények megépítésérõl szóló Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ hatályának elisme-
résére.

2. §

A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a követ-
kezõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések

közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztár-
saság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) össz-
hangban a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együtt-
mûködésrõl szóló, Párizsban, 1995. március 19-én aláírt
Szerzõdéssel és tekintettel az infrastruktúra-kapcsolatok-
nak a két ország közötti gazdasági együttmûködés fejlõdé-
sére gyakorolt hatására,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Ráróspuszta és Rároš települések közötti, az
V. 35. számú és az V. 36. határjelek térségében a közúti
kapcsolat helyreállítása érdekében a Szerzõdõ Felek meg-
állapodnak egy, az Ipoly 161+900 fkm szelvényében el-
helyezkedõ 75,4 m hosszúságú közös Ipoly-híd (a továb-
biakban: a híd) megépítésérõl. A híd megépítésének költ-
ségeit közösen, egyenlõ arányban viselik.

(2) A híd a pozsonyi Szlovák Mûszaki Egyetem Építõ-
mérnöki Kara Fém- és Faszerkezetek Tanszéke és a
Reformút Kft. által elkészített terv alapvetõ mûszaki para-
méterei alapján épül meg. Mindkét Szerzõdõ Fél birtoká-
ban van az általános terv egy-egy rajzi példánya, amely je-
len Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

(3) A Szerzõdõ Felek saját oldalukon biztosítják a híd-
hoz vezetõ bekötõút elõkészítését és megépítését, amely
összeköti a hidat saját államának úthálózatával, a hídnak a
(2) bekezdésben foglalt elõzetesen megállapodott széles-
ségi méreteinek, illetve a jelen Egyezmény 2. Cikkében
vázolt forgalom jellegének megfelelõen.

2. Cikk

A közúti kapcsolat a nemzetközi közúti személyforga-
lom (gyalogos, kerékpár, motorkerékpár, személygép-
kocsi és autóbusz) céljára létesül, valamint a maximum
12 t össztömegû tehergépjármûvek forgalmát szolgálja.
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3. Cikk

A Szerzõdõ Felek erõfeszítéseket tesznek a híd és a híd-
hoz vezetõ bekötõutak megépítéséhez szükséges pénzügyi
támogatásnak az Európai Uniótól történõ megszerzése ér-
dekében.

4. Cikk

(1) A Szerzõdõ Felek biztosítják a híd és a hídhoz veze-
tõ bekötõutak beruházásainak elõkészületeit és kötelezik
magukat, hogy az engedélyezési és jóváhagyási eljárások
a Szerzõdõ Felek államainak vonatkozó belsõ jogszabá-
lyaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Szerzõdõ Felek kötelezik magukat, hogy mind-
egyikük külön-külön beszerzi a híd és a hídhoz vezetõ be-
kötõutak megépítéséhez szükséges érvényes építési és
egyéb engedélyeket államuk illetékes hatóságaitól a Szer-
zõdõ Fél államának jogszabályai alapján.

(3) A híd megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
kiírásának feltétele a (2) bekezdésben említett valamennyi
engedély megléte.

(4) A híd megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljá-
rást a Szerzõdõ Felek nevében a szlovák fél írja ki, a szlo-
vák félnek a közbeszerzésre vonatkozó elõírásai szerint.

(5) A kivitelezési munkálatok a mindkét Szerzõdõ Fél
államában hatályos jogszabályokkal és mûszaki elõ-
írásokkal összhangban valósulnak meg. A mûszaki elõ-
írások közötti eltérések esetén minden esetben a szigorúbb
szabályozás az irányadó.

(6) Az államhatár vonalát vagy a határjeleket érintõ va-
lamennyi munka kivitelezéséhez az Államhatár Felméré-
sének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizott-
sága elõzetes jóváhagyása szükséges.

(7) Tekintettel arra, hogy a híd felépítése az Ipoly határ-
folyó nagyvízi medrét érinti, megvalósításához a Ma-
gyar–Szlovák Határvízi Bizottság elõzetes jóváhagyása
szükséges.

5. Cikk

A híd megnyitásának idõpontját a Szerzõdõ Felek dip-
lomáciai úton egyeztetik.

6. Cikk

(1) A híd üzemeltetésérõl, karbantartásáról, idõszakos
vizsgálatáról és rekonstrukciós munkáinak rendjérõl, vala-
mint a munkák elvégzésének menetérõl a Szerzõdõ Felek
külön megállapodást kötnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végre-
hajtásának költsége a Szerzõdõ Feleket közösen, egyenlõ
arányban terheli.

7. Cikk

A híd a Szerzõdõ Felek államainak osztatlan közös tu-
lajdonába kerül.

8. Cikk

(1) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél alapos indok
nélkül eláll attól, hogy megépítse a hidat vagy a saját olda-
lán a hídhoz vezetõ bekötõutat, köteles megtéríteni a má-
sik Szerzõdõ Fél minden olyan kárát és költségét, amely
bizonyítottan a híd és a saját oldalán a hídhoz vezetõ bekö-
tõút építésével összefüggésben felmerült.

(2) A hídban vis maior miatt keletkezett kárt a Szerzõdõ
Felek közösen, egyenlõ arányban viselik.

9. Cikk

(1) A híd építésének elõkészítésével, tervezésével és ki-
vitelezésével megbízott személyek a beruházás idõszaká-
ban szabadon mozoghatnak az államhatár közelében az
építési övezetben. Amennyiben a beruházó szervezetek a
híd építése során harmadik államból származó személye-
ket alkalmaznak, munkaviszonyuknak meg kell felelnie az
adott ország területén érvényes, a külföldiek munkaválla-
lásáról és tartózkodásáról szóló belsõ jogszabályoknak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a
Szerzõdõ Felek által felhatalmazott ellenõrzõ szervek fel-
szólítására érvényes, személyazonosító igazolvánnyal kö-
telesek igazolni magukat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek név-
jegyzékét a Szerzõdõ Felek által megbízott beruházó szer-
vezetek a munkák megkezdését megelõzõen legalább
15 nappal megküldik mindkét Szerzõdõ Fél illetékes ha-
tárõrizeti szerveinek.

10. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya jelen Egyezmény
végrehajtásával a Magyar Köztársaság Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztériumát bízza meg, a Szlovák Köztársaság
Kormánya jelen Egyezmény végrehajtásával a Szlovák
Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési
Minisztériumát bízza meg.

11. Cikk

(1) Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával
összefüggõ viták rendezése a Szerzõdõ Felek jelen Egyez-
mény 10. Cikkében megjelölt szerveinek a feladata. Meg-
egyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerzõdõ Felek elé
kell terjeszteni.



(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt módon a
vitát nem sikerül rendezni, azt az egyik Szerzõdõ Fél kéré-
se alapján döntõbíróság elé terjesztik.

(3) Szerzõdõ Felek a döntõbíróságot ad hoc módon hoz-
zák létre úgy, hogy bármelyik Szerzõdõ Féltõl eredõ
igénybejelentést követõ két hónapon belül saját állampol-
gáraik közül egy-egy döntõbírót jelölnek ki. A döntõbíró-
ság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek sze-
mélyérõl a két döntõbíró állapodik meg.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt döntõbíróság elõtti el-
járásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak. A dön-
tõbíróság elõtti eljárás során az UNCITRAL választott-
bírósági szabályai az irányadóak.

(5) A döntõbíróság szavazattöbbséggel dönt; döntése
mindkét Szerzõdõ Félre nézve kötelezõ. A Szerzõdõ Felek
viselik a saját döntõbírájuk tevékenységével összefüggõ
költségeket. A döntõbíróság eljárásával összefüggõ továb-
bi költségeket a Szerzõdõ Felek közösen, egyenlõ arány-
ban viselik.

(6) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél azon szándéká-
nak, hogy döntõbírósághoz kíván fordulni, bejelentésétõl
számított hat hónapon belül a döntõbírók nem tudnak meg-
egyezni a döntõbíróság elnökének személyérõl, s nem is
állapodnak meg másként, az érintett Szerzõdõ Fél a Hágai
Állandó Választottbíróság fõtitkárához fordul, hogy ne-
vezze ki a döntõbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az
Állandó Választottbíróság fõtitkára az egyik Szerzõdõ Fél
állampolgára lenne, az Állandó Választottbíróság opciós
szabályai szerint kell eljárni.

12. Cikk

(1) Szerzõdõ Felek jelen Egyezményt határozatlan idõre
kötik.

(2) Jelen Egyezményt a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabá-
lyai által elõírt módon jóvá kell hagyni. A jóváhagyásról a
Szerzõdõ Felek egymást diplomáciai úton értesítik.

(3) Jelen Egyezmény a jóváhagyásáról szóló, késõbbi
diplomáciai jegyzék kézhezvételétõl számított 30. napon
lép hatályba.

(4) Jelen Egyezmény módosítására vagy kiegészítésére
a Szerzõdõ Felek megállapodását követõen kerül sor. A jó-
váhagyott módosítás a jelen Egyezménnyel megegyezõ
módon lép hatályba.

(5) Jelen Egyezményt bármelyik Szerzõdõ Fél diplomá-
ciai úton írásban felmondhatja. Ebben az esetben az esetle-
ges károk és felmerülõ költségek ügyében a jelen Egyez-
mény 8. Cikke az irányadó. Felmondás esetén a jelen
Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik
Szerzõdõ Fél által történt átvétele napjától számított hat
hónap után hatályát veszti.

Készült Párkányban, a 2007. év november hó 16. nap-
ján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, és
mindkét nyelvû változat egyformán hiteles.

A Magyar Köztársaság A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a az Egyezmény 12. Cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
317/2007. (XI. 23.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések

közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kor-
mánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény
és Petõ (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a
kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló Egyez-
mény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2. §

A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a követ-
kezõ:
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„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések

közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztár-
saság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) össz-
hangban a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együtt-
mûködésrõl szóló, Párizsban, 1995. március 19-én aláírt
Szerzõdéssel és tekintettel az infrastruktúra-kapcsolatok-
nak a két ország közötti gazdasági együttmûködés fejlõdé-
sére gyakorolt hatására,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti,
V. 23. és V. 24. határjelek térségében a közúti kapcsolat
helyreállítása érdekében a Szerzõdõ Felek megállapodnak
egy, az Ipoly 141+800 fkm szelvényében elhelyezkedõ
75,1 m hosszúságú közös Ipoly-híd (a továbbiakban: a híd)
megépítésérõl. A híd megépítésének költségeit közösen,
egyenlõ arányban viselik.

(2) A híd a Pozsonyi Szlovák Mûszaki Egyetem Építõ-
mérnöki Kara Fém- és Faszerkezetek Tanszéke és a
Reformút Kft. által elkészített terv alapvetõ mûszaki para-
méterei alapján épül meg. Mindkét Szerzõdõ Fél birtoká-
ban van az általános terv egy-egy rajzi példánya, amely je-
len Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

(3) A Szerzõdõ Felek saját oldalukon biztosítják a híd-
hoz vezetõ bekötõút elõkészítését és megépítését, amely
összeköti a hidat saját államának úthálózatával, a hídnak a
(2) bekezdésben foglalt elõzetesen megállapodott széles-
ségi méreteinek, illetve a jelen Egyezmény 2. Cikkében
vázolt forgalom jellegének megfelelõen.

2. Cikk

A közúti kapcsolat a nemzetközi közúti személyforga-
lom (gyalogos, kerékpár, motorkerékpár, személygépko-
csi és autóbusz) céljára létesül, valamint a maximum 12 t
össztömegû tehergépjármûvek forgalmát szolgálja.

3. Cikk

A Szerzõdõ Felek erõfeszítéseket tesznek a híd és a híd-
hoz vezetõ bekötõutak megépítéséhez szükséges pénzügyi

támogatásnak az Európai Uniótól történõ megszerzése ér-
dekében.

4. Cikk

(1) A Szerzõdõ Felek biztosítják a híd és a hídhoz veze-
tõ bekötõutak beruházásainak elõkészületeit és kötelezik
magukat, hogy az engedélyezési és jóváhagyási eljárások
a Szerzõdõ Felek államainak vonatkozó belsõ jogszabá-
lyaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Szerzõdõ Felek kötelezik magukat, hogy mind-
egyikük külön-külön beszerzi a híd és a hídhoz vezetõ be-
kötõutak megépítéséhez szükséges érvényes építési és
egyéb engedélyeket államuk illetékes hatóságaitól a Szer-
zõdõ Fél államának jogszabályai alapján.

(3) A híd megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
kiírásának feltétele a (2) bekezdésben említett valamennyi
engedély megléte.

(4) A híd megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljá-
rást a Szerzõdõ Felek nevében a magyar fél írja ki, a ma-
gyar félnek a közbeszerzésre vonatkozó elõírásai szerint.

(5) A kivitelezési munkálatok a mindkét Szerzõdõ Fél
államában hatályos jogszabályokkal és mûszaki elõ-
írásokkal összhangban valósulnak meg. A mûszaki elõ-
írások közötti eltérések esetén minden esetben a szigorúbb
szabályozás az irányadó.

(6) Az államhatár vonalát vagy a határjeleket érintõ va-
lamennyi munka kivitelezéséhez az Államhatár Felméré-
sének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizott-
sága elõzetes jóváhagyása szükséges.

(7) Tekintettel arra, hogy a híd felépítése az Ipoly határ-
folyó nagyvízi medrét érinti, megvalósításához a Ma-
gyar–Szlovák Határvízi Bizottság elõzetes jóváhagyása
szükséges.

5. Cikk

A híd megnyitásának idõpontját a Szerzõdõ Felek dip-
lomáciai úton egyeztetik.

6. Cikk

(1) A híd üzemeltetésérõl, karbantartásáról, idõszakos
vizsgálatáról és rekonstrukciós munkáinak rendjérõl, vala-
mint a munkák elvégzésének menetérõl a Szerzõdõ Felek
külön megállapodást kötnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végre-
hajtásának költsége a Szerzõdõ Feleket közösen, egyenlõ
arányban terheli.



7. Cikk

A híd a Szerzõdõ Felek államainak osztatlan közös tu-
lajdonába kerül.

8. Cikk

(1) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél alapos indok
nélkül eláll attól, hogy megépítse a hidat vagy a saját olda-
lán a hídhoz vezetõ bekötõutat, köteles megtéríteni a má-
sik Szerzõdõ Fél minden olyan kárát és költségét, amely
bizonyítottan a híd és a saját oldalán a hídhoz vezetõ bekö-
tõút építésével összefüggésben felmerült.

(2) A hídban vis maior miatt keletkezett kárt a Szerzõdõ
Felek közösen, egyenlõ arányban viselik.

9. Cikk

(1) A híd építésének elõkészítésével, tervezésével és ki-
vitelezésével megbízott személyek a beruházás idõszaká-
ban szabadon mozoghatnak az államhatár közelében az
építési övezetben. Amennyiben a beruházó szervezetek a
híd építése során harmadik államból származó személye-
ket alkalmaznak, munkaviszonyuknak meg kell felelnie az
adott ország területén érvényes, a külföldiek munka-
vállalásáról és tartózkodásáról szóló belsõ jogszabályok-
nak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a
Szerzõdõ Felek által felhatalmazott ellenõrzõ szervek fel-
szólítására érvényes, személyazonosító igazolvánnyal kö-
telesek igazolni magukat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek név-
jegyzékét a Szerzõdõ Felek által megbízott beruházó szer-
vezetek a munkák megkezdését megelõzõen legalább
15 nappal megküldik mindkét Szerzõdõ Fél illetékes ha-
tárõrizeti szerveinek.

10. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya jelen Egyezmény
végrehajtásával a Magyar Köztársaság Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztériumát bízza meg, a Szlovák Köztársaság
Kormánya jelen Egyezmény végrehajtásával a Szlovák
Köztársaság Közlekedési, Postaügyi és Távközlési
Minisztériumát bízza meg.

11. Cikk

(1) Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával
összefüggõ viták rendezése a Szerzõdõ Felek jelen Egyez-

mény 10. Cikkében megjelölt szerveinek a feladata. Meg-
egyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerzõdõ Felek elé
kell terjeszteni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt módon a
vitát nem sikerül rendezni, azt az egyik Szerzõdõ Fél kéré-
se alapján döntõbíróság elé terjesztik.

(3) Szerzõdõ Felek a döntõbíróságot ad hoc módon hoz-
zák létre úgy, hogy bármelyik Szerzõdõ Féltõl eredõ
igénybejelentést követõ két hónapon belül saját állampol-
gáraik közül egy-egy döntõbírót jelölnek ki. A döntõbíró-
ság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek sze-
mélyérõl a két döntõbíró állapodik meg.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt döntõbíróság elõtti el-
járásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak. A dön-
tõbíróság elõtti eljárás során az UNCITRAL választott-
bírósági szabályai az irányadóak.

(5) A döntõbíróság szavazattöbbséggel dönt; döntése
mindkét Szerzõdõ Félre nézve kötelezõ. A Szerzõdõ Felek
viselik a saját döntõbírájuk tevékenységével összefüggõ
költségeket. A döntõbíróság eljárásával összefüggõ továb-
bi költségeket a Szerzõdõ Felek közösen, egyenlõ arány-
ban viselik.

(6) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél azon szándéká-
nak, hogy döntõbírósághoz kíván fordulni, bejelentésétõl
számított hat hónapon belül a döntõbírók nem tudnak meg-
egyezni a döntõbíróság elnökének személyérõl, s nem is
állapodnak meg másként, az érintett Szerzõdõ Fél a Hágai
Állandó Választottbíróság fõtitkárához fordul, hogy ne-
vezze ki a döntõbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az
Állandó Választottbíróság fõtitkára az egyik Szerzõdõ Fél
állampolgára lenne, az Állandó Választottbíróság opciós
szabályai szerint kell eljárni.

12. Cikk

(1) Szerzõdõ Felek jelen Egyezményt határozatlan idõre
kötik.

(2) Jelen Egyezményt a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabá-
lyai által elõírt módon jóvá kell hagyni. A jóváhagyásról a
Szerzõdõ Felek egymást diplomáciai úton értesítik.

(3) Jelen Egyezmény a jóváhagyásáról szóló, késõbbi
diplomáciai jegyzék kézhezvétele után 30 (harminc) nap-
pal lép hatályba.

(4) Jelen Egyezmény módosítására vagy kiegészítésére
a Szerzõdõ Felek megállapodását követõen kerül sor. A jó-
váhagyott módosítás a jelen Egyezménnyel megegyezõ
módon lép hatályba.

(5) Jelen Egyezményt bármelyik Szerzõdõ Fél diplomá-
ciai úton írásban felmondhatja. Ebben az esetben az esetle-
ges károk és felmerülõ költségek ügyében a jelen Egyez-
mény 8. Cikke az irányadó. Felmondás esetén a jelen
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Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik
Szerzõdõ Fél által történt átvétele napjától számított hat
hónap után hatályát veszti.

Készült Párkányban, a 2007. év november hó 16. nap-
ján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, és
mindkét nyelvû változat egyformán hiteles.

A Magyar Köztársaság A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a az Egyezmény 12. Cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A gazdasági és közlekedési miniszter
93/2007. (XI. 22.) GKM

rendelete
a vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl szóló

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

A vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl
szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 5. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Az a vasúti társaság, amely kizárólag a Vtv. 18. §-ának

(1) bekezdése szerinti tevékenységet végez, eleget tesz az

üzleti jó hírnév, a pénzügyi teljesítõképesség, a szakmai

alkalmasság és a felelõsségi körébe tartozó baleseti ká-

rok megtérítésére való alkalmasság követelményeinek,

amennyiben]

„e) a Hivatal részére hitelt érdemlõen igazolja a 4. §-ban
foglalt követelmények teljesítését, valamint a felelõsségi
körébe tartozó baleseti károk megtérítésére vonatkozó al-
kalmasságot a külön jogszabály rendelkezéseinek meg-
felelõen.”

2. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az a vasúti társaság, amely kizárólag sífelvonó üze-

meltetését végzi, eleget tesz a jó hírnév, a pénzügyi teljesí-

tõképesség, a szakmai alkalmasság és a felelõsségvállalás

követelményeinek, amennyiben]

„e) a Hivatal részére hitelt érdemlõen igazolja a 4. §-ban
foglalt követelmények teljesítését, valamint a felelõsségi
körébe tartozó baleseti károk megtérítésére vonatkozó al-
kalmasságot a külön jogszabály rendelkezéseinek meg-
felelõen.”

3. §

A Rendelet 9. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:

[Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]

„d) a vasúti társaság felelõsségi körébe tartozó baleseti
károk megtérítésére való alkalmasság külön jogszabály
szerinti igazolását.”

4. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § Amennyiben más Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes államban (a továbbiakban:
EGT-állam) kiadott engedély alapján mûködõ vasúti társa-
ság a Magyar Köztársaság területén kíván olyan vasúti te-
vékenységet folytatni, amelynek során nyílt hozzáférésû
vasúti pályahálózatot vesz igénybe, erre vonatkozó szán-
dékát a pályakapacitás iránti igényének benyújtását meg-
elõzõen legalább 30 nappal, a kötelezõ baleseti kárfedezeti
képességre külön jogszabályban meghatározott követel-
ményeknek való megfelelés egyidejû igazolásával köteles
bejelenteni a Hivatal részére.”



5. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ mûködési
engedély kiadása iránti eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
96/2007. (XI. 27.) GKM

rendelete

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében

részfeladatokat ellátó közremûködõ
szervezetekrõl szóló

80/2004. (V. 18.) GKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. § (9) bekezdésében és a kis- és középvállalkozásokról,
fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pont-
jában, valamint az Alkotmány 37. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
elõirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladato-
kat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § f) és
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisz-

térium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetéhez tar-

tozó]

„f) Kis- és középvállalkozói célelõirányzatra (a továb-
biakban: KKC),

g) a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai-
nak teljesítéséhez külön jogszabályban meghatározott for-
rásra (a továbbiakban: közúti közlekedésbiztonság egyes
állami feladatai elõirányzat), valamint a külön jogszabály
alapján képzett környezetvédelmi forrásra (a továbbiak-
ban: környezetvédelmi hozzájárulás),”
[terjed ki.]

(2) Az R. 1. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisz-

térium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetéhez tar-

tozó]

,,l) Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének támo-
gatása elõirányzatra”
[terjed ki.]

2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A BC, valamint az NBC és jogelõdei támogatási
rendszerében a technikai részfeladatokat közremûködõ-
ként a PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs
Projekt Iroda Közhasznú Társaság (a továbbiakban: PRO-
MEI Kht.), a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiak-
ban: MAG Zrt.), a Magyar Befektetési és Kereskedelem-
fejlesztési Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ITD-H
Kht.), valamint a Magyar Államkincstár látja el kizáróla-
gos joggal.”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A MAG Zrt. ellátja
a) az NBC-bõl és jogelõdeibõl finanszírozott támoga-

tási rendszerek közremûködõi feladatait, aminek kereté-
ben ellátja a kezelésébe delegált, a támogatási döntések
elõkészítésével, a támogatási szerzõdések és az azokhoz
kapcsolódó biztosítéki szerzõdések megkötésével, módo-
sításával, felbontásával, megszüntetésével, lezárásával,
nyilvántartásával, adatkezelésével, adatfeldolgozásával,
adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat, illetve dönt a
hatáskörébe utalt ügyekben,

b) az NBC-bõl és jogelõdeibõl finanszírozott támoga-
tási kifizetések esetén a szakmai teljesítés és a kifizetés jo-
gosságára vonatkozó igazolási, ellenõrzési tevékenységet,
a követeléskezeléssel kapcsolatos teendõket, a támogatási
szerzõdésekkel összefüggõ ellenõrzési, utóellenõrzési,
helyszíni ellenõrzési és záró jegyzõkönyvezési feladato-
kat, a Magyar Államkincstár kezelésébe delegált pályázati
rendszerekbe tartozó támogatási szerzõdések kivételével,

c) a kezelésébe delegált, a BC, az NBC, valamint jog-
elõdei terhére történõ kötelezettségvállalások pénz-
ügyi-számviteli feladatait, vezeti a kötelezettségvállalások
nyilvántartását, elvégzi az érvényesítési, utalványozási,
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utalványozás-ellenjegyzési, beszámolókészítési, adatszol-
gáltatási és adatkezelési teendõket a saját nyilvántartások
és a többi közremûködõ szervezet által szolgáltatott adatok
alapján,

d) a BC terhére egyedi kormánydöntés alapján támoga-
tásban részesülõ, nemzetgazdasági jelentõségû beruházá-
sok kapcsán felmerülõ költségek elszámolhatóságát igazo-
ló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenõrzési
és utalványozási feladatokat, beleértve a szakmai teljesí-
tésre és a kifizetés jogosságára vonatkozó feladatokat is,

e) az ITDC-bõl – a pályázati úton – nyújtott támogatá-
sok esetében a szerzõdéskötéssel, a szerzõdések teljesíté-
sének pénzügyi ellenõrzésével és az elszámoltatással
összefüggõ feladatokat.”

(3) Az R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(8) A Magyar Államkincstár a kezelésébe delegált, az
NBC és jogelõdeinek terhére finanszírozott pályázati tá-
mogatásokkal kapcsolatban ellátja a számlabefogadást,
azok ellenõrzését, a szakmai teljesítés és a kifizetés jogos-
ságára vonatkozó igazolási teendõket, a támogatási szer-
zõdések teljesítésének ellenõrzésével – beleértve a folya-
matba épített közbensõ, valamint utólagos és helyszíni el-
lenõrzést – kapcsolatos feladatokat, ennek keretében fel-
veszi a záró jegyzõkönyvet, végrehajtja a követeléskezelé-
si feladatokat, a támogatási szerzõdések nyilvántartását.”

3. §

(1) Az R. 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A KKC támogatási rendszerében a technikai rész-
feladatokat közremûködõként a KAVOSZ Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ
Zrt.), a MAG Zrt., a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvány, a Hitelgarancia Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (a továbbiakban: Hitelgarancia Zrt.), vala-
mint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány látja
el kizárólagos joggal.

(2) A KAVOSZ Zrt. ellátja a Széchenyi Kártya konst-
rukció lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A MAG Zrt. ellátja
a) a KKC-ból finanszírozott támogatási rendszer pá-

lyázatkezelési feladatait, amelynek keretében ellátja a tá-
mogatási döntés elõkészítésével, a támogatási szerzõdések
és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerzõdések megkö-
tésével, módosításával, felbontásával, megszüntetésével,
nyilvántartásával, a szakmai teljesítés és a kifizetés jogos-
ságára vonatkozó igazolási feladatokkal, a kapcsolódó
adatszolgáltatással, ellenõrzésekkel, a támogatási szerzõ-
dések lezárásával és az elállásokkal kapcsolatos teen-
dõket,

b) a KKC terhére történõ kötelezettségvállalások pénz-
ügyi-számviteli feladatait, vezeti a kötelezettségvállalások
nyilvántartását, elvégzi az érvényesítési, utalványozási,
utalványozás-ellenjegyzési, beszámolókészítési, adatszol-
gáltatási és adatkezelési teendõket a saját nyilvántartások
és a többi közremûködõ szervezet által szolgáltatott adatok
alapján,

c) a KKC-ból finanszírozott pénzügyi programok
– Széchenyi Kártya, Midihitel, Lánchíd Faktoring, BVK
hitelkonstrukció és a garanciadíj-támogatási konstrukció –
esetében az adatkezelési, ellenõrzési, utalványozási és
koordinációs feladatokat.”

4. §

Az R. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének

támogatása elõirányzat támogatási rendszerében a techni-
kai feladatokat közremûködõként a MAG Zrt. látja el kizá-
rólagos joggal.

(2) A MAG Zrt. ellátja
a) az elõirányzat pályázatkezelési feladatait, ennek ke-

retében végzi a támogatási döntés elõkészítésével, a támo-
gatási szerzõdések és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki
szerzõdések megkötésével, módosításával, felbontásával,
megszüntetésével, nyilvántartásával, a szakmai teljesítés
és a kifizetés jogosságára vonatkozó igazolási feladatok-
kal, a kapcsolódó adatszolgáltatással, ellenõrzésekkel, tá-
mogatási szerzõdések lezárásával és az elállásokkal kap-
csolatos teendõket,

b) az elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalá-
sok pénzügyi-számviteli feladatait, vezeti a kötelezettség-
vállalások nyilvántartását, elvégzi az érvényesítési, utal-
ványozási, utalványozás-ellenjegyzési, beszámolókészíté-
si, adatszolgáltatási és adatkezelési teendõket.”

5. §

Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A környezetvédelmi hozzájárulás felhasználásával
a KTI Kht. végzi a közlekedés okozta légszennyezés, a
zaj- és talajszennyezés csökkentése érdekében szükséges
monitoring feladatokat, a jogszabályok megalapozását
szolgáló adatgyûjtést, méréseket, valamint a különbözõ
beavatkozások környezeti hatásainak elõrebecslését.”

6. §

Az R. a következõ 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § Az ITD-H Kht. a BC-bõl finanszírozott, a

Kormány egyedi döntése alapján támogatásban részesülõ
beruházások támogatási rendszerében programkezelési



feladatokat végez. Ennek keretében ellátja különösen a
programkezelõi, a döntés-elõkészítõi, a szerzõdések meg-
kötésével összefüggõ nyilvántartási és elõrejelzési felada-
tokat, a folyamatlezárási és követeléskezelési tevékenysé-
get, a beruházások ellenõrzési (monitoring) feladatait, va-
lamint végzi a szerzõdésekkel összefüggõ adatkezelési,
adatfeldolgozási és adatszolgáltatási feladatokat. Az
ITD-H Kht. egyes pénzügyi feladatok ellátásával, így kü-
lönösen a felmerülõ beruházási költségek elszámolhatósá-
gát igazoló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó
ellenõrzési és utalványozási feladatokkal, beleértve a
szakmai teljesítésre és a kifizetés jogosságára vonatkozó
feladatokkal, a MAG Zrt.-t bízza meg.”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 5. §
(5) bekezdésében az „Rt.” szövegrész helyébe a „Zrt.” szö-
veg, 7/A. §-ában a „VTK Zrt.” szövegrész helyébe a
„MAG Zrt.” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti
a) az R. 3. § (5)–(7) bekezdése, 5. § (6) bekezdése,
b) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes elõ-

irányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat
ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági Miniszté-
rium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról
szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló
128/2004. (XII. 8.) GKM rendelet,

c) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes elõ-
irányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat
ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló 94/2005.
(X. 28.) GKM rendelet,

d) az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfej-
lesztési tanácsadás célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
rendelet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében
részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló
80/2004. (V. 18.) GKM rendelet módosításáról szóló
84/2006. (XII. 14.) GKM rendelet 1–6. §-a, 8. §
a)–d) pontja,

e) a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zártkörûen mû-
ködõ Részvénytársaság közremûködõ szervezetként való
kijelölésével kapcsolatban szükséges egyes miniszteri ren-
deletek módosításáról szóló 94/2006. (XII. 27.) GKM ren-
delet 1–5. §-a, 7. § a)–b) pontja.

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

Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2007. évi 158–166. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi

körébe tartozó egyéb jogszabályok

2007. évi CXXXIII. tv. a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 160.
szám, 11434. oldal)

92/2007. (XI. 22.) GKM r. az egyes rendeleteknek az
energiafelhasználó termékek öko-tervezésére vonatkozó
követelmények megállapítása érdekében történõ módosí-
tásáról (Magyar Közlöny 159. szám, 11410. oldal)

94/2007. (XI. 23.) GKM r. a frekvenciasávok felhasz-
nálási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII.
28.) IHM rendelet, valamint a polgári frekvenciagazdálko-
dás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.)
IHM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 160. szám,
11446. oldal)

95/2007. (XI. 23.) GKM r. a Kormány egyedi döntésé-
vel megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól
szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet módosításáról (Ma-
gyar Közlöny 160. szám, 11484. oldal)

97/2007. (XII. 1.) GKM r. a földgáz közüzemi díjainak
megállapításáról szóló 96/2003. (XII.18.) GKM rendelet,
valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításá-
ról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 166. szám, 12487. oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabály

315/2007. (XI. 22.) Korm. r. a köztisztviselõi teljesít-
ményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny
159. szám, 11410. oldal)
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E)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztár-
saság Kormánya közötti, Budapesten, 1996. január 24-én
aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuva-
rozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzék-
váltás útján létrejött Megállapodás kihirdetésérõl szóló
165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatályba-
lépésérõl rendelkezõ 34/2007. (XI. 29.) KüM határozat a
Magyar Közlöny 2007. évi 163. számában a 12423. olda-
lon jelent meg.

Miniszteri utasítások

A gazdasági és közlekedési miniszter
30/2007. (XI. 30.) GKM

utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás
költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a

döntési eljárásokról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban: Áht.), az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: Ámr.), a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(továbbiakban: Sztv.), az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátossá-
gairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továb-
biakban: Sztv. vhr.) rendelkezéseire figyelemmel a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás költségvetése
pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról a
következõk szerint rendelkezem:

1. §

Az utasítás hatálya

A utasítás hatálya kiterjed a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (a továbbiakban: GKM) Igazgatás költség-
vetésének tervezésére, teljesítésére, gazdálkodására és be-
számolására.

2. §

Az elõirányzatok tervezésének feladatai

1. A GKM Igazgatás bevételi és kiadási elõirányzatai-
nak tervezése, a költségvetési irányelvek szerinti összeál-
lítása, az egyes jogcímek közötti felosztási javaslat elõké-

szítése, a célok és támogatások összhangjának megterem-
tése a Költségvetési Fõosztály feladata. Ennek keretében:

a) a költségvetési irányelvekkel, valamint a szakmai
követelményekkel összhangban elkészíti a GKM Igazga-
tás kiemelt elõirányzatainak költségvetési javaslatát,

b) a költségvetési törvény alapján elkészíti a kincstári
költségvetést és az elemi költségvetést, amely magában
foglalja:

– a költségvetési kiadások és bevételek elõirányzatai-
nak kidolgozását és javaslatát a szakmai fõosztályokkal
egyeztetve,

– az elõirányzat-felhasználási terv kidolgozását,
– a személyi juttatások kidolgozását – az engedélyezett

létszámkeret alapján – a Humánigazgatási Fõosztály bevo-
násával,

– a részletes kiadási és bevételi elõirányzatokat meg-
alapozó szöveges indoklást, számításokat,

– a költségvetési alapokmányt.

2. A költségvetési alapokmányt, valamint az elemi
költségvetést felügyeleti hatáskörben a Költségvetési Fõ-
osztály által elkészített és ellenõrzött dokumentációk alap-
ján, a Tulajdonosi és Intézmény-felügyeleti Bizottság ja-
vaslata alapján a – miniszter által átadott jogkörben – a
gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
hagyja jóvá.

3. §

Költségvetési elõirányzatok felosztása, módosítása

1. A minisztérium – mint önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv – a költségvetési törvényben megállapított
elõirányzatainak részletes, felhasználási célok szerinti fel-
osztását, a Költségvetési Fõosztály vezetõjének elõterjesz-
tése alapján a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkár, valamint a kabinetfõnök egyetértésével a
miniszter hagyja jóvá.

2. Költségvetési Fõosztály vezetõjének kezdeménye-
zésére

– a minisztérium jóváhagyott elõirányzatain belül az
eredetileg felosztásra nem került tartalék, vagy a megtaka-
rított kiadási elõirányzatnak az év közbeni felhasználásá-
ból eredõ átcsoportosításokat,

– az elemi költségvetésben jóváhagyott összegekhez
képest, a törvényi kiemelt elõirányzatok közötti átcsopor-
tosítást az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,
valamint

– a jóváhagyott elõirányzatokon felüli – a tényleges
többletnek megfelelõ összegû – az Áht. 93. §-ának (2) be-
kezdésében, valamint az Ámr. 48. §-ának (2) bekezdésé-
ben foglaltak figyelembevételével történõ elõirányzat-
módosításokat
saját elõirányzat-módosítási hatáskörben, a gazdasági, in-
formatikai és humánpolitikai szakállamtitkár hagyja jóvá.



3. A GKM Igazgatás elõzõ évben átvett pénzeszközök
felhasználásával, valamint az elõzõ évben vállalt kötele-
zettségek teljesítésével összefüggõ kiadásoknak a teljesí-
tését és az elõirányzat-módosítását – az elõirányzat-ma-
radványok felülvizsgálatát és jóváhagyását megelõzõen –
a maradvány jóváhagyásától függõ utólagos felügyeleti
korrekciós és ezzel összefüggõ visszapótlási kötelezettség
mellett, a Költségvetési Fõosztály vezetõje, annak általá-
nos helyettese, valamint a Költségvetési Fõosztály vezetõ-
je által írásban kijelölt személy hagyja jóvá.

4. A GKM Igazgatás felülvizsgált és jóváhagyott elõ-
irányzat-maradvány felhasználásából adódó intézményi
hatáskörû elõirányzat-módosításokat a Költségvetési Fõ-
osztály vezetõje, annak általános helyettese, valamint a
Költségvetési Fõosztály vezetõje által írásban kijelölt sze-
mély engedélyezi.

4. §

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés

1. Kötelezettségvállalás

1.1. Kötelezettségvállalás minden olyan intézkedés,
amely a minisztérium feladatainak ellátásához szükséges
elõfeltételek biztosítása érdekében, a jóváhagyott éves tá-
mogatási, bevételi elõirányzat terhére, vagy javára fizetési,
illetve más teljesítési, szolgáltatási kötelezettséggel jár.

Kötelezettségvállalásnak minõsülnek különösen az
alábbiak:

1.1.1. köztisztviselõi kinevezési okmány, munkaszer-
zõdés,

1.1.2. megbízási szerzõdés,
1.1.3. szerzõdés, megállapodás,
1.1.4. visszaigazolt megrendelés,
1.1.5. ideiglenes külföldi utazási engedély,
1.1.6. belföldi kiküldetés elrendelése,
1.1.7. pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés

aláírt dokumentuma,
1.1.8. kormányhatározat alapján átcsoportosított és a

határozat megjelenésétõl számított 60 napon belül tett in-
tézkedés dokumentuma,

1.1.9. egyéb [Ámr. 66. § (10) bekezdésében foglaltak.].
1.1.10. Elõzetes kötelezettségvállalás dokumentuma: a

közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben a
közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást
megindító feladott hirdetmény, megküldött ajánlati, aján-
lattételi felhívás, továbbá a meghirdetett támogatási konst-
rukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, tá-
mogatási programok, egyedi támogatások) – amennyiben
nem kerülnek visszavonásra.

1.2. A minisztérium nevében kötelezettséget vállalni, a
gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét
megállapító,163/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben, a
költségvetési alapokmányban foglalt feladatok célszerû és

hatékony ellátására figyelemmel, kizárólag – az 1.3 pont-
ban foglaltak kivételével – a 2. pont szerinti költségvetési
ellenjegyzést követõen és írásban lehet. [Ámr. 134. § (1)].

1.3. Gazdasági eseményenként a bruttó – általános for-
galmi adót tartalmazó –50 000 forintot el nem érõ kifizeté-
sek esetén írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges.
[Ámr. 134. § (3)]. Az 50 000 forintot el nem érõ kötelezett-
ségeket a benyújtott számla alapján kell nyilvántartásba
venni, az 1.16 pont szerint.

1.4. A minisztériumban kötelezettségvállalásra jogo-
sultak:

1.4.1 átfogó jogkörrel
– a miniszter értékhatár nélkül, a gazdasági, informati-

kai és humánpolitikai szakállamtitkár egyetértésével,
1.4.2 ügyrendileg hozzátartozóan
– az államtitkár, a kabinetfõnök, a felügyeletet gyakor-

ló szakállamtitkár – a gazdasági, informatikai és humánpo-
litikai szakállamtitkár egyetértésével – 40 millió Ft érték-
határig,

– a fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõi juttatásra jogo-
sult vezetõ a szolgáltatások megrendelésének a közbeszer-
zési törvény szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatáráig
(ennek összege 2007. december 31-ig 25 millió Ft).

1.4.3 Az értékhatár kötöttség ügyletenkénti kötelezett-
ségvállalásra vonatkozik, s nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, ugyanakkor az összességében nem halad-
hatja meg az éves költségvetésben az adott szervezeti egy-
ség, a szakmai kezelõ fõosztály részére jóváhagyott elõ-
irányzatot.

1.5. A szerzõdések speciális tartalmi követelménye,
hogy a szerzõdésnek, adott megbízásnak, megállapodás-
nak, megrendelésnek az általános adatokon, feltételeken
túlmenõen tartalmaznia kell:

a) a szakmai, mûszaki teljesítés idõpontját, amely
tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás
esetében – ha jogszabály másként nem rendelkezik – oly
módon kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés ha-
tárideje nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év június
30-át,

b) a kifizetendõ összeget,
c) az összeg kifizetésének idõpontját,
d) kötelezettségvállalás nyilvántartási számát.

1.6. A kötelezettségvállaló felel a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a kapcsolódó jogszabá-
lyok, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
beszerzéseinek szabályozásáról szóló 25/2007. (VIII. 20.)
GKM utasításban foglaltak betartásáért, a kötelezettség-
vállalás tartalmáért, összegéért.

1.7. A kötelezettségvállalásnak elõirányzat-felhaszná-
lási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalások sze-
rinti fizetési kötelezettség és az elõirányzat-felhasználási
terv összhangjának biztosításáról a költségvetési ellen-
jegyzõ köteles gondoskodni.
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1.8. A kötelezettségvállalások közül a szerzõdés, a
megállapodás ellenjegyzése elõtt a kötelezettségvállalást
kezdeményezõ fõosztály köteles kikérni a Jogi Fõosztály-
nak és a Közbeszerzési Bizottságnak az okirat tervezetre
vonatkozó jogi/közbeszerzési szempontú véleményét, va-
lamint informatikai tárgyú szerzõdés és megállapodás ese-
tén az Informatikai Fõosztály véleményét.

1.9. A nettó – általános forgalmi adót nem tartalmazó –
5 millió Ft-ot elérõ, vagy azt meghaladó kötelezettségvál-
laláshoz szükséges a gazdasági, informatikai és humánpo-
litikai szakállamtitkár elõzetes egyetértése, melynek elõ-
terjesztésérõl az ellenjegyzõ gondoskodik. Az egyetértést
igazoló iratot az ellenjegyzõ a fedezet rendelkezésre állá-
sának igazolásával együtt megküldi a kötelezettségválla-
lást kezdeményezõ szervezeti egységnek.

1.10. A kötelezettségvállalást kezdeményezõ jelen sza-
bályzat 1. melléklete szerinti „Kötelezettségvállalási adat-
lap” aláírásával felelõs a minisztérium feladatellátása ér-
dekében kezdeményezett kötelezettségvállalások doku-
mentálásáért, valamint a 2. melléklet szerinti eljárás betar-
tásáért.

1.11. A kötelezettségvállalási iratot véleményezõ, alá-
író, ellenjegyzõ személyek nevét nyomtatott betûvel is ki
kell írni.

1.12. Tárgyévi fizetési kötelezettség az adott célra, a
szakmai kezelõ fõosztály részére jóváhagyott kiadási elõ-
irányzatok összegéig – a saját bevételek teljesülési ütemé-
re figyelemmel – vállalható.

1.13. Éven túli fizetési kötelezettség vállalható [Ámr.
134. § (4)] a tárgyévi elõirányzat terhére, amennyiben a
pénzügyi teljesítés a tárgyévet követõ év június 30-ig meg-
történik, következõ évek elõirányzata terhére az Áht.
12/A–12/B. §-ában foglaltak szerint.

1.14. A kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-ma-
radvány terhére – ha a kötelezettségvállalás meghiúsul,
vagy a felhasználás összege kisebb a vállalt kötelezettség-
nél – újabb kötelezettség csak a pénzügyminiszter engedé-
lyével vállalható. [Ámr. 134. § (6)].

1.15. A kötelezettségvállalást, illetve a követelés-elõ-
írást tartalmazó aláírt érvényes okmányok egy példányát
nyilvántartásba vételre a Költségvetési Fõosztály részére
meg kell küldeni.

1.16. Az Igazgatási Osztályt vezetõ fõosztályveze-
tõ-helyettes integrált rendszer keretében gondoskodik a
kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának veze-
tésérõl. Az analitikus kötelezettségvállalási nyilvántartás-
nak tartalmaznia kell évenkénti bontásban, szervezeti egy-
ségenként, a kötelezettségvállalások kiadási jogcímek sze-
rinti felsorolását, az elõirányzat összegét, a kötelezettség-
vállalások halmozott összegét, a szabad keretet, a pénz-
ügyileg teljesített, illetõleg még nem teljesített kötelezett-
ségvállalások állományát, a kötelezettségvállalás nyilván-
tartási számát, jogcímét, forint összegét, bejegyzésének

dátumát, a fizetési kötelezettség várható idõpontját, a köte-
lezettség teljesítésének idõpontját.

1.17. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartá-
sát negyedévente egyeztetni kell a fõkönyvi nyilvántartás-
sal, amelynek névszerinti felelõsei, a dokumentálás módja
az Igazgatási Osztályt vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes ál-
tal kerül kijelölésre és az érintettek munkaköri leírásai tar-
talmazzák.

2. Ellenjegyzés

A kötelezettségvállalások költségvetési ellenjegyzését a
Költségvetési Fõosztály végzi.

2.1. A kötelezettségvállalás kezdeményezõje köteles
megküldeni a szerzõdés, megállapodás, egyéb kötelezett-
ségvállalás tervezetét, valamint a kitöltött – 1. számú mel-
léklet szerinti – „Kötelezettségvállalási adatlap”-ot – a mi-
nisztérium Jogi Fõosztálya által szerkesztett szerzõdés-
minták értelemszerû alkalmazásával elõkészített – 1 pél-
dányban a Költségvetési Fõosztálynak ellenjegyzés céljá-
ból.

A kötelezettségvállalás kezdeményezõje köteles meg-
küldeni a szerzõdés, megállapodás, egyéb kötelezettség-
vállalás tervezetét, valamint a kitöltött – 1. melléklet sze-
rinti – „Kötelezettségvállalási adatlap”-ot – a miniszté-
rium Jogi Fõosztálya által szerkesztett szerzõdésminták ér-
telemszerû alkalmazásával elõkészített – 1 példányban a
Költségvetési Fõosztálynak ellenjegyzés céljából.

Mindezekhez mellékelni kell a Jogi Fõosztály és a Köz-
beszerzési Bizottság okiratra vonatkozó véleményét, vala-
mint a kötelezettségvállalás kezdeményezõjének nyilatko-
zatát a vélemények szerzõdéstervezetbe történõ beépítésé-
re vonatkozóan.

A Költségvetési Fõosztály a szerzõdés, megállapodás,
egyéb kötelezettségvállalás tervezetét, valamint a „Kötele-
zettségvállalási adatlapot” a kézhezvételtõl számított
8 munkanapon belül ellenjegyezni, s a kötelezettségválla-
lás kezdeményezõjének visszaküldeni, vagy amennyiben
az ellenjegyzéssel kapcsolatos kifogása van, arról a kötele-
zettségvállalás kezdeményezõjét a kézhezvételtõl számí-
tott 5 munkanapon belül tájékoztatni köteles.

2.2. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Költség-
vetési Fõosztály vezetõje, a Költségvetési Fõosztály veze-
tõjének általános helyettese, valamint a Költségvetési Fõ-
osztály vezetõje által – az Ámr. 134. § (8), 138.0 (1) és
(3) bekezdéseire figyelemmel – írásban kijelölt személy
jogosult. Írásbeli ellenjegyzésük nélkül – az 1.3 pontban
foglalt kivétellel – a minisztérium Igazgatás költségvetését
terhelõ gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható,
követelés nem teljesíthetõ.

2.3. Az éves költségvetési elõirányzatoknak a 3. §
1. pontjában foglalt jogcímenkénti, illetve felhasználási
célok szerinti felosztásának jóváhagyását megelõzõen a
gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár



egyedi engedélyével jegyezhetõ ellen kötelezettség-
vállalás.

2.4. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést
megelõzõen meg kell gyõzõdnie arról [Ámr. 134. § (9)],
hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve
le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ
kiadási elõirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt,
vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,

b) elõirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés idõ-
pontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,

c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat.

2.5. Az ellenjegyzõ 2.4. pont szerinti feladatai ellátásá-
hoz szükség esetén a gazdasági, informatikai és humánpo-
litikai szakállamtitkár külön engedélyével vehet igénybe
szakértõt. [Ámr. 134. § (10)].

2.6. A Költségvetési Fõosztály köteles gondoskodni a
dologi, felhalmozási kiadásokat, valamint az államháztar-
táson kívülre átadott pénzeszközöket terhelõ kötelezett-
ségvállalások bejelentésérõl – a kötelezettségvállalást kö-
vetõ 5 munkanapon belül, az Ámr. 14. számú mellékleté-
ben meghatározott formában – ha annak egyedi összege el-
éri a bruttó, általános forgalmi adót is tartalmazó, 25 mil-
lió Ft-ot. A kötelezettségvállalás változásait az Ámr.
15. számú, valamint a 15/a. számú mellékletében meghatá-
rozott formában kell bejelenteni, legkésõbb a kifizetést
megelõzõ 10. napig. [Ámr. 162. § (1)–(3)]. A kötelezett-
ségvállalások Kincstárhoz történõ bejelentésével kapcso-
latos feladatokat, idõpontját a kijelölt felelõsök munkaköri
leírásai tartalmazzák.

2.7. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg
a 2.4 pontban elõírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak
errõl írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalás kez-
deményezõjét, valamint a gazdasági, informatikai és hu-
mánpolitikai szakállamtitkárt. [Ámr. 134. § (11)].

2.8. A nettó – általános forgalmi adót nem tartalmazó –
5 millió forintot elérõ, vagy azt meghaladó kötelezettség-
vállalásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási és közzétételi
kötelezettségrõl az 5/2004. GKM szabályzat rendelkezik.

3. Fejezeti kezelésû elõirányzatok évközi átcsoportosí-
tása

A 2007. évi költségvetés végrehajtása során – a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium fejezet egyes fejezeti
kezelésû elõirányzatainak felhasználásáról szóló 5/2007.
Szabályzat szerint – az alábbi fejezeti kezelésû elõirányza-
tok átcsoportosításra kerülnek a GKM Igazgatáshoz:

– Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal össze-
függõ feladatok

– Ágazati szabályozási feladatok, elektronikus hírköz-
lés, posta infrastruktúra szabályozás

– NATO tagságból adódó ágazati feladatok,
– Belvízi hajózási alapprogram,

– Energiapiaci liberalizáció elõkészítés
– Fejezeti általános tartalék
– GySEV Zrt. tõkeemelése,
– MÁV ZRt. tõkeemelése (csak a jegyzett tõke),
– EU-tagságból eredõ feladatok,
– Szakképzési feladatok
– Közpolitikai kutatások, elemzések
Az átcsoportosított elõirányzatok felhasználása során

jelen utasításban foglaltak szerint kell eljárni.

4. Eltérés az általános elõírástól

4.1. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés eljárási rend-
je, az általános elõírásoktól eltérõen történik minden olyan
esetben, ahol külön szabályzat errõl másként rendelkezik.
Így a következõknél:

– 28/2006. Szabályzat az ideiglenes külföldi kiküldeté-
sekrõl,

– 3/2007. Szabályzat, a minisztérium reprezentációs
kiadásaira, valamint a protokollhoz kapcsolódó egyéb
szolgáltatásaira,

– 4/2007. Szabályzat a fordítási feladatok ellátásáról,
– 10/2007. Szabályzat a tolmácsolási feladatok ellátá-

sáról,
– 15/2005. Szabályzat a GKM által kezelt pénzügyi

forrásokból finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgálta-
tások beszerzésével és hasznosításával kapcsolatos eljá-
rásrendrõl.

4.2. A belföldi kiküldetést – az utazás módját is figye-
lembe véve – a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ, vagy
helyettese, mint kiküldõ rendeli el. A kiküldetést elrendelõ
egyidejûleg a kiküldetési költség kötelezettségvállalója is.

4.3. A minisztérium létszámának és a rendszeres sze-
mélyi juttatások, valamint a külsõ személyi juttatások kö-
telezettségvállalásának analitikus nyilvántartását a Hu-
mánigazgatási Fõosztály közszolgálati nyilvántartási
rendszere biztosítja.

4.4. Az egyes szervezeti egységeknél a minisztérium
éves személyi juttatás költségvetése terhére szakmai gya-
korlatot végzõk, ösztöndíjasok foglalkoztatását, megbízá-
si szerzõdés megkötését a közvetlen szakmai vezetõ kez-
deményezi, amelyet a Humánigazgatási Fõosztály elõter-
jesztése alapján – a felügyeletet gyakorló szakállamtitkár,
kabinetfõnök egyetértésével –, a Költségvetési Fõosztály
ellenjegyzését követõen a gazdasági, informatikai és hu-
mánpolitikai szakállamtitkár engedélyez.

4.5. A miniszter, valamint az államtitkár közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél a vezetõ köz-
vetlen kezdeményezése alapján – a Költségvetési Fõosz-
tály ellenjegyzését követõen – engedélyezhetõ a személyi
juttatás terhére szerzõdés megkötése. A Költségvetési
Fõosztály a megbízási szerzõdés egy másolati példányá-
nak megküldésével tájékoztatja a Humánigazgatási Fõ-
osztályt.
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4.6. A szellemi tevékenység szolgáltatási szerzõdéssel,
számla ellenében történõ igénybevételének rendjét a
7/2003. (III. 19.) GKM utasítás tartalmazza. A szellemi te-
vékenység végzésére kifizetés jogcímen megtervezett elõ-
irányzat kizárólag a személyi juttatások elõirányzata ter-
hére növelhetõ. [Ámr. 51. § (8)].

4.7. Költségráfordítást igénylõ belföldi rendezvények-
re (konferencia, szeminárium, képzés) jelentkezni csak az
e célra elõirányzattal rendelkezõ Humánigazgatási Fõosz-
tály vezetõjének írásos állásfoglalása és kötelezettségvál-
lalása után lehetséges.

5. §

Teljesítés, érvényesítés, utalványozás

1. Teljesítés igazolása, pénzügyi teljesítés engedélyezése

1.1. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének
elrendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni, szakmai-
lag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a
szerzõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését. Költ-
ségvetést érintõ pénzforgalmat csak a szakmai teljesítés
igazolása alapján lehet érvényesíteni. A szakmai teljesítés
igazolása során meg kell gyõzõdni arról, hogy

– a munka, a feladat elvégzése elõírásszerûen, a szerzõ-
désben foglaltak szerint megtörtént-e,

– a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettségét jó mi-
nõségben teljesítette-e,

– a szállított termék, áru a megrendelés szerint hiányta-
lanul, megfelelõ minõségben került-e leszállításra,
és igazolni kell annak összegszerûségét.

1.2. A teljesítést – jelen szabályzat 3. sz. mellékletét
képezõ „Teljesítésigazolás” nyomtatvány kitöltésével –
írásban kell igazolni. A szakmai teljesítés igazolására jo-
gosult személyt, a kötelezettségvállalást kezdeményezõ
vezetõ jelöli ki jelen utasítás 1. mellékletének – „Kötele-
zettségvállalási adatlap” – kitöltésével.

1.3. A szakmai teljesítés igazolása alapján, a számla ki-
fizetését az arra kötelezettséget vállaló, illetve a szerzõ-
désben kijelölt fõosztály vezetõje engedélyezi.

1.4. A szakmai teljesítést igazoló aláírásán túl – az ok-
mányon – a teljesítést igazoló személy nevét nyomtatott
betûkkel is ki kell írni.

2. Érvényesítés, ellenjegyzés (ellenõrzés), utalványozás

A teljesítés szakmai igazolását követõen, a pénzügyi
teljesítés elõtt, a kifizetendõ számlát érvényesíteni, ellen-
jegyezni (ellenõrizni), utalványozni kell.

2.1. Érvényesítés [Ámr.135. §].
2.1.1. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvénye-

sítõnek ellenõriznie kell az összegszerûséget, a fedezet
meglétét, a szerzõdés szerinti fizetési feltételeknek való
megfelelést és azt, hogy a benyújtott számla alakilag az
elõírt követelményeknek megfelel-e.

2.1.2. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megálla-
pított összeget, a könyvviteli elszámolásra utaló fõkönyvi
számlaszámot, a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vé-
telének sorszámát.

2.1.3. Átutalás esetén az érvényesítés az ún. – a Forrás
integrált rendszer által elõállított – „Kiadási utalványren-
delet”-en, pénztár útján teljesített kiadások és bevételek
esetében az érvényesítés a kiadási és bevételi pénztárbi-
zonylaton történik.

2.1.4. A GKM Igazgatás pénzforgalmát érintõ bevéte-
lek, kiadások érvényesítésére a Költségvetési Fõosztály
vezetõje által írásban meghatalmazott – pénzügyi-számvi-
teli képesítésû – személyek jogosultak.

2.2. Ellenjegyzés (ellenõrzés) [Ámr. 137. §].
2.2.1. Az utalvány ellenjegyzõje köteles ellenõrizni a

2.1 pont szerinti érvényesítés szabályszerûségét. Meg kell
gyõzõdnie arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása meg-
történt-e.

2.2.2. Az utalvány ellenjegyzését (ellenõrzését) végzõ,
ha hiányosságot tapasztal, köteles az okmányokat vissza-
adni az érvényesítõnek.

2.2.3. Az utalvány ellenjegyzésére jogosult személye-
ket a Költségvetési Fõosztály vezetõje jelöli ki.

2.3. Utalványozás [Ámr. 136. §].
2.3.1. Az utalványozás a kiadások teljesítésének, a be-

vételek beszedésének elrendelését foglalja magában. Utal-
ványozásra csak a teljesítés igazolása, az érvényesítés és
az utalvány ellenjegyzése (ellenõrzése) után kerülhet sor.

2.3.2. Nem kell külön utalványozni a termékértékesí-
tésbõl, szolgáltatásból – számla, egyszerûsített számla, át-
utalással postai utalvány alapján – befolyó bevétel besze-
dését.

2.3.3. Az utalványozás során meg kell gyõzõdni arról,
hogy a Forrás integrált pénzügyi-számviteli rendszer szerinti
utalványlap a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sor-
számát, valamint a fõkönyvi számla számát tartalmazza-e.

2.3.4. Utalványozásra a gazdasági, informatikai és hu-
mánpolitikai szakállamtitkár által meghatalmazott szemé-
lyek jogosultak.

2.3.5. A szabályzat 4. számú mellékletének – „Kötelezett-
ség lezárása” – nyomtatvány kitöltésével – az utolsó pénz-
ügyi teljesítés engedélyezését követõen – a kötelezettségvál-
lalás lezárásáról, részbeni teljesítésérõl, vagy a kötelezettség-
vállalás teljesítésének meghiúsulásáról a kötelezettségvállaló
szervezeti egység vezetõje nyilatkozni köteles.

2.4 Összeférhetetlenség

Az aláírási jogosultságok alkalmazásánál, ellenõrzésé-
nél figyelembe kell venni az összeférhetetlenségre vonat-
kozó szabályokat.

2.4.1. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetõ-
leg az utalványozó és az utalványt ellenjegyzõ – ugyan-
azon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy
nem lehet.

2.4.2. Az érvényesítõ személy nem lehet azonos a köte-
lezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint a
szakmai teljesítést igazoló személlyel.



2.4.3. A kötelezettségvállalási, érvényesítési, ellen-
jegyzési, utalványozási feladatot nem végezhet az a sze-
mély, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy a
maga javára látná el. [Ámr. 138. § (3)].

6. §

Számviteli feladatok

1. Nyilvántartás, számbavétel, adatszolgáltatás

1.1. A számvitel feladata az utalványozott és pénzfor-
galmilag teljesített gazdasági események bizonylatainak
jogszabályokban, belsõ szabályozásban elõírt gazdálkodá-
si, illetve számviteli rend szerinti nyilvántartása.

1.2. A bizonylatok nyilvántartásba vétele, a pénzforga-
lom számbavétele (azaz a könyvelés), majd a könyvelésen
alapuló külsõ-belsõ adatszolgáltatási kötelezettségek tel-
jesítése – a számviteli törvényben, illetve a vonatkozó kor-
mányrendeletekben elõírtak, továbbá a minisztérium
számviteli politikája, számlarendje, számlatükre szerint –
ellenõrzött bizonylatok alapján végezhetõ.

1.3. Könyvelés után az okmányok, bizonylatok az irat-
kezelési rend szerint, a számvitelen rendezetten – bank,
pénztár, vegyes bizonylatok szerinti csoportosításban – az
adott éven belül keletkezésük sorrendjében, külön jogsza-
bályban elõírt megõrzési ideig tárolandók.

1.4. A GKM Igazgatás költségvetési elõirányzatairól,
azok felhasználásáról a féléves és éves beszámolót, vala-
mint a negyedéves mérlegjelentéseket a Költségvetési Fõ-
osztály készíti el.

1.5. A minisztérium éves költségvetési beszámolóját a
gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelõs személy, a to-
vábbi adatszolgáltatási kötelezettségeket a Költségvetési
Fõosztály vezetõje írja alá. [Ámr. 146. §–149. §]

2. Hatáskörök

2.1. A számviteli politikát [Sztv. 14. §], ennek kereté-
ben az eszközök és források értékelési szabályzatát, a lel-
tározási szabályzatot és a pénzkezelési szabályzatot, vala-
mint a számlarendet [Sztv. 161. §] a gazdasági, informati-
kai és humánpolitikai szakállamtitkár hagyja jóvá.

2.2. A számviteli politika részét képezõ értékelési sza-
bályzat szerinti behajthatatlan, valamint kisösszegû (2007.
december 31-ig 100 000 Ft) követelések hitelezési veszte-
ségként történõ leírását [Sztv. Vhr. 34. § (10) bekezdés] a
Költségvetési Fõosztály vezetõje engedélyezi.

2.3. Az értékhelyesbítéseket, értékvesztéseket és ezek
visszaírását a Költségvetési Fõosztály vezetõjének javas-
latára a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakál-
lamtitkár engedélyezi.

2.4. A bankszámlák felett rendelkezésre jogosultak kö-
rét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

2.5. A minisztérium eseti bevételével összefüggõ tény-
leges költségek és a térítés megállapításának rendjét a
számviteli politika tartalmazza. [Ámr. 57. § (14)].

7. §

Közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladataira

2007. évben felhasználható források

1. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladata-
inak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok
felhasználásának módjáról a 188/1996. (XII. 30.)
Kormányrendelet rendelkezik. E rendelet alapján készülõ,
és miniszteri szinten jóváhagyott éves „Közlekedésbizton-
sági Akcióprogram” határozza meg a képzõdõ forrás ter-
hére vállalható kötelezettségek szakmai céljait (részfel-
adatokat), a megvalósításért felelõs szervezeti egységeket
és a rendelkezésre álló kereteket.

2. A tervezettet meghaladó – az akcióprogramban jóvá
nem hagyott – források keletkezése esetén azok felhaszná-
lását – a részfeladatok végrehajtásáért felelõs szervezeti
egységet felügyelõ szakállamtitkár elõzetes egyetértésével
– a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállam-
titkár hagyja jóvá.

3. A Költségvetési Fõosztály Igazgatási Osztálya a
tárgyhót követõ hónap 15. napjáig elektronikus postán ke-
resztül tájékoztatja az Infrastruktúra Ügyekért Felelõs
Szakállamtitkárságot a GKM Igazgatás számlájára beérke-
zett források összegérõl.

4. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladata-
inak teljesítéséhez szükséges pénzügyi források terhére
történõ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai telje-
sítésigazolás, valamint a pénzügyi rendezés eljárási rendje
jelen utasítás általános elõírásai szerint történik.

8. §

Záró rendelkezések

1. Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az
Áht., az Sztv., az Ámr., az Sztv. vhr. és egyéb jogszabá-
lyok, továbbá a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
és egyéb vonatkozó miniszteri utasítások és belsõ szabály-
zatok elõírásait kell alkalmazni.

2. Ez az utasítás 2007. december 15-én lép hatályba,
egyidejûleg hatályát veszti a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági
feladatai ellátásáról és a döntési eljárásokról szóló 3/2005.
(VI. 1.) GKM utasítás, valamint az azt módosító 31/2006.
(IX. 29.) GKM utasítás 2. §-sa.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. számú melléklet a 30/2007. (XI. 30.) GKM utasításhoz

GKM Igazgatás

Kötelezettségvállalási adatlap

Az adatlap és szerzõdéstervezet KIR2 iktatórendszerbõl származó IKTATÓSZÁMA:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST KEZDEMÉNYEZÕ

Szervezeti egység megnevezése:

Kötelezettségvállaló neve, beosztása:

Ügyintézõ neve, beosztása:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ADATAI

Szerzõdõ fél(ek) megnevezése:

Szerzõdõ fél(ek) székhelye (lakóhelye):

Adószáma (adóazonosító jele):

Szerzõdõ fél(ek) bankszámlaszáma:

Szerzõdés tárgya:

Szerzõdés összege: Nettó: Bruttó:

Kiadási elõirányzat megnevezése: ÁHT azonosító:

Forrás: Tárgyév .................... évi maradvány Egyebek

Szakmai indoklás (feladatmegállapítás – jogszabályi háttér vagy vonatkozó döntések):

Elõzmények:

TELJESÍTÉSI ADATOK

Mûszaki
teljesítés(ek)

határideje
Nettó összeg Áfa Bruttó összeg

Pénzügyi
teljesítés
idõpontja

Ügyletkód

A szakmai teljesítés igazolására kijelölt személy:

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Beszerzés módja: Közbeszerzés Egyszerû közbeszerzés Egyéb

Az eljárás dokumentumának száma, fellelhetõségének helye:

VÉLEMÉNYEZÉS NÉV DÁTUM IKTATÓSZÁM

Jogi

Közbeszerzési

Költségvetési

Informatikai

Elõzetes fedezetvizsgálatot elvégeztem, a rendelkezésre álló adatok alapján a forrás rendelkezésre áll.

Budapest, 200..... Budapest, 200.... Budapest, 200....
Költségvetési Fõosztály

költségvetési ellenjegyzõ
GIH Szakállamtitkár vagy

Kabinetfõnök* egyetért
Kötelezettségvállalást

kezdeményezõ

* Értékhatártól függõen kitöltendõ
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2. számú melléklet a 30/2007. (XI. 30.) GKM utasításhoz

GKM Igazgatás

Folyamatábra
a GKM Igazgatás költségvetése kötelezettségvállalásának eljárási rendjére

1242 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 23. szám

Sor-
szám

Szakmai f osztály
(kötelezettségvállalást

kezdeményez )
Jogi F osztály

Közbeszerzési
Bizottság

Költségvetési
szempontú
ellen rzés,

ellenjegyzés

Kötelezettségvállaló

1.

2.

3.

4.

5.

Jóváhagyott éves
keret összegéig
kötelezettség-
vállalás
kezdeményezése.
Beszerzési eljárás
(közbeszerzés,
egyszer
közbeszerzés,
árajánlatok, egyéb)

Beszerzési
eljárás
jogszer sége

Kötelezettség-
vállalási okirat ter-
vezet, egyéb irat

Okirattervezet
jogi szempontú
véleményezése
(Informatikai
tárgy esetén, az
Informatikai
F osztály
véleményezése
is.)

Gazdasági,
informatikai és
humánpolitikai
szakállamtitkár,
Költségvetési
F osztály
ellen rzése,
ellenjegyzése és
nyilvántartásba
vétele

Az eljárás
dokumentálása,
1. sz. melléklet
szerint

Kötelezettségvál-
lalás nyilvántar-
tásba vétele

Kötelezettségválla-
lási okirat
aláírattatása a
megbízottal

Miniszter,
Államtitkár,
Szakállamtitkár,
Kabinetf nök,
Szakmai
F osztály
vezet je
kötelezettség-
vállalás aláírása

§

Jogi szempontból
véleményezett
kötelezettség-
vállalási okirat



3. számú melléklet a 30/2007. (XI. 30.) GKM utasításhoz

GKM Igazítás

Teljesítésigazolás

A teljesítésigazolás KIR2 iktatórendszerbõl származó IKTATÓSZÁMA:

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ADATAI

Szervezeti egység megnevezése: Köt.váll.azonosító1:

Kötelezettségvállaló neve, beosztása: Szerzõdõ fél(ek) megnevezése:

Ügyintézõ neve, beosztása: Szerzõdés tárgya:

KIFIZETÉS FORRÁSA:

Az elõirányzat megnevezése: ÁHT azonosító

Forrás: Tárgyév ....... évi maradvány
A szerzõdés ezen pénzügyi teljesítés után
még kifizethetõ része ( Ft vagy ......)2:

Nettó: Bruttó:

Teljesítés/támogatás tartalma Teljesítés dátuma Ügyletkód1 Összege ( Ft vagy ......)2

nettó áfa bruttó

Összesen:

A teljesítést, a feladat szakszerû elvégzését, szolgáltatás teljesítését / a támogatás kifizetésének jogosságát igazolom.

................................................
Teljesítésigazoló aláírása

Budapest, 200...... hó ...... nap

KIFIZETÉS ENGEDÉLYEZÉSE

Az alábbi számla(számlák) kifizetését a szerzõdés _____________ pontja(i) alapján engedélyezem. ................................................
Kötelezettségvállaló aláírása

Budapest, 200........ hó ...... nap

Mellékletek: ............. db számla, számlaösszesítõ
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4. számú melléklet a 30/2007. (XI. 30.) GKM utasításhoz

GKM Igazgatás

Kötelezettségvállalás lezárása

A kötelezettségvállalás lezárásának KIR2 iktatórendszerbõl származó IKTATÓSZÁMA:

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ ADATAI

Szervezeti egység megnevezése:

Kötelezettségvállaló neve, beosztása:

Ügyintézõ neve, beosztása:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ADATAI

Köt.váll. azonosító: ÁHT azonosító:

Szerzõdõ fél(ek) megnevezése:

Szerzõdés tárgya:

A PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Szerzõdés teljes bruttó összege (Ft):

A szerzõdés terhére kifizetett bruttó összeg (Ft):

A szerzõdésben fennmaradt összeg, amely
lezárható (Ft):

Nettó: Bruttó:

KIFIZETÉS FORRÁSA

Forrása: Tárgyév Tárgyévi maradvány ........... évi maradvány

Az elõirányzat megnevezése:

Ügyletkód(ok):

Alulírott nyilatkozom, hogy a fent nevezett kötelezettségvállalásra további pénzügyi teljesítést nem kezdeményezek,
a szerzõdés lezárható.

Budapest, 200...... hó ...... nap

..........................................................................
Szervezeti egység vezetõje

(vagy az általa írásban kijelölt személy neve)
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23. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1245

A gazdasági és közlekedési miniszter
31/2007. (XII. 7.) GKM

utasítása
a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet, Budapest

Felszámoló Szervezet költségvetési intézmény
2007. évi létszámkeretérõl

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény, a MÁV Kórház és Rendelõ-
intézet fekvõbeteg és járó beteg szakellátási feladatainak
kiszervezésérõl szóló 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelet
rendelkezései, az államháztartás hatékony mûködését elõ-
segítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó
intézkedéseirõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határo-
zat 6. i) pontja, valamint a központi egészségügyi szolgál-
tató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.)
Korm. határozat rendelkezései, továbbá az Állami Egész-
ségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált
egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. hatá-
rozat rendelkezéseiben, és az egyes központosított egész-
ségügyi szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészség-
ügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. ren-
deletben foglaltakra figyelemmel, a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felügyelete
alá tartozó MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet,
Budapest Felszámoló Szervezetnél a jelen utasítás hatály-
ba lépésének napján – a feladatok változásából adódó át-
szervezésre figyelemmel – a 2007. december 31-ei enge-
délyezett létszámot 15 fõben állapítom meg.

2. §

Az 1. §-ban foglalt költségvetési szerv vezetõjét utasí-
tom, hogy a jelen utasítás szerint meghatározott létszám el-
éréséhez szükségessé váló létszámcsökkentéssel kapcso-
latos munkáltatói intézkedéseket – a közalkalmazotti jog-
viszonyra, illetve a munkaviszonyra vonatkozó jogszabá-
lyi elõírások megtartásával – haladéktalanul kezdje meg.

3. §

Ez az utasítás 2007. december 15-én lép hatályba.

Dr. Kákosy Csaba s. k.
gazdasági és közlekedési miniszter

Közlemény

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Dr. Hideg Nagy Kornél, a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság Központi Hivatala volt köztisztviselõjének nevére, a
Közlekedési Fõfelügyelet által kiállított, 1260 sorszámú
– a fedõlapon egy haránt aranysávval ellátott, piros színû –
felügyeleti igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2007. október 31-étõl érvény-
telen.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te

Dr. Ki rály Ti bor aka dé mi kus for dí tá sá ban

Vu che tich Má tyás
(1767–1824)

A ma gyar bün te tõ jog rend szer e

II. könyv
Gya kor la ti bün te tõ jog

cí mû köny vét

1819-ben ír ta, még la tin nyel ven, a hor vát szár ma zá sú pes ti egye te mi ta nár, Vu che tich Má tyás a ma gyar bün te tõ jog
rend sze rét be mu ta tó mû vét. A De ák Fe renc-fé le 1843. évi euró pai szin tû tör vény ter ve ze tet meg elõ zõ el sõ tu do má nyos 
ér té kû mû volt az, amely ben a szer zõ a ma is val lott em ber i jo gi el vek mel lett kö te lez te el ma gát. A Ki adó ál tal
 közreadott kö tet Vu che tich Má tyás mû vé nek má so dik, na gyobb je len tõ sé gû ré szét tar tal maz za, amely a 18. szá za di,
még a ren di jel le get vi se lõ ma gyar bün te tõ el já rá si jo got tár gyal ja, eb ben azon ban már a tor tú ra el uta sí tá sát, az ár tat lan -
ság vé lel mét, az em ber i mél tó ság tisz te let ben tar tá sá nak igé nyét fo gal maz za meg a szerzõ. E mû vet a jog tör té ne tet,
a ma gyar jo gi kul túr a tör té ne tét ku ta tó, ta nu ló, értékelõ ol va sók fi gyel mé be ajánl ja a Ki adó.
A könyv Dr. Mát hé Gá bor és Dr. Me zey Bar na szer kesz té sé ben je len t meg.

A kö tet 272 ol dal ter je del mû, ár a 5124 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

Vu che tich Má tyás
(1767–1824)

A ma gyar bün te tõ jog rend szer e

II. könyv
Gya kor la ti bün te tõ jog

cí mû, 272 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 5124 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 

Se reg And rás

Bo ross – Had ap ród is ko lá tól a mi nisz ter el nö ki szé kig

cí mû köny vét

A kö tet ti zen négy be szél ge tés ben, szá mos szí nes tör té net ben mu tat ja be Bo ross Pé ter volt mi niszterelnököt. A mai
 magyar po li ti kai élet egyik leg iz gal ma sabb alak já nak pá lya fu tá sát vé gig kér dezõ mû egy ben tör té nel mi ol va só könyv
is: a sze mé lyes élet utat ki egé szí tik a hu sza dik szá za di ma gyar his tó ria, a kor sza kot és az in ter jú alany éle tét meg -
határozó sze mé lyi sé gek rö vid élet raj zai, sze mel vé nyek, dokumen tumértékû fo tók. Bo ross sa já tos fény szög ben lát ja és 
lát tat ja a ma gyar tör té nel met, a po li ti ka bel vi lá gát. Bölcs, nagy életta pasztalatú po li ti kus, aki sa ját ká rán is ta nult a
 történtekbõl, ké pes szem be néz ni egy ko ri ön ma gá val. Az élet raj zi könyv a múlt szá zad má so dik fe lé nek lát le le te, a tör -
té nel mi és po li ti kai fo lya ma tok szub jek tív, vi tá ra in ger lõ elem zé se. Aki ke zébe ve szi a kö te tet, vá laszt kap töb bek
 között ar ra, ho gyan me ne kült meg  Németországból a had ap ród fõ hõs, mi lyen össze es kü vés ben vett részt köz vet le nül
a há bo rú után, mi ért ép pen Ke resz tes-Fis cher Fe renc a bel ügy mi nisz te ri pél da ké pe, mi ért ka pott de di kált köny vet
a het ve nes évek kö ze pén a ké sõb bi No bel-dí jas író tól, Ker tész Im ré tõl, ho gyan lett nyug dí jas ven dég lá tó-ipa ri igaz ga -
tó ból kor mány tag, lé tez tek-e ügynök listák, hány be sú gó volt az el sõ de mok ra ti ku san meg vá lasz tott Or szág gyû lés ben,
kik lá to gat ták meg An tall Jó zse fet a be teg ágyá nál, mi cél ból vál lalt 216 nap ra mi nisz ter el nök sé get, mi ért lett Or bán
Vik tor kor mányfõi ta nács adó ja, majd mi ért állt fél re ud va ri a san, mi ag gaszt ja ma, mi ért pesszi mis ta kö zép tá von, és
 miért csak a mai har minc év alattiak ban bí zik. Kér dé sek és vá la szok két száz ol da lon.

A kö tet 200 ol dal ter je del mû, ár a 3444 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

Se reg And rás

Bo ross – Had ap ród is ko lá tól a mi nisz ter el nö ki szé kig

cí mû, 200 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 3444 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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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

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
Centrum 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 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 28 476 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 1260 Ft áfá val.  Fél éves elõ fi ze té si díj: 14 238 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.

HU ISSN 1588–7235
07.4192 – 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.


