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Sze mé lyi hí rek

A Köztársasági Elnök
289/2007. (XII. 14.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére ered mé nyes mun -
ká ja el is me ré se ként

Gab li ni Gá bor nak, a Gab li ni Va gyon ke ze lõ Zrt. ve zér -
igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. no vem ber 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/4982/2007.

A Miniszterelnök
85/2007. (XII. 12.) ME

határozata
a Magyar–Szász Gazdasági Együttmûködési Vegyes
Bizottság magyar tagozata elnökének felmentésérõl 

és kinevezésérõl

Me ré nyi Mik lóst

– a Ma gyar–Szász Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes
Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ki tiszt sé gé bõl fel men tem, 

egy ide jû leg

dr. Ga ram he gyi Ábelt

– a Ma gyar–Szász Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes
Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ké vé ki ne ve zem.

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

Jog sza bá ly

A gazdasági és közlekedési miniszter
98/2007. (XII. 7.) GKM

rendelete
a víziközlekedés rendjérõl  szóló

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról*

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény 88.  §
(2) be kez dés p) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let mel lék le te ként köz zé tett Ha jó zá si Sza bály -
zat (a továb biak ban: Sza bály zat) I. rész 1.01 cik ke a
c) pont után a kö vet ke zõ cc) pont tal egé szül ki:

(E Sza bály zat al kal ma zá sá ban:)
„cc) gyors já ra tú ha jó – az a gép ha jó – a kis ha jók ki vé te -

lé vel –, amely ké pes 40 km/h-t meg ha la dó holt ví zi se bes ség -
gel köz le ked ni, ha ezt a ha jó bi zo nyít vá nyá ba be je gyez ték;”

(2) A Sza bály zat I. rész 1.01 cikk t) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E Sza bály zat al kal ma zá sá ban:)
„t) vil lo gó fény és na gyon gyors vil lo gó fény – per cen -

ként 50-60-szor, illetve 100-120-szor rit mi ku san fel -
villanó fény;”

(3) A Sza bály zat I. rész 1.01 cikk z) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E Sza bály zat al kal ma zá sá ban:)
„z) biz ton sá gos se bes ség – olyan se bes ség, amely nél a

ha jó vagy a kö te lék biz ton sá go san köz le ked het, mû ve le -
tez het, to váb bá az adott kö rül mé nyek és vi szo nyok kö zött
szük sé ges tá vol sá gon be lül meg áll hat;”

2.  §

(1) A Sza bály zat I. rész 1.04 cik ke a kö vet ke zõ új 1. be -
kez dés sel egé szül ki, a je len le gi 1. és 2. be kez dés meg je lö -
lé se 2. és 3. be kez dés re vál to zik:

„1. A ha jó nak min den kor biz ton sá gos se bes ség gel kell
ha lad nia.”

(2) A Sza bály zat I. rész 1.04 cikk 2. be kez dés fel ve ze tõ
szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ha jó ve ze tõ jé nek a Sza bály zat kü lön ren del ke zé se
hi á nyá ban is meg kell ten nie a kö te le zõ gon dos ság ból és a
be vált szak mai gya kor lat ból fa ka dó va la mennyi óv in téz -
ke dést, hogy el ke rül je kü lö nö sen:”

* A jog sza bály mel lék le te it a Ma gyar Köz löny 2007. évi 170. szá ma
 tartalmazza.
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3.  §

A Sza bály zat I. rész 1.07 cikk 2. és 3. be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ra ko mány el he lye zé se nem ve szé lyez tet he ti a ha jó 
sta bi li tá sát és nem za var hat ja a ki lá tást a kor mány ál lás ból.

A me net ben lé võ ha jó, illetve kö te lék ra ko má nya a ha jó, 
illetve a kö te lék elõtt a köz vet len vagy köz ve tett ki lá tást
nem kor lá toz hat ja úgy, hogy az 350 mé ter nél ki sebb le -
gyen.

3. Sze mély ha jón az uta sok szá ma az ille té kes ha tó ság
ál tal en ge dé lye zett lét szá mot nem ha lad hat ja meg.

Gyors já ra tú ha jón az ülõ he lyek szá má nál több sze mély
nem tar tóz kod hat.”

4.  §

A Sza bály zat I. rész 1.09 cik ke a kö vet ke zõ új 4. be kez -
dés sel egé szül ki:

„4. Min den me net ben lé võ gyors já ra tú ha jón a kor -
mány ál lás ban a kor mány ve zér lõ kar nál, illetve a kor mány -
ke rék nél egy olyan, leg alább 21 éves, sze mély nek kell len -
nie, aki ren del ke zik az 1.02 cikk 1. be kez dé sé ben, va la -
mint a 4.05 cikk 1. be kez dés c) pont já ban elõ írt ké pe sí tés -
sel. A kor mány ál lás ban ugyan ilyen ké pe sí tés sel ren del ke -
zõ má so dik sze mély nek is tar tóz kod nia kell, ki vé ve a ki -
kö tés, az in du lás, va la mint a zsi li pek ben és azok vá ra ko zó -
he lye in  való tar tóz ko dás ide jét.”

5.  §

A Sza bály zat I. rész 1.10 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ví zi köz le ke dés ben részt ve võ ha jó nak – a ten ge ri
ha jó ki vé te lé vel – a kö vet ke zõ ok má nyok kal kell ren del -
kez ni:

a) ha jó bi zo nyít vány,

b) kö bö zé si bi zo nyít vány (csak az áru szál lí tás ra szol -
gá ló ha jó ré szé re),

c) sze mély ze ti jegy zék (ki vé ve azt a ha jót, ame lyi ken
nincs sze mély zet),

d) ha jó nap ló (csak a gép ha jók ré szé re), to váb bá a nem -
zet kö zi szer zõ dé sek, illetve meg ál la po dá sok alap ján meg -
kö ve telt, ha jó zás ra vo nat ko zó egyéb ok má nyok,

e) a sze mély ze tes ha jó kon – ve szé lyes áru szál lí tá sa
ese tén a ve szé lyes áruk nem zet kö zi bel ví zi szál lí tá sá ról
 szóló sza bály zat (a továb biak ban: ADN Sza bály zat)
8.1.2.1, 8.1.2.2 és 8.1.2.3 pont já ban meg kö ve telt ok má -
nyok is – a ha jó ve ze tõ jé nek (ve ze tõ i nek) ha jó ve ze tõ bi zo -
nyít vá nya, illetve bi zo nyít vá nyai, a sze mély zet töb bi tag -
já nak a sza bály sze rû en ve ze tett szol gá la ti köny ve.”

6.  §

A Sza bály zat I. rész 2.01 cikk 6. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. A sze mély zet tel ren del ke zõ me net ben le võ ha jó
nap pal kö te les a ha jó far ré szén nem ze ti lo bo gó ját vi sel ni.
A gyors já ra tú ha jó a nem ze ti lo bo gó he lyett a nem ze ti
 lobogóval azo nos for má jú és szí nû táb lát vi sel het.”

7.  §

A Sza bály zat I. rész 3.08 cik ke a kö vet ke zõ új 4. be kez -
dés sel egé szül ki, a je len le gi 4. és 5. be kez dés meg je lö lé se
5. és 6. be kez dés re vál to zik:

„4. A Sza bály zat egyéb ren del ke zé se i ben elõ írt jel zé se -
ken kí vül a gyors já ra tú ha jó nak, me net ben, nap pal és éj -
sza ka a kö vet ke zõ ket kell vi sel nie:

Két na gyon gyors (per cen ként 100-120-szor fel vil la nó)
sár ga vil lo gó fényt.

Eze ket a vil lo gó fé nye ket al kal mas he lyen kell el he -
lyez ni, olyan ma gas ság ban, hogy min den ol dal ról jól lát -
ha tók le gye nek, egy más tól füg gõ le ge sen kb. 1 m távol -
ságra.”

8.  §

A Sza bály zat I. rész 3.14 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az ADN Sza bály zat 7.1.5.0 és 7.2.5.0 pont já nak
meg fele lõen ve szé lyes áru kat szál lí tó ha jó a Sza bály zat
más ren del ke zé sei ál tal elõ írt fé nye ken kí vül az ADN Sza -
bály zat ban elõ írt szá mú kék fényt kö te les vi sel ni.”

9.  §

A Sza bály zat I. rész 3.28 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ha jó nak, az úszó anya gok kö te lé ké nek és az úszó -
mû nek min den olyan hor go nyát, amely a ha jó zást ve szé -
lyez tet he ti, min den ol dal ról lát ha tó szo ká sos fe hér fényt
 viselõ, ra dar ref lek tor ral fel sze relt úszó val kell meg je löl ni.”

10.  §

A Sza bály zat I. rész 3.32 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az ADN Sza bály zat 7.1.5.0 és 7.2.5.0 pont já nak
meg fele lõen ve szé lyes áru kat szál lí tó ha jó a Sza bály zat
más ren del ke zé sei ál tal elõ írt jel zé se ken kí vül az ADN
Sza bály zat ban elõ írt szá mú, csú csá val le fe lé for dí tott kék
kú pot kö te les vi sel ni.”



11.  §

A Sza bály zat I. rész 5.01 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ví zi út til tó, uta sí tó, kor lá to zó, tá jé koz ta tó, to váb -
bá aján lott ki egé szí tõ je le it, azok je len té sét a Sza bály zat
I-7. mel lék le te ha tá roz za meg.”

12.  §

A Sza bály zat I. rész 6.01 cikk b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(E fe je zet al kal ma zá sá ban:)

„b) elõ zés – ami kor a ha jó (elõ zõ ha jó) más ha jót (elõ -
zen dõ ha jót) há tul ról, annak ha jó kö zép (HK) sík já hoz vi -
szo nyí tott 22°30’ ér té ket meg ha la dó szög ben meg kö ze lít
és meg elõz,”

13.  §

A Sza bály zat I. rész 6.01-bis cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„6.01-bis cikk – Gyors já ra tú ha jó

A gyors já ra tú ha jó nak va la mennyi más ha jó szá má ra
biz to sí ta nia kell annak me net irá nya meg tar tá sá hoz és mû -
ve le tei vég zé sé hez szük sé ges te ret, to váb bá nem kö ve tel -
he ti, hogy az ne ki ki tér jen.”

14.  §

A Sza bály zat I. rész 6.02 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Ha az e fe je zet ben fog lalt ren del ke zé sek elõ ír ják,
hogy az adott ha jó zá si sza bály nem al kal maz ha tó más ha -
jók kal szem ben a kis ha jó ra, ak kor en nek a kis ha jó nak más
ha jók ré szé re – be le ért ve a gyors já ra tú ha jó kat – biz to sí ta -
nia kell a me net irá nyuk meg tar tá sá hoz és mû ve le te ik vég -
zé sé hez szük sé ges te ret, to váb bá nem kö ve tel he tik, hogy
azok ne ki ki tér je nek.”

15.  §

(1) A Sza bály zat I. rész 6.03-bis cikk 4. be kez dés
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az e cikk 1. be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en, ha két
vi tor lás ha jó olyan egy mást ke resz te zõ út vo na lon ha la d,
hogy az össze üt kö zés ve szé lye jö het lét re, az egyik nek ki
kell tér nie az aláb bi ak sze rint:)

„a) ha a ha jók kü lön bö zõ ol dal szél lel ha lad nak, a bal ol -
da li szél lel ha la dó kö te les a má sik út já ból ki tér ni,”

(2) A Sza bály zat I. rész 6.03-bis cikk 4. be kez dés utol só
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az e be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek a kis ha jó ra
más olyan ha jó vo nat ko zá sá ban, ame lyek nem kis ha jó,
nem al kal maz ha tók.”

16.  §

A Sza bály zat I. rész 6.07 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„6.07 cikk – Ta lál ko zás ha jó út szû kü le tek ben
1. Az olyan sza ka szon vagy he lyen  való ta lál ko zás le -

he tõ sé gé nek el ke rü lé sé re, ahol a ha jó út szé les sé ge két sé -
get ki zá ró an nem ele gen dõ az egy más mel let ti el ha la dás -
hoz (ha jó út szû kü let), a kö vet ke zõ sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni:

a) min den ha jó kö te les a le he tõ leg rö vi debb idõ alatt át -
ha lad ni a ha jó út szû kü le ten,

b) ha a lá tó tá vol ság kor lá to zott, a ha jók nak a ha jó út -
szû kü let be  való be ha jó zás elõtt egy hosszú hang jel zést
kell le ad ni uk; szük ség ese tén – kü lö nö sen a hosszú ha jó út -
szû kü le tek ben – a jel zést az át ha la dás fo lya mán is mé tel ni
kell,

c) azo kon a ví zi uta kon, ame lye ken a völgy-, illetve a
hegy me net meg ha tá ro zott:

(i) ha a hegy me net ben ha la dó ha jó vagy kö te lék azt
ész le li, hogy völgy me net ben ha la dó ha jó vagy kö te lék a
ha jó út szû kü let be ha jó zik be, a ha jó út szû kü let elõtt meg
kell áll nia és mind ad dig vá ra koz nia kell, amíg a völgy me -
net ben ha la dó ha jó vagy kö te lék a ha jó út szû kü le ten át ha -
lad;

(ii) ha a hegy me net ben ha la dó ha jó vagy kö te lék már
be ha jó zott a ha jó út szû kü let be, a völgy me net ben ha la dó
ha jó vagy kö te lék kö te les – amennyi ben ez le het sé ges – a
ha jó út szû kü let fe lett meg áll ni és mind ad dig vá ra koz ni,
amíg a hegy me net ben ha la dó ha jó vagy kö te lék a ha jó út -
szû kü le ten át ha lad.

2. Ha a ha jó út szû kü let ben a ta lál ko zás el ke rül he tet len,
a ha jók kö te le sek min den le het sé ges in téz ke dést meg ten -
ni, hogy az a leg ke vés bé ve szé lyes he lyen és fel té te lek kel
tör tén jen. Ha a ha jó ve ze tõ je össze üt kö zés ve szé lyét ész -
leli, egy na gyon rö vid han gok ból ál ló hang so ro za tot kell
ad nia.

3. Kis ha jó ra csak az e cikk 1. be kez dés a) pont já ban
fog lalt ren del ke zést kell al kal maz ni.”

17.  §

A Sza bály zat I. rész 6.08 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az A.4. til tó jel zés sel (I-7. mel lék let) meg je lölt sza -
kasz hoz kö ze led ve a hegy me net ben le võ ha jó, illetve kö te -
lék a völgy me net ben le võ ha jó, illetve kö te lék kö ze led te -
kor kö te les a sza kasz elõtt meg áll ni és vá ra koz ni, amíg a
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völgy me net ben le võ ha jó, illetve kö te lék ezen át nem
 halad.”

18.  §

A Sza bály zat I. rész 6.16 cikk 2. be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A ke resz te zés be fe je zé sig – szük ség ese tén – a ha jó kö -
te les

– egy hosszú és egy rö vid hang je let ad ni, ha jobb ra kí -
ván ha lad ni,

– egy hosszú és két rö vid hang je let ad ni, ha bal ra kí ván
ha lad ni.”

19.  §

A Sza bály zat I. rész 6.17 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Elõ zés, illetve ta lál ko zás ki vé te lé vel ti los a 3.14 és a
3.32 cikk ben elõ írt két vagy há rom kék fényt, illetve két
vagy há rom kék kú pot vi se lõ ha jó tól vagy kö te lék tõl 50 m
tá vol sá gon be lül ha lad ni.”

20.  §

A Sza bály zat I. rész 6.19 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A völgy me net ben or ral fo lyás iránnyal szem ben elõ -
re me net ben mû kö dõ gép pel ha la dó ha jót nem eresz ke dõ -
nek, ha nem hegy me net ben ha la dó nak kell te kin te ni.”

21.  §

A Sza bály zat I. rész 6.21 cik ke a kö vet ke zõ új 5. be kez -
dés sel egé szül ki:

„5. Sze mély ha jót, ha azon uta sok tar tóz kod nak, mel lé -
vett alak zat ban vagy von ta tott kö te lék ben to váb bí ta ni ti -
los. Sze mély ha jó mel lé vett alak zat ban vagy von ta tott kö -
te lék ben  való to váb bí tá sa csak ha va ria ese tén en ged he tõ
meg.”

22.  §

(1) A Sza bály zat I. rész 6.28 cikk 8–10. be kez dé sé nek
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. A zsi lip ben és a zsi lip elõ ki kö tõ jé ben a ha jó nak leg -
alább 10 m ol dal tá vol sá got kell tar ta nia a 3.14 cikk sze rin ti 
kék fényt vagy a 3.32 cikk ben elõ írt kék kú pot vi se lõ más
ha jó tól vagy kö te lék tõl. Ez a ren del ke zés az ugyan ilyen
jel zé se ket vi se lõ ha jó ra és kö te lék re nem vo nat ko zik.

9. A 3.14 cikk 2. vagy 3. be kez dé se sze rin ti két, illetve
há rom kék fényt, to váb bá a 3.32 cikk 2. vagy 3. be kez dé sé -

ben elõ írt két, illetve há rom kék kú pot vi se lõ ha jót és kö te -
lé ket kü lön kell zsi li pel ni.

10. A 3.14 cikk 1. be kez dé se sze rin ti kék fényt vagy a
3.32 cikk 1. be kez dé sé ben elõ írt kék kú pot vi se lõ ha jó sze -
mély ha jó val együtt nem zsi li pel he tõ.”

(2) A Sza bály zat I. rész 6.28 cik ke a kö vet ke zõ új
11. be kez dés sel egé szül ki, a je len le gi 11. be kez dés meg je -
lö lé se 12. be kez dés re vál to zik:

„11. A zsi lip elõt ti vá ra ko zó hely hez kö ze led ve, to váb bá 
a zsi lip be be ha józ va, illetve on nan ki ha józ va a gyors já ra tú
ha jó olyan se bes ség gel kö te les ha lad ni, amely nem okoz
kárt a zsi lip ben, a ha jók ban vagy az úszó anya gok ban és a
ha jón tar tóz ko dó sze mé lyek re néz ve sem mi lyen ve szélyt
nem je len t.”

23.  §

A Sza bály zat I. rész 6.30 cikk 5. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A kor lá to zott lá tá si vi szo nyok kö zött köz le ke dõ ha -
jók kö te le sek a 16. csa tor nán, illetve a né met, oszt rák,
szlo vák és ma gyar Du na-sza ka szon a 10. csa tor nán rá dió -
te le fon-kap cso la tot fenn tar ta ni. A ha jók egy más kö zöt ti
rá dió for gal ma zá sá ra a 10. csa tor nát kell hasz nál ni. Ta lál -
ko zás kor a ha jó kö te les kö zöl ni a töb bi ha jó val a ha jó zás
biz ton sá gá nak fenn tar tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.”

24.  §

A Sza bály zat I. rész 7.07 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ha jók, a tolt kö te lé kek és a mel lé vett alak za tok kö -
zött vesz teg lés kor leg alább a kö vet ke zõ tá vol sá got kell
tar ta ni:

– 10 m-t, ha az egyik ha jó a 3.14 cikk 1. be kez dé se sze -
rin ti egy kék fényt vagy a 3.32 cikk 1. be kez dé sé ben elõ írt
egy kék kú pot vi sel,

– 50 m-t, ha az egyik ha jó két, a 3.14 cikk 2. be kez dé se
sze rin ti kék fényt vagy két, a 3.32 cikk 2. be kez dé se sze -
rin ti kék kú pot vi sel,

– 100 m-t, ha az egyik ha jó há rom, a 3.14 cikk 3. be kez -
dé se sze rin ti kék fényt vagy há rom, a 3.32 cikk 3. be kez dé -
sé ben elõ írt kék kú pot vi sel.

Ha a ha jók, tolt kö te lé kek vagy mel lé vett alak za tok el té -
rõ szá mú kék fényt, illetve kék kú pot vi sel nek, a köz tük lé -
võ tá vol sá got a leg na gyobb szá mú kék fény, illetve kék
kúp sze rint kell meg ál la pí ta ni. Ha a ha jók, tolt kö te lé kek
vagy mel lé vett alak za tok azo nos jel zé se ket vi sel nek, a kö -
zöt tük le võ leg ki sebb tá vol sá got nem kell meg ál la pí ta ni.”



25.  §

A Sza bály zat I. rész 8.01 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„8.01 cikk – „Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zés

1. Olyan ese mény vagy ká re set al kal má val, amely nek
kö vet kez té ben a szál lí tott ve szé lyes anya gok el foly hat nak, 
„Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zést kell le ad ni

a) azon a tar tály ha jón, amely nek a 3.14 cikk sze rin ti
egy vagy két kék fényt, illetve a 3.32 cikk sze rin ti egy vagy 
két kék kú pot kell vi sel nie, ha a sze mély ze te nem ké pes el -
há rí ta ni az em ber i éle tet vagy a ha jó zást a ve szé lyes anya -
gok el fo lyá sa kö vet kez mé nye ként fe nye ge tõ ve szélyt,

b) azon a ha jón, amely nek a 3.14 cikk sze rin ti há rom
kék fényt, illetve a 3.32 cikk sze rin ti há rom kék kú pot kell
vi sel nie, ha a sze mély ze te nem ké pes el há rí ta ni az em ber i
éle tet vagy a ha jó zást a ve szé lyes anya gok el fo lyá sa kö vet -
kez mé nye ként fe nye ge tõ ve szélyt.

Ez a ren del ke zés a tolt bár ká ra és a ha son ló nem ön já ró
ha jó ra nem vo nat ko zik. Ha azok kö te lék ré szei, a „Tart sa
ma gát tá vol tõ lem” jel zést annak a ha jó nak kell le ad nia,
ame lyen a kö te lék ve ze tõ je tar tóz ko dik.

2. A „Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zés hang- és fény jel -
zés bõl ál l. A hang jel zés leg alább 15 perc idõ tar tam mal fo -
lya ma to san is mét lõ dõ egy rö vid és egy hosszú hang ból ál l.

A hang jel zés sel egy ide jû leg a 4.01 cikk 2. be kez dé se
sze rin ti fény jel zést is le kell ad ni.

A be kap cso lást köve tõen a „Tart sa ma gát tá vol tõ lem”
jel zést au to ma ti ku san kell le ad ni; a kap cso ló nak olyan nak
kell len nie, hogy azt vé let le nül ne le hes sen mû kö dés be
hoz ni.

3. Azok nak a ha jók nak, ame lyek ész lel ték a „Tart sa
ma gát tá vol tõ lem” jel zést, a fe nye ge tõ ve szély el há rí tá sá -
ra min den le het sé ges in téz ke dést meg kell ten ni ük. Kü lö -
nö sen kö te le sek:

a) ha a ve szé lyes kör zet fe lé ha lad nak, at tól a le he tõ
leg na gyobb tá vol sá got tar ta ni, szük ség ese tén vissza for -
dul ni,

b) ha csak ép pen ak kor ha lad tak át a ve szé lyes kör ze -
ten, a le he tõ leg gyor sab ban foly tat ni uk út ju kat.

4. A 3. be kez dés ben em lí tett ha jók kö te le sek ha la dék -
ta la nul

a) be zár ni min den ab la kot és nyí lást,

b) el ol ta ni min den vé de lem nél kü li fényt,

c) ab ba hagy ni a ha jón a do hány zást,

d) le ál lí ta ni min den olyan se géd gé pet, amely a ha jó
üze mel te té sé hez nem szük sé ges,

e) el ke rül ni a szik ra kép zõ dést.

5. A 4. be kez dés ben fog lal tak a ve szé lyes kör zet kö ze -
lé ben vesz teg lõ ha jó ra is vo nat koz nak. Ha az „Tart sa ma -
gát tá vol tõ lem” jel zést ész lel, szük ség ese tén a sze mély -
zet nek a ha jót el kell hagy nia.

6. A 3–5. be kez dés ben em lí tett in téz ke dé sek nél a fo lyó 
áram lá sát és a szél irá nyát figye lembe kell ven ni.

7. A ha jók nak a 3–6. be kez dés ben em lí tett in téz ke dé -
se ket ak kor is meg kell ten ni ük, ami kor a „Tart sa ma gát tá -
vol tõ lem” jel zést part ról ad ják le.

8. A „Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zést ész lelt ha jó ve -
ze tõ je er rõl a leg kö ze leb bi ille té kes ha tó sá got ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni kö te les.”

26.  §

A Sza bály zat I. rész 8.02 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„8.02 cikk – Adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
1. A ve szé lyes árut szál lí tó ha jó és kö te lék ve ze tõ je az

ADN Sza bály zat ren del ke zé se i nek meg fele lõen az ille té -
kes ha tó ság ál tal szük ség ese tén B11 jel zés sel (I-7. mel lék -
let) meg je lölt sza ka szok ba  való be ha jó zás, illetve az el len -
õr zé si pon tok, for ga lom irá nyí tá si köz pon tok és zsi li pek
elõtt kö te les az elõ írt csa tor nán rá dió te le fo non kö zöl ni az
aláb bi ada to kat:

a) a ha jó faj tá ja,
b) a ha jó ne ve,
c) hely ze te, ha la dá si irá nya (meg fe le lõ eset ben),
d) a ha jó lajst ro mo zá si szá ma, ten ge ri ha jók nál – IMO-

 száma,
e) hord ké pes ség,
f) a ha jó hossza és szé les sé ge,
g) a kö te lék faj tá ja, hossza és szé les sé ge,
h) a ha jó út ja,
i) be ra kó ki kö tõ,
j) ki ra kó ki kö tõ,
k) a szál lí tott ve szé lyes áruk fu var ok mány sze rin ti le -

írá sa (UN szám vagy azo no sí tá si szám, osz tály, szük ség
ese tén cso ma go lá si cso port és/vagy osz tá lyo zá si kód, to -
váb bá mind egyik kül de mény mennyi sé ge). Az 1. osz tály -
ba so rolt ra ko mány nál be kell je len te ni az ilyen anya got
tar tal ma zó kül de mé nyek brut tó tö me gét, to váb bá a tár -
gyak ban lé võ rob ba nó anya gok net tó tö me gét,

l) a ve szé lyes áru szál lí tá sa kor szük sé ges jel zés,
m) a ha jón tar tóz ko dó sze mé lyek szá ma.
Az el sõ mon dat ban fel so rolt el len õr zé si pon tok kü lön

ké ré sé re a ha jó ve ze tõ je kö te les kö zöl ni az ál ta la ve ze tett
ha jó, illetve kö te lék me rü lé si ada ta it.

2. Az 1. be kez dés ben fel so rolt ada to kat – a c) és h) pont 
ki vé te lé vel – az ille té kes ha tó ság nak bár mely más szol gá -
lat és sze mély írás ban, táv be szé lõn vagy – ha ez le het sé -
ges – elekt ro ni kus úton is be je lent he ti. A ha jó ve ze tõ je
min den eset ben kö te les az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
alá esõ sza kasz ra  való be ha jó zás, illetve az on nan  való ki -
ha jó zás idõ pont ját kö zöl ni.

3. Ha a ha jó az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alá esõ
sza ka szon két órát meg ha la dó idõ tar tam ra meg sza kít ja út -
ját, a ha jó ve ze tõ je kö te les az út meg sza kí tás kez de té nek és
be fe je zé sé nek idõ pont ját be je len te ni.

4. Ha az 1. be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ban az
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alá esõ sza ka szon  való át -
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ha la dás alatt vál to zás kö vet ke zik be, ezt az ille té kes ha tó -
ság nak ha la dék ta la nul be kell je len te ni.

5. A fen ti ada tok bi zal ma sak és az ille té kes ha tó ság
azo kat har ma dik sze mély tu do má sá ra nem hoz hat ja.

Az ille té kes ha tó ság ví zi köz le ke dé si bal eset ese té ben a
men té si mû ve le tek vég zé sé hez szük sé ges meg fe le lõ ada -
to kat a men tést vég zõ szol gá la tok tu do má sá ra hoz hat ja.”

27.  §

A Sza bály zat I. rész 9.03 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Ti los a ví zi út ba dob ni, illetve fo lyat ni fá radt ola jat,
fe nék vi zet, fá radt ke nõ anya got vagy más ola jat, ke nõ -
anya got tar tal ma zó hul la dé kot, kom mu ná lis szenny vi zet,
ház tar tá si hul la dé kot és egyéb kü lön le ges hul la dé kot. A
ra ko mány ma ra dék víz be do bá sa, illetve fo lya tá sa a Du na
men ti or szá gok elõ írásainak meg fele lõen en ged he tõ meg.”

28.  §

A Sza bály zat I. rész 9.04 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ha jó ve ze tõ je kö te les biz to sí ta ni a 9.03 cikk 1. be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a ha jó üze mel te té se so rán ke -
let ke zett ola jat vagy ke nõ anya go kat tar tal ma zó hul la dé -
kok nak kü lön er re szol gá ló edé nyek ben  való el kü lö ní tett
össze gyûj té sét, to váb bá a gép té ri fe nék víz össze gyûj té sét.
Az edé nye ket a ha jón úgy kell el he lyez ni, hogy azok bár -
mely fo lyá sát idõ ben és könnyen ész lel ni és ki kü szö böl ni
le hes sen.”

29.  §

A Sza bály zat I. rész 9.05 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„9.05 cikk – Kör nye zet vé del mi napló

1. Az ENSZ EGB 61. szá mú ha tá ro za ta1 sze rin ti gép -
tér rel ren del ke zõ ha jó nak – a kis ha jó ki vé te lé vel – „A Du -
na ví zé nek ha jó zás ból ere dõ szennye zé sé nek meg -
elõzésére vo nat ko zó aján lá sok” 1. mel lék le té ben fog lalt
min ta sze rin ti ér vé nyes kör nye zet vé del mi nap ló val (olaj -
naplóval) kell ren del kez nie.

1 Aján lá sok a bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó mû sza ki elõ írások euró pai szín -
tû egy sé ge sí té sé re, 1–2 sza kasz:

22. Gép tér – a ha jó nak az a rész e, amely ben a fõ- és se géd gé pek he -
lyez ked nek el. A gép te rek fõ gép tér re, gép he lyi ség re és ka zán tér re
oszt ha tók fel.

23. Fõ gép tér – az a he lyi ség, amely ben a fõ gé pek he lyez ked nek el.

24. Gép he lyi ség – az a he lyi ség, amely ben csak se géd gé pek, ne ve ze te -
sen bel sõ égé sû mo to rok he lyez ked nek el (se géd gép tér).

2. A kör nye zet vé del mi nap lót (olaj nap lót) az ille té kes
ha tó ság ad ja ki és ellen õr zi.

3. A 9.04 cikk 1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hul la dé -
kot a ha jó ál la po tá tól és üze mé tõl füg gõ rend sze res idõ kö -
zök ben, meg fe le lõ iga zo lás el le né ben, le kell ad ni az ille -
té kes ha tó sá gok en ge dé lyé vel ren del ke zõ hul la dék gyûj tõ
hely re. Az iga zo lás a hul la dék gyûj tõ hely mun ka tár sa ál tal 
a kör nye zet vé del mi nap ló ba (olaj nap ló ba) tet t meg fe le lõ
be jegy zés bõl ál l.

4. Az ille té kes ha tó ság meg kö ve tel he ti egyéb ada tok -
nak is a kör nye zet vé del mi nap ló ba (olaj nap ló ba)  való be -
jegy zé sét, így

– a ki ra kás ra vo nat ko zó ada to kat (ki ra ká si bi zony lat),

– a mo só víz fe dél zet alat ti tér bõl  való el tá vo lí tá sá ra vo -
nat ko zó ada to kat,

– a ház tar tá si szenny víz el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó ada -
to kat,

– a szenny vi zek, tisz tí tá si ma ra dé kok és egyéb kü lön le -
ges hul la dé kok el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó ada to kat.

5. A ha jón ke let ke zett hul la dék el tá vo lí tá sá ra vo nat ko -
zó an a Du nai Ha jó zás Alap ve tõ Rend sza bá lyai (DHAR) és 
az Euró pai Bel ví zi Ha jó zá si Sza bály zat (CEV NI) al kal ma -
zá si kö rén kí vü li ví zi uta kon ha tá lyos elõ írások sze rint ki -
ál lí tott egyéb ok má nyok kal ren del ke zõ ha jó nak ké szen
kell áll ni ar ra, hogy iga zol ja a hul la dé kok nak fen ti ví zi uta -
kon kí vü li el tá vo lí tá sát. Ilyen iga zo lás ként szol gál hat töb -
bek kö zött a ha jók ál tal oko zott szennye zés meg elõ zé sé rõl
 szóló nem zet kö zi egyez mény (MAR POL’73) ál tal elõ írt
olaj nap ló.”

30.  §

A Sza bály zat I-3. mel lék le te az e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

31.  §

A Sza bály zat I-5. mel lék le te az e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

32.  §

A Sza bály zat I-6. mel lék le te az e ren de let 3. mel lék le te
sze rint mó do sul.

33.  §

A Sza bály zat I-7. mel lék le te az e ren de let 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.



34.  §

A Sza bály zat I-8. mel lék le te he lyé be e ren de let 5. mel -
lék le te lép.

35.  §

A Sza bály zat II. rész 1.01 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.01 cikk – Fo ga lom meg ha tá ro zá sok
E rész al kal ma zá sá ban:
a) fo lyam ki lo mé ter (fkm) – a ví zi út adott pont já nak a

fo lyó vagy csa tor na tor ko la tá tól mér t tá vol sá ga,
b) ha jó út kö ze lé ben – a ví zi út ha jó úton kí vül el he lyez -

ke dõ és ah hoz köz vet le nül csat la ko zó víz te rü le te,
c) ha jó vagy kö te lék faj tá ja – a ha jó, illetve kö te lék épí -

tési, al kal ma zá si és egyéb (pl. mé ret, össze té tel) jel lem zõ je,
d) ha jó híd – a part hoz és a me der hez rög zí tett úszó lé te -

sít mé nyek bõl össze ál lí tott, nyit ha tó ide ig le nes híd,
e) ha jó-me der tá vol ság – a ha jó test leg ala cso nyabb és a 

me der leg ma ga sabb pont ja kö zöt ti tá vol ság,
f) ha jó sok nak  szóló hir det mény – a ha jó zá si ha tó ság ál -

tal a Sza bály zat I. rész 1.22 cik ke alap ján ki adott ren del ke -
zés (biz ton sá gi in téz ke dés) köz zé té te lé re, köz lé sé re szol -
gá ló köz le mény,

g) ha jó sok nak  szóló tá jé koz ta tó – a ha jó zá si ha tó ság ál -
tal a Sza bály zat I. rész 1.06 cik ké nek be tart ha tó sá ga és a
ha jó zás ban ér de kel tek tá jé koz ta tá sá ra ki adott köz le mény,

h) kí sé rõ kis gép ha jó – ok ta tás, edzés, ver seny és víz i
ren dez vény ide je alatt a vi tor lás és eve zõs csó nak(ok),
illetve vi tor lás kis ha jó(k) kí sé ré sét, szük ség ese tén men -
tést szol gá ló ví zi jár mû,

i) kis gép ha jó – az a ha jó, amely nek a ha jó tes ten mér t
hossza a 20 mé tert nem éri el, mo tor tel je sít mé nye pe dig
4 kW-ot el éri, illetve meg ha lad ja,

j) kor lá to zott lá tá si vi szo nyok – 1000 m-nél ki sebb lá -
tó tá vol ság,

k) kö te les kom p – nem sza ba don köz le ke dõ kö tél pá lyás 
kom p, amely le het

ka) mély ve ze té sû kö te les kom p – a víz fel szín alatt a me -
der fe né ken át ve ze tett kö te lû kom p,

kb) fel sõ ve ze té sû kö te les kom p – a víz fel szín fe lett át -
ve ze tett kö te lû kom p, amely le het

kba) ala csony ve ze té sû kö te les kom p – a víz fel szín fe -
lett kis ma gas ság ban át ve ze tett kö te lû kom p,

kbb) ma gas ve ze té sû kö te les kom p – a víz fel szín fe lett
leg alább a kü lön jog sza bály ban elõ írt ma gas ság ban át -
vezetett kö te lû kom p,

l) köz for gal mú úszó lé te sít mény – gaz da sá gi cé lú, a
meg hir de tett fel té te lek kel bár ki ál tal igény be ve he tõ úszó
lé te sít mény,

m) men tõ mo to ros – a ha jó zá si ha tó ság ál tal ren del te tés -
sze rû men tés re al kal mas nak nyil vá ní tott, a II-11. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ kis -
gép ha jó,

n) õr szol gá lat – úszó lé te sít mé nyen vagy par ti õr he lyen 
tar tott – az úszó lé te sít mény biz ton sá gá nak meg õr zé sé re
szol gá ló – ál lan dó fi gye lõ szol gá lat,

o) fo lyam fel ügye le ti ha jó – a ha jó zá si ha tó ság, a víz i
ren dé szet rend õri szer vé nek, va la mint a sú lyos ví zi köz le -
ke dé si bal ese tek és rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek szak -
mai vizs gá la tát vég zõ szer ve zet ha jó ja,

p) ügye le ti szol gá lat – úszó lé te sít mé nyen vagy olyan
he lyen tar tott ké szen lé ti szol gá lat, ahon nan szük ség ese tén 
azon na li in téz ke dés fo ga na to sít ha tó,

q) vi tor lás kis ha jó – az a vi tor lá val ha la dó ha jó, amely -
nek a ha jó tes ten mér t hossza a 20 mé tert nem éri el, név le -
ges vi tor la fe lü le te pe dig a 10 m2-t nem éri el,

r) vi tor lás víz i sport esz köz – a leg alább 3 m2  név le ges
vi tor la fe lü le tû víz i sport esz köz,

s) víz i lé gi jár mû (a továb biak ban: lé gi jár mû) – ví zen
fel- és le szál lás ren del te tés sze rû vég re haj tá sá ra al kal mas
– más jog sza bály ban meg ha tá ro zott – lé gi jár mû,

t) víz i re pü lõ tér – lé gi jár mû fel- és le szál lá sá ra, ví zen
 való moz gá sá ra, ál ló hely zet ben  való ki szol gá lá sá ra, vesz -
teg lé sé re ki je lölt és biz to sí tott, az üze mel te tõ ren del ke zé -
sé re bo csá tott víz te rü let,

u) ví zi út – a fo lyók, csa tor nák és ta vak ví zi út tá nyil vá -
ní tott sza ka sza vagy rész e,

v) völgy me net – a fo lyó tor ko la ta irá nyá ba ha la dás.”

36.  §

A Sza bály zat II. rész 1.10 cikk 3. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Uta so kat vagy uta so kat is szál lí tó ha jó val kö te lék -
ben köz le ked ni – a ha va ria ki vé te lé vel – csak a ha jó zá si
ha tó ság ese ti en ge dé lyé vel sza bad.”

37.  §

A Sza bály zat II. rész 1.11 cik ke a kö vet ke zõ új 5. be kez -
dés sel egé szül ki:

„5. Ha jó sok nak  szóló hir det mény, illetve tá jé koz ta tó
irán ti ké rel met – a szük sé ges mel lék le tek kel együtt – leg -
alább 5 mun ka nap pal a meg hir de tés ter ve zett idõ pont ja
elõtt kell a ha jó zá si ha tó ság hoz be nyúj ta ni.”

38.  §

A Sza bály zat II. rész 1.12 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Víz i ren dez vény a ren dez vény he lye sze rint ille té kes 
ví zi ren dé sze ti rend õrkapitányság, a ví zi ren dé sze ti szer vek 
ille té kességi te rü le tén kí vül esõ fo lyó kon, ta va kon és
egyéb sza bad vi ze ken a ren dez vény he lye sze rint kü lön
jog sza bály alap ján ille té kes rend õrkapitányság en ge dé lyé -
vel tart ha tó.”
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39.  §

A Sza bály zat II. rész 2.03 cik ke a kö vet ke zõ új 3. be kez -
dés sel egé szül ki:

„3. A gyors já ra tú ha jó az I. rész 3.08 cikk 4. be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott jel zést az uta zó se bes ség el éré sé tõl kö te -
les vi sel ni ak kor is, ha az nem éri el a 40 km/h se bes sé get.”

40.  §

(1) A Sza bály zat II. rész 3.03 cikk 2–7. be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A csó nak vagy víz i sport esz köz más ha jó val tör té nõ
ta lál ko zá sa kor, ke resz te zé se kor és elõ zé se kor, annak a
kis ha jó ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz nia.

3. Ha azo nos haj tá sú kis ha jók, csó na kok és víz i sport -
esz kö zök egy más út vo na lát ke resz te zik, a jobb ról ér ke zõ -
nek van el sõbb sé ge.

4. A gé pi erõ vel vagy eve zõ vel haj tott csó nak és kis ha -
jó ta lál ko zás kor és ke resz te zés kor kö te les a vi tor lá val ha -
la dó kis ha jó, csó nak és víz i sport esz köz út já ból ki tér ni.

5. A gé pi erõ vel haj tott kis ha jó, csó nak és víz i sport esz -
köz ta lál ko zás kor és ke resz te zés kor kö te les ki tér ni az eve -
zõ vel haj tott csó nak út já ból és – fel té ve, hogy a víz szé les -
sé ge és mély sé ge ezt le he tõ vé te szi – leg alább 30 m tá vol -
sá got tar ta ni at tól.

6. A gé pi erõ vel haj tott kis ha jók, csó na kok és mo to ros
víz i sport esz kö zök ta lál ko zá suk kor jobb ra kell tar ta ni uk és 
bal ol da luk fe lõ l kell egy mást ke rül ni ük.

7. A vi tor lá val ha la dó csó nak és víz i sport esz köz a ta -
lál ko zá si és ke resz te zé si sza bá lyok al kal ma zá sá ban vi tor -
lás kis ha jó nak mi nõ sül. Ezek re az I. rész 6.03-bis cik ké ben 
fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

(2) A Sza bály zat II. rész 3.03 cikk 9. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. Ki kö tött úszó lé te sít mény és a part kö zöt ti víz te rü le -
ten, a kö te lek, tám do ron gok, ki kö tõi esz kö zök, az ala -
csony ve ze té sû kö te les kom p ki fe szí tett kö te le alatt és kö -
ze lé ben tar tóz kod ni, illetve köz le ked ni ti los.”

41.  §

A Sza bály zat II. rész 3.04 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3.04 cikk – Ta lál ko zás gyors já ra tú ha jó val
Gyors já ra tú ha jó val az I. rész 6.01-bis cik ké ben meg ha -

tá ro zott ta lál ko zás so rán a gyors já ra tú ha jó el ha la dá sá ig
más ha jó – a kis ha jó, csó nak és víz i sport esz köz ki vé te lé -
vel – kö te les meg tar ta ni ere de ti (a gyors já ra tú ha jó meg je -
le né se kor tar tott) irá nyát.”

42.  §

A Sza bály zat II. rész 4.03 cikk 5. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Ha a zsi lip sze mély ze te el té rõ en nem ren del ke zik, az 
I. rész 6.28 cikk 3. be kez dé sé ben a kis ha jó ra vo nat ko zó
sza bá lyok ér vé nye sek a csó nak ra is.”

43.  §

A Sza bály zat II. rész 4.07 cikk 3. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Ví zen le võ (köz le ke dõ vagy vesz teg lõ) csó nak ban
tar tóz ko dó, úsz ni nem tu dó, 16 év nél fi a ta labb sze mély,
to váb bá víz i sport esz kö zön köz le ke dõ min den sze mély
kö te les men tõ mel lényt vi sel ni.”

44.  §

A Sza bály zat II. rész 4.08 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Víz i sport pá lya ha tá ra it fo lyó kon és csa tor ná kon az
I-7. mel lék let E.16–E.21 és E.24 jel zé sek kel – szük ség
sze rint ki egé szí tõ jel zé sek kel – kell meg je löl ni. A víz i
sport pá lya ha tá ra it ta va kon a II-5. mel lék let III. fe je zet
1–3. pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ sár ga bó ják kal, va -
la mint a par ton az I-7. mel lék let E.16–E.21 és E.24 jel zé -
sek kel – szük ség sze rint ki egé szí tõ jel zé sek kel – kell meg -
je löl ni.”

45.  §

A Sza bály zat II. rész 6.02 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„6.02 cikk – Csó nak ra vo nat ko zó köz le ke dé si sza bá lyok
Azo nos haj tá sú csó na kok – ki vé ve a vi tor lá val ha la dó

csó na ko kat – ta lál ko zá sa kor a völgy me net ben ha la dó csó -
nak kö te les a hegy me net ben ha la dó szá má ra a part kö ze li
el ha la dást biz to sí ta ni. Ha az egy más mel let ti biz ton sá gos
el ha la dás csak az egyik csó nak me net irá nyá nak vál toz ta tá -
sá val le het sé ges, a hegy me net ben ha la dó csó nak kö te les
ki tér ni.”

46.  §

A Sza bály zat II. rész 7.18 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„7.18 cikk – Mo hács tér sé gé nek köz le ke dé si rend je
1. A Du na Mo hács tér sé gé hez tar to zó – a 1466–1433

fkm kö zött ti – sza ka szán az e rész 7.15 cik ké ben meg ál la -
pí tott ki egé szí tõ sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

2. Ha a víz ál lás meg ha lad ja a ha jó zá si nagy víz szin tet,
ak kor az e rész 7.15 cikk 7. be kez dé se sze rint kell el jár ni.

3. Az ille té kes ha tó sá gok ál tal ha tár át lé pés cél já ra ki je -
lölt víz te rü le ten lé võ vesz teg lõ he lye ken csak ha tár át lé pés
cél já ból és leg fel jebb 4 óra hosszan sza bad vesz te gel ni,



azon ban a ha tár vizs gá lat be fe je zé se után azt ha la dék ta la -
nul el kell hagy ni.

4. A ha tár vizs gá lat ra vá ra ko zó vesz teg lõ ha jó, kö te lék
nem aka dá lyoz hat ja a sza ka szon át ha la dó, a ha tár vizs gá lat 
elõtt a part hoz kö ze lí tõ vagy az után a part tól el tá vo lo dó
ha jó, kö te lék sza bad köz le ke dé sét.

5. Ha a ha tár át lé pés re ki je lölt vesz teg lõ he lyen ide ig le -
ne sen nincs hely to váb bi ha jó, kö te lék fo ga dá sá ra, ak kor a
ha jó zá si ha tó ság vagy a ví zi ren dé szet rend õri szer ve meg -
ál lás ra szó lít ja fe l az ér ke zõ ha jó kat a szük sé ges vesz teg lõ -
hely meg je lö lé sé vel.

6. Az 5. be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben
min den völgy me net ben ha la dó nagy ha jó, kö te lék és rá dió -
adó val ren del ke zõ egyéb ví zi jár mû az 1466. és az 1460.
fkm-nél, min den hegy me net ben ha la dó nagy ha jó, kö te lék
és rá dió adó val ren del ke zõ egyéb ví zi jár mû az 1433 és az
1443 fkm-nél tör té nõ át ha la dás kor kö te les a 22. rá dió csa -
tor nán hely ze tét és úti cél ját kö zöl ni.

7. Az ide ig le ne sen meg ál lí tott ha jó, kö te lék to vább ha -
la dá sá ra a ha jó zá si ha tó ság vagy a ví zi ren dé szet rend õri
szer ve ad en ge délyt a 22. rá dió csa tor nán.”

47.  §

A Sza bály zat II. rész 8.01 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Ta von a me net rend sze rin ti for ga lom ban köz le ke dõ
sze mély ha jó és kom p, ha a ki kö tõ tér sé gé ben más ha jó tól
köz le ke dé se elõ se gí té sét ké ri

– nap pal: min den ol dal ról lát ha tó zöld lo bo gót,

– éj sza ka: a me net rend sze rin ti for ga lom ban köz le ke dõ 
sze mély ha jó ese té ben az I. rész 3.08 cikk 1. be kez dés
a) pont ja, illetve 3.16 cikk 1. be kez dés b) pont ja sze rin ti
fény fö löt t leg alább 1 m tá vol ság ban min den irány ból lát -
ha tó zöld fényt al kal maz hat.”

48.  §

A Sza bály zat II. rész 8.03 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8.03 cikk – A ha jó út je lei

A ta vak nagy ha jók köz le ke dé sé re ki je lölt víz te rü le tét a
II-5. mel lék let sze rin ti je lek kel kell meg je löl ni. Az et tõl el -
té rõ je lek, jel zé sek al kal ma zá sát a ha jó zá si ha tó ság en ge -
dé lyez he ti.”

49.  §

A Sza bály zat II. rész 9.12 cikk 4. be kez dé se a kö vet ke zõ 
új c) pont tal egé szül ki:

(Vi tor lás víz i sport esz köz)

„c) a Be a u fort-ská la sze rin ti 8. fo ko za tot el érõ vagy azt
meg ha la dó szél ese té ben – a szük ség hely zet ki vé te lé vel –
nem köz le ked het.”

50.  §

A Sza bály zat II. rész 9. Fe je zet 9.2 al cí mét kö ve tõ
2.21 cikk meg je lö lé se 9.21 cikk re vál to zik, és e cikk 4. be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Vi tor lás víz i sport esz köz

a) a Be a u fort-ská la sze rin ti 6. fo ko za tot el nem érõ
szél nél a part tól szá mí tott leg fel jebb 1500 m,

b) a Be a u fort-ská la sze rin ti 6. fo ko za tot el érõ, de a
8. fo ko za tot el nem érõ szél ese tén a part tól szá mí tott leg -
fel jebb 200 m

szé les víz te rü le ten – ki vé ve a ki je lölt für dõ hely te rü le tét –
köz le ked het.

A vi tor lás víz i sport esz köz a Be a u fort-ská la sze rin ti
8. fo ko za tot el érõ vagy azt meg ha la dó szél ese té ben – a
szük ség hely zet ki vé te lé vel – nem köz le ked het.”

51.  §

A Sza bály zat II-1. mel lék let I. fe je zet 1. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A kis ha jó és a 2,5 m-nél hosszabb csó nak szer ke ze -
té nek és épí té sé nek meg kell fe lel nie a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek. A kis ha -
jó nak, illetve a csó nak nak el árasz tás ese tén is az en ge dé -
lye zett sze mé lyi be fo ga dó ké pes ség alap ján szá mí tott
7,5 kg/fõ ma ra dó fel haj tó erõ vel úszó ké pes nek kell ma rad -
nia.”

52.  §

A Sza bály zat II-4. mel lék le te he lyé be e ren de let 6. mel -
lék le te lép.

53.  §

A Sza bály zat II-5. mel lék le te az e ren de let 7. mel lék le te
sze rint mó do sul.
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54.  §

A Sza bály zat II-6. mel lék le te az e ren de let 8. mel lék le te
sze rint mó do sul.

55.  §

A Sza bály zat II-10. mel lék let 2. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ví zi jár mû vet sze mély zet nél kül köl csön zõ vagy
nem gaz da sá gi cél ból hasz ná lat ba adó szer ve zet, illetve az
ál ta la meg bí zott sze mély kö te les a bér lõ (igény be ve võ)
írás be li nyi lat ko za tát be sze rez ni ar ról, hogy tu d úsz ni, is -
me ri a ha jó zás sza bá lya it, to váb bá az azo no sí tó ada tok kal
meg je lölt ví zi jár mû vet, va la mint a szük sé ges men tõ esz kö -
zö ket át vet te.”

56.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és 2008. áp ri lis 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti a ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló
39/2003. (VI. 13.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
75/2006. (X. 31.) GKM ren de let.

(3) A Sza bály zat II. rész 7.16 cik ke ha tá lyát vesz ti az
Euró pai Unió Ta ná csá nak a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len -
õr zés fo ko za tos meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én lét re -
jött Schen ge ni Meg álla po dás vég re haj tá sá ról  szóló,
Schen gen ben, 1990. jú ni us 19-én kelt Egyez mény nek és
az azo kon ala pu ló, illetve azok kal egyéb mó don össze füg -
gõ jo gi ak tu sok nak a Szer zõ dõ Fe lek ál la mai ál ta li tel jes
kö rû al kal ma zá sát jó vá ha gyó ha tá ro za tai ha tály ba lé pé sé -
nek nap ján.

(4) Az e ren de let 1.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
Sza bály zat I. rész 1.01 cikk c) pont cc) al pont já ban meg ha -
tá ro zott gyors já ra tú ha jók üzem ben tar tói az ál ta luk üze -
mel te tett gyors já ra tú ha jók ma xi má lis me net se bes sé gét a
ha jó bi zo nyít vány ba 2008. már ci us 31-éig kö te le sek be je -
gyez tet ni.

Bu da pest, 2007. de cem ber 3.

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 167–176. száma)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

2007. évi CXLVI. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sét meg ala po zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról 
(Ma gyar Köz löny 168. szám, 12608. ol dal)

A Kormány ha tá ro za ta

A Kormány
1095/2007. (XII. 5.) Korm.

határozata
egyes kiemelt projekt-javaslatok akciótervi

nevesítésének jóváhagyásáról

A Kormány

1. a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság hosszú táv ú fej -
lesz té sé nek a meg ala po zá sa, to váb bá az or szág elõtt meg -
nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz -
ná lá sa ér de ké ben jó vá hagy ja a ha tá ro zat 1. szá mú mel lék -
le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek ak ció terv ben tör té nõ
ne ve sí té sét;

2. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság a ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek re
 vonatkozó tá mo ga tá si szer zõ dé se ket, a 2007–2013 prog -
ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ 
sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006.



(XII. 8.) Korm. ren de let sze rin ti ér té ke lést köve tõen, a ha -
tá ro zat hatályba lépésétõl szá mí tott 6 hó na pon be lül meg -
köt he ti. A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos fel té te lek
tel je sí té se;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. má jus 31.

3. egyet ért az zal, hogy a pro jekt-gaz dák a ha tá ro zat
2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt pro jekt-ja vas la to kat to -
vább fej lesszék annak ér de ké ben, hogy azok ki emelt pro -
jekt ként ak ció ter vi ne ve sí tés re ke rül hes se nek;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a min den ko ri ak ció ter vek
 üte me zé sé hez iga zod va

4. el ren de li, hogy

a) ké szül jön je len tés a Kormány ré szé re a 2. pont ban
meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sá ról;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2008. áp ri lis 15.,
 majd há rom ha von ta

b) ké szül jön elõ ter jesz tés a Kormány ré szé re a 3. pont -
ban meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sá ról;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2008. jú ni us 15., majd

 az ak ció ter vek üte me zé sé hez iga zod va

5. egyet ért az „In ter mo dá lis köz for gal mú ipa ri-lo gisz -
ti kai te rü let ki ala kí tá sa Fé nyes lit ke–Ko mo ró tér sé gé ben”
cí mû pro jekt ki emelt pro jekt ként tör té nõ tá mo ga tá sá val,
az zal, hogy a pro jekt ak ció ter vi ne ve sí té sé nek jó vá ha gyá -
sá ról a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gel egyez te tett mû -
sza ki elõ ké szí tés ér té ke lé sét köve tõen dönt;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. no vem ber 30.

6. elõ ír ja, hogy a „Köz igaz ga tá si In for ma ti kai köz mû
– Elekt ro ni kus azo no sí tó rend szer be ve ze té se” cí mû
 projekt ese tén azt köve tõen köt he tõ tá mo ga tá si szer zõ dés,
ami kor a Kormány az elekt ro ni kus ál lam pol gá ri azo no sí -
tás  komplex ke ze lé se kér dé sé ben dön tött.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet az 1095/2007. (XII. 5.) Korm. határozathoz

Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se* OP Ré gió

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

A bu da pes ti Mar git híd és a kap cso ló dó
köz le ke dé si rend szer fej lesz té se

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

Szent Imre Kór ház re gi o ná lis egész ség ügyi
köz pont re konst ruk ció II. ütem

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta

Uzso ki ut cai Kór ház re gi o ná lis egész ség ügyi
köz pont re konst ruk ció II. ütem

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la

Bu da pest XXI. ke rü let Cse pe li Ge rinc út
ki épí té se (I. ütem)

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta
Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la

Rá kos ke reszt úri au tó busz fo lyo só ki ala kí tá sa KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pes ti Köz le ke dé si
Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

A for ga lom irá nyí tá si és utas tá jé koz ta tá si
rend szer fej lesz té se, kor sze rû sí té se a fel szí ni
és fel szín alat ti kö zös sé gi köz le ke dés ben

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pes ti Köz le ke dé si
Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

A Ha van na és a Glo ri ett la kó te le pek kö tött pá lyás 
kap cso la tá nak ki ala kí tá sa a 42-es vil la mos
vo na lá nak meg hosszab bí tá sá val

KÖZOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Bu da pes ti Köz le ke dé si
Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság

Bu dai fo nó dó vil la mos köz le ke dés meg te rem té se KÖZOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Büki Gyógy für dõ Zrt. Büki Gyógy für dõ fej lesz té se NYDOP Nyu gat-
Du nán túl
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Egész ség ügyi En ge dé lye zé si
és Köz igaz ga tá si Hi va tal

Egy sé ges Egész ség ügyi Hu mán erõ for rás
Mo ni tor ing Rend szer Ki ala kí tá sa

TÁMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si
In té zet

Föld hi va ta li Ada tok Elekt ro ni kus Non-Stop
Szol gál ta tó Rend szer e Ügy fél kap un Ke resz tül

EKOP Or szá gos

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély
Köz hasz nú Tár sa ság

A Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély kom plex új já épí té se KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

GRÁNIT Gyógy für dõ Zrt. Új fo ga dó épü let gyógy- és well ness
szol gál ta tá sok kal, fe dett für dõ át ala kí tá sa

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Hé víz gy ógy für dõ
és Szent And rás Re u ma kór ház
Kht.

Új Für dõ és Te rá pi ás Cent rum, a Gyógy für dõ
fej lesz té se új für dõ résszel, és a Te rá pi ás Cent rum 
fej lesz té sé vel

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um

Mi nõ sé gi Jog al ko tás Ki emelt Pro jekt ÁROP Or szá gos

Ko pint-Da torg
In fo kom mu ni ká ci ós zárt kö rû en
mû kö dõ Rész vény tár sa ság

Elekt ro ni kus Le vél tár EKOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ko pint-Da torg
In fo kom mu ni ká ci ós zárt kö rû en
mû kö dõ Rész vény tár sa ság

Köz igaz ga tá si In for ma ti kai köz mû –
Elekt ro ni kus azo no sí tó rend szer be ve ze té se

EKOP Or szá gos

Kö zép- és Ke let-eu ró pai
Tör té ne lem és Tár sa da lom
Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány

Au di o vi zu á lis em lék gyûj tés a tár sa dal mi ko hé zió 
erõ sí té sé ért (Em lék pon tok – XX. szá za di
em lék tár)

TÁMOP Or szá gos

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus
Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta la

Pro ak tív ügy fél ki szol gá lás (sze mé lyek hez,
ok má nyok hoz, jár mû vek hez kap cso ló dó
köz szol gál ta tá sok kor sze rû sí té se)

EKOP Or szá gos

Li get für dõ In gat lan fej lesz tõ
és Für dõ üze mel te tõ Kor lá tolt
Fe le lõs sé gû Tár sa ság

Új sze ge di Für dõ komp le xum fej lesz té se DAOP Dél-Al föld

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció
Pan non hal mi Fõ apát ság

A Pan non hal mi Fõ apát ság tu risz ti kai vonz erõ
fej lesz té si prog ram ja: II., III. és IV. ütem

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ és
In for má ci ós Kht.

4913. j. össze kö tõ út Bal kány–Nyír mi hály di
(0+000–10+207 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3122. j. Abony–Új szá szi össze kö tõ út
6+715–13+883 km-szel vé nyek kö zöt ti
sza ka szá nak és a 3117. j. Far mos–Jász be rény
össze kö tõ út 5+841–14+356 km-szel vé nyek
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4511. j. Ti sza ug–Kun szent már to ni össze kö tõ út
3+483–21+766 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3221. j. Kun he gyes–Abád sza ló ki össze kö tõ út
0+820–6+120 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak, va la mint
a 34103. j. Kar ca gi be kö tõ út 2+500–5+200 km-sz.
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3317. j. össze kö tõ út Kál mán há za–Nyír egy há za
(40+171–57+320 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3612. sz. össze kö tõ út
27+670–33+988 km-szel vé nyek Ti sza lök bel
és kül te rü le ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld
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Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3632. j. össze kö tõ út Ti sza lök–Ti sza vas vá ri
(0+000–7+191 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
va la mint a 3502. j. össze kö tõ út
0+000–4+005 km-szel vé nyek Ti sza vas vá ri–
me gye ha tár kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3633. sz. össze kö tõ út
0+000–15+064 km-szel vé nyek
Ra ka maz–Ti sza esz lár kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

3834. sz. össze kö tõ út 0+180–11+500 km,
va la mint 15+000–19+000 km-szel vé nyek
Nyír egy há za–Nagy ha lász kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4101. sz. össze kö tõ út
0+000–4+895 km-szel vé nyek Nyír pa zony–Oros
kö zöt ti sza ka szá nak fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4104. j. össze kö tõ út Szé kely–Bak ta ló ránt há za
(0+000–13+535 km-sz.) kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

46149. j. Ve zse nyi be kö tõ út
0+000–5+000 km-szel vé nyek kö zöt ti
sza ka szá nak, va la mint a 4629. j.
Tö rök szent mik lós–Mart fû össze kö tõ út
8+500–12+100 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4805. j. Deb re cen–Bi har tor da össze kö tõ út
0+070–14+100 km-szel vé nyek kö zöt ti
szak szá nak fe lúj tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4911. sz. ök. út 16+000–35+392 km-szel vé nyek
Nagy kál ló–Nyír bá tor kö zöt ti, va la mint a
4102. sz. ök. út 17+350–27+600 km-szel vé nyek
Biri–Nagy kál ló kö zöt ti sza kasz fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

4911. j. össze kö tõ út Nyír egy há za–Nagy kál ló
0+777–9+350 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak
fel újí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Be rettyó új fa lui kis tér ség mel lé kút há ló zat
fel újí tá sa I. ütem (4217. j. és 4219. j. utak)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Köz út há ló zat fej lesz tés az Or mán ság ban DDOP Dél-Du nán túl

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Lé ta vér te si kis tér ség mel lé kút há ló zat fel újí tá sa
I. ütem (4807. j. és 4809. j. utak)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

M35 au tó pá lya kör nye ze té ben lévõ mel lék utak
fel újí tá sa I. ütem (3315., 3321., 3501. és 3502. j.
utak)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Püs pök la dá nyi kis tér ség mel lé kút há ló zat
fel újí tá sa I. ütem (3407. j. út)

ÉAOP Észak-Al föld
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Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.

Zá hony tér ség bel sõ köz úti inf ra struk tú rá já nak
az ipar i, lo gisz ti kai be fek te té sek kel össze han golt 
fej lesz té se (ÉAOP)
(Az aláb bi ré sze tá mo ga tan dó: 4145. jelû ök. út
és a 4. sz. fõút kö zöt ti át kö tés, Tu zsér
vas út ál lo más be kö té se pro jekt rész)

ÉAOP Észak-Al föld

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 201

4602. j. össze kö tõ út Ve csés és Gyál kö zöt ti
(0+000–8+971 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak, va la mint az 51101. j. össze kö tõ út
Szi get szent mik ló si
(6+440–10+576 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 202

3103. j. össze kö tõ út Isa szeg és Gö döl lõ kö zöt ti
(14+628–22+809 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak, va la mint a 21112. j. össze kö tõ út
Szõ di (1+770–4+500 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 203

4606. j. össze kö tõ út Pi lis és Nyár egy há za
kö zöt ti (8+845–16+850 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak, va la mint Új har tyán és Da bas
kö zöt ti (23+400–30+451 km-sz.) sza ka szá nak
fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 204

1201. j. össze kö tõ út Szob és Pa ras sa pusz ta
kö zöt ti (0+000–34+006 km-szel vé nyek kö zöt ti)
sza ka szá nak fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Köz út Ál la mi
Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ,
Mû sza ki és In for má ci ós Kht.
MK pro jekt sor szám: 205

Abony–Kõ rös te tét len–Ko csér össze kö tõ út
(4612. j. út 0+000–0+633 km-szel vé nyek,
4616. j. út 0+000–9+386 km-sz., 4613. j. út
11+863–21+278 km-sz., 46122. j. út
0+000–4+622 km-sz. kö zöt ti) szé le sí té se,
fel újí tá sa

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Ma gyar Te het ség se gí tõ
Szer ve ze tek Szö vet sé ge

Ma gyar Gé ni usz In teg rált Te het ség se gí tõ
Prog ram

TÁMOP Or szá gos

MeH Kor mány za ti
Sze mély ügyért Fe le lõs
Ál lam tit kár ság

Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás a köz pon ti
köz igaz ga tás ban (mi nisz té ri u mok,
kor mány hi va ta lok, köz pon ti hi va ta lok, és azok
te rü le ti, he lyi szer vei)

ÁROP Or szá gos

Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal

Az ag rár tá mo ga tá sok fel té te le ként elõ írt
köl csö nös meg fe lel te té si rend szer be ve ze té se

EKOP Or szá gos

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Elekt ro ni kus kor mány zat- 
köz pont

E-köz igaz ga tá si Tu dás por tál ÁROP Or szá gos

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Elekt ro ni kus kor mány zat-
köz pont

In te ro pe ra bi li tás meg va ló sí tá sa a köz pon ti
rend szer köz re mû kö dé sé vel a KEK KH egyes
nyil ván tar tá sai vo nat ko zá sá ban – elsõ fá zis
pro jekt

EKOP Or szá gos

Mo nos to ri Erõd Had kul tú ra
Köz pont Mû em lék-hely re ál lí tó,
In gat lan fenn tar tó és -Hasz no sí tó 
Köz hasz nú tár sa ság

Mo nos to ri Erõd Eu ro re gi o ná lis Kul tu rá lis és
Tu risz ti kai Köz pont – Kül sõ Lá to ga tó köz pont

KDOP Kö zép-
Du nán túl
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Mû em lé kek Nem ze ti
Gond nok sá ga

Esz ter há za Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis Köz pont
1. pro jekt elem

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Nem ze ti In for má ci ós
Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet

Köz pon ti fel sõ ok ta tá si in for má ci ós inf ra struk tú ra 
fej lesz té se

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Zá hony tér ség bel sõ köz úti inf ra struk tú rá já nak
az ipar i, lo gisz ti kai be fek te té sek kel össze han golt 
fej lesz té se (KÖZOP)

KÖZOP Észak-Al föld

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk tú ra
fej lesz té se (100-as fõ vo na lon kí vül), az
áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó szé les és
nor mál nyom tá vú ge rinc há ló zat üte mes fel újí tá sa

KÖZOP Észak-Al föld

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Zá hony tér sé gé ben vas úti inf ra struk tú ra
fej lesz té se, az áru fu va ro zá si és lo gisz ti kai
ka pa ci tá so kat ki szol gá ló von ta tó vá gány-há ló zat
üte mes fel újí tá sa

KÖZOP Észak-Al föld

Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

So ko ró pát ka–Ka jár péc te le pü lés kö zi út épí té se NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Nyír bá tor Vá ros
Ön kor mány za ta

HIT ÉS EGÉSZSÉG – Má ria pócs és Nyír bá tor
össze fo gá sa a val lá si tu riz mus fej lesz té sé ért

ÉAOP Észak-Al föld

Nyír egy há zi Ál lat park Kht. Óce ná ri um, Esõ er dõ ház és Tar zan Ös vé nye ÉAOP Észak-Al föld

Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la

Ci vil szer ve ze tek be jegy zé sé nek és
nyil ván tar tá sá nak mo der ni zá ci ó ja

EKOP Or szá gos

Or szá gos Men tõ szol gá lat Men tés irá nyí tá si rend szer a
Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió te rü le tén

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

Pénz ügy mi nisz té ri um
In for ma ti kai Szol gál ta tó
Köz pont

A csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok fo lyó sí tá sá nak
kor sze rû sí té se, TÉBA (Tá mo ga tá si Élet út Bá zis
Ada tok)

EKOP Or szá gos

Pénz ügy mi nisz té ri um
In for ma ti kai Szol gál ta tó
Köz pont

Adó alany cent ri kus adat szol gál ta tá si mo dell
meg va ló sí tá sa

EKOP Or szá gos

Pro mei Mo der ni zá ci ós és
Eu ro at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt
Iro da Kht.

Kom plex fel zár kóz ta tó prog ra mok ké szí té se
a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben

ÁROP Or szá gos

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta

Ki rá lyi séta – Tör té nel mi idõ uta zás az ezer éves
Szé kes fe hér vá ron

KDOP Kö zép-
Du nán túl

Szom bat hely Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta

Szom bat he lyi Tör té nel mi-ré gé sze ti vá ros rész
ki ala kí tá sa II. ütem – Az Ise um re konst ruk ci ó ja

NYDOP Nyu gat-
Du nán túl

Te le pü lé si Ön kor mány za tok
Or szá gos Szö vet sé ge

Kis tér sé gek fel adat el lát ásá nak tá mo ga tá sa ÁROP Or szá gos

To kaj Vá ros Ön kor mány za ta A To ka ji „Fesz ti vál kat lan” ki ala kí tá sa ÉMOP Észak-
Ma gyar or szág

Veszp rém Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta

Ko los to rok és ker tek a Veszp ré mi Vár tö vé ben KDOP Kö zép-
Du nán túl

* A tá mo ga tá si szer zõ dés vég le ges, rész le tes fel té te le i rõl az Irá nyí tó Ha tó ság dönt. Va la mennyi ki emelt pro jekt ese té ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -
sé nek ál ta lá nos fel té te le a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal elõ írt tar tal mú rész le tes pro jekt ja vas lat el ké szí té se, mely tar tal maz za a pénz ügyi fenn tart ha tó -
sá got és a be vé tel-ter me lé si ké pes sé get is be mu ta tó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt és költ ség-ha szon elem zést, va la mint az ÚMFT in di ká tor rend sze ré be va ló
il lesz ke dést.
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1 Deb re cen Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta

Az Air port Deb re cen Üz le ti Park
inf ra struk tú rá já nak ki ala kí tá sa

ÉAOP Észak-Al föld

2 Köz pon ti Szol gál ta tá si
Fõ igaz ga tó ság

Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Inf ra -
struk tú ra és Szol gál ta tá si Rend szer
ki ala kí tá sa

EKOP Or szá gos

3 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni -
kus kor mány zat Köz pont

In teg rált Köz igaz ga tá si Ügy fél szol -
gá lat Prog ram

EKOP Or szá gos

4 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni -
kus kor mány zat-köz pont

Köz pon ti Köz igaz ga tá si Con tact
Cen ter szol gál ta tás har mo ni zá ció és 
in teg rá ció

EKOP Or szá gos

5 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, Elekt ro ni -
kus kor mány zat-köz pont

Köz igaz ga tá si ügy fél szol gá la ti
 tudásmenedzsment 

ÁROP Or szá gos

6 Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga Ta tai Es ter há zy-kas tély együt tes
kul tu rá lis és rep re zen tá ci ós köz pont

KDOP Kö zép-Du nán túl

7 Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Bu da pest–Ke len föld–Szé kes fe hér -
vár vas út vo nal át épí té se I. ütem

KÖZOP Or szá gos

8 Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Gyõr–Pápa–Cell dö mölk vas út vo nal 
vil la mo sí tá sa, a pá lya se bes ség
120 km/h-ra eme lé se, ETCS L2
 vonatbefolyásoló rend szer telepí -
tése Gyõr–Boba kö zött

KÖZOP Or szá gos

9 Nem ze ti Inf ra struk tú ra
Fej lesz tõ Zrt.

Ó bu da–Esz ter gom vas út vo nal
 rekonstukciója

KÖZOP Or szá gos

10 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la

A csõd és fel szá mo lá si el já rás
 modernizálása

EKOP Or szá gos

11 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Ügy vi te li Ügy in té zõi
és Ügy fél-tá jé koz ta tá si Rend szer,
ePO LI CE

EKOP Or szá gos

12 Ön kor mány za ti és Területfejlesz -
tési Mi nisz té rium

Épí tés ügyi Köz igaz ga tás Elekt ro ni -
kus rend szer e (ÉKE)

EKOP Or szá gos

13 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros
 Önkormányzata

Üz le ti inf ra struk tú ra re gi o ná lis
 kiegyensúlyozott fej lesz té se
Dél-Sze ge den (P1)

DAOP Dél-Al föld

14 Szob Vá ros Ön kor mány za ta Szob–Nagy bör zsöny kis vas út tel jes 
fel újí tá sa – II. ütem

KMOP Kö zép-
Ma gyar or szág

15 Szol nok Me gyei Jogú Vá ros
 Önkormányzata

Szol nok a Ti sza Fõ vá ro sa – Ter -
mál für dõ és Rek re á ci ós Köz pont

ÉAOP Észak-Al föld

16 Ve len ce Vá ros Ön kor mány za ta Ve len cei-tó Ka pu ja KDOP Kö zép-Du nán túl

24. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1265



Mi nisz te ri uta sí tás

A gazdasági és közlekedési miniszter
32/2007. (XII. 7.) GKM

utasítása
a felügyeleti igazolványokról

A fel ügye le ti iga zol vá nyok ki adá sá nak és nyil ván tar tá -
sá nak rend jét a kö vet ke zõk sze rint ál la pí tom meg:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um ra (a továb biak ban: mi nisz té rium), a Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság ra, a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet re
és a Ma gyar Vas úti Hi va tal ra ter jed ki.

2.  §

A mi nisz té rium fõ osz tály ve ze tõi és an nál ma ga sabb be -
osz tá sú köz tiszt vi se lõi, va la mint az 1.  §-ban meg ha tá ro -
zott egyéb szer vek fel ügye le ti és ha tó sá gi jog kör ben el já ró 
ügy in té zõi (a továb biak ban: ügy in té zõ) és an nál ma ga sabb 
be so ro lá sú köz tiszt vi se lõi ré szé re a fel ügye le ti és ha tó sá gi
jog kör gya kor lá sát iga zo ló ok mányt (a továb biak ban: iga -
zol vány) kell ki ál lí ta ni.

3.  §

A iga zol vány faj tái a kö vet ke zõk:
a) a mi nisz té rium fõ osz tály ve ze tõi és an nál ma ga sabb

be osz tá sú dol go zói ré szé re a fe dõ la pon, balol dalt két ezüst 
sáv val el lá tott, kék szí nû iga zol vány,

b) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta lá -
nak, a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet, va la mint a Ma -
gyar Vas úti Hi va tal osz tály ve ze tõi és an nál ma ga sabb be -
osz tá sú köz tiszt vi se lõi ré szé re a fe dõ la pon, bal ol dalt két
ha ránt arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû iga zol vány,

c) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta lá -
nak, a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet és a Ma gyar Vas úti 
Hi va tal ügy in té zõi ré szé re a fe dõ la pon, bal ol dalt egy ha -
ránt arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû iga zol vány,

d) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság te rü le ti szer ve i nek
ve ze tõi és ügy in té zõi ré szé re a fe dõ la pon, bal ol dalt egy
ha ránt arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû iga zol vány.

4.  §

(1) Az iga zol ványt
a) a 3.  § a) pont já ban meg je lölt köz tiszt vi se lõk, a

7.  §-ban meg je lölt sze mé lyek, to váb bá a Köz le ke dés biz -
ton sá gi Szer ve zet fõ igaz ga tó ja, a Ma gyar Vas úti Hi va tal
el nö ke, va la mint a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság el nö ke
ré szé re a mi nisz té rium Jo gi Fõ osz tá lya ál lít ja ki, és a
 miniszter ír ja alá,

b) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la
köz tiszt vi se lõi és a te rü le ti szer vek ve ze tõi ré szé re a Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la ál lít ja ki, és
az el nök ír ja alá,

c) az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer vek – a)–b) pont -
ban nem em lí tett – ve ze tõi és ügy in té zõi ré szé re a mun kál -
ta tó szer ve zet bel sõ sza bály za tá ban meg ha tá ro zott szer ve -
ze ti egy ség ál lít ja ki, és a szer ve zet ve ze tõ je ír ja alá.

(2) Az iga zol vány tar tal maz za:
a) az iga zol vány szá mát,
b) az iga zol vány tu laj do no sá nak arc ké pét és sa ját ke zû

alá írá sát,
c) az iga zol vány tu laj do no sá nak ne vét, be osz tá sát, szü -

le té si ide jét és he lyét, any ja ne vét és a lak cí mét,
d) az iga zol vány tu laj do no sát a hi va ta los el já rás so rán

meg il le tõ jo go kat,
e) a köz igaz ga tá si szerv – az iga zol vány fe dõ lap ján is

fel tün te tett – meg ne ve zé sét, bé lyeg zõ le nyo ma tát, az iga -
zol vány ki ál lí tá sá nak kel tét és az iga zol vány ki adá sá ra
 jogosult ve ze tõ alá írá sát.

(3) A 3.  § a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott iga zol vány -
nak a (2) be kez dés ben em lí tet te ken fe lül tar tal maz za az
iga zol vány tu laj do no sát – köz szol gá la ti jog vi szo nya kap -
csán – meg il le tõ egyéb jo go sult sá go kat és annak gya kor lá -
sá nak fel té te le it. Az iga zol vány nak ezt a ré szét a mi nisz té -
rium Jo gi Fõ osz tá lya bé lyeg zõle nyo mat tal lát ja el.

(4) Az iga zol vá nyok vissza vo ná sig ér vé nye sek.

5.  §

(1) Az iga zol vány ki ál lí tó ja
a) az iga zol vá nyo kat sor szám sze rint ál lít ja ki,
b) nyil ván tar tást ve zet a ki ál lí tott iga zol vá nyok ról,
c) az iga zol ványt be von ja, ha az iga zol vány tu laj do no -

sá nak köz tiszt vi se lõi jog vi szo nya meg szûnt, az ada tok ban
vál to zás tör tént, vagy az iga zol vány meg ron gá ló dott,

d) gon dos ko dik az el ve szett vagy meg sem mi sült iga -
zol vány ér vény te len sé gé nek a mi nisz té rium hi va ta los lap -
já ban tör té nõ köz zé té te lé rõl,

e) gon dos ko dik szük ség sze rint, de éven te leg alább egy 
al ka lom mal a be vont iga zol vány meg sem mi sí té sé rõl.

(2) Az iga zol vány ba be jegy zést ki zá ró lag az az zal
meg bí zott sze mély te het.

(3) Az iga zol vá nyok ról ve ze tett nyil ván tar tás tar tal -
maz za az iga zol vány sor szá mát, az iga zol vány tu laj do no -
sá nak ne vét, be osz tá sát és az al kal ma zó köz igaz ga tá si
szerv meg ne ve zé sét.

6.  §

(1) Az iga zol vány tu laj do no sa kö te les az iga zol ványt
hi va ta los el já rá sa so rán ma gá nál tar ta ni.

(2) Az iga zol vány tu laj do no sa az iga zol ványt kö te les
ép és tisz ta ál la pot ban meg õriz ni, köz tiszt vi se lõi jog vi szo -
nyá nak (ál lam i ve ze tõi jog vi szo nyá nak) meg szû né se ese -
tén az iga zol vány ki ál lí tó já nak vissza ad ni.
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(3) Ha az iga zol vány el ve szett, meg ron gá ló dott, meg -
sem mi sült, ab ban va la mely be jegy zés ol vas ha tat lan ná vált 
vagy az ada tok ban vál to zás tör tént – így kü lö nö sen, ha az
iga zol vány ra jo go sí tó ve ze tõi meg bí zást vissza von ták –,
az iga zol vány tu laj do no sa kö te les azt az iga zol vány ki ál lí -
tó já nak ha la dék ta la nul be je len te ni.

7.  §

Az iga zol vány ki adá sát a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter in do kolt eset ben az uta sí tás ha tá lya alá nem tar to zó
sze mély ré szé re en ge dé lyez he ti.

8.  §

(1) Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fel ügye le ti és ha tó sá gi iga zol vá nyok ról  szóló
4/1989. (K. H. É. Ért. 16.) Kö HÉM uta sí tás mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 28/2007. (XI. 15.) GKM uta sí tás.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Köz le mény

Tárgy mu ta tó
a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben a 2007. év ben meg je lent

jog sza bá lyok ról, ha tá ro za tok ról, uta sí tá sok ról,
tá jé koz ta tók ról és köz le mé nyek rõl

(mel lék let)

Hird etés

A Budapesti Szabadkikötõ Logisztikai Zrt.
hirdetménye Üzleti Szabályzatáról és Díjszabásáról

Ér te sít jük T. ügy fe le in ket, hogy a Bu da pes ti Sza bad ki kö -
tõ Lo gisz ti kai Zrt. 2008. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes Üz le ti Sza -
bály za ta, va la mint Díj sza bá sa tá ro lá si, vas út üze mi, egyéb,
to váb bá ha jók ré szé re nyúj tott szol gál ta tá sok ra meg je lent és 
át ve he tõ a Bu da pes ti Sza bad ki kö tõ Lo gisz ti kai Zrt.-nél
(1211 Bu da pest, Sza bad ki kö tõ út 5–7.).
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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 végigkér 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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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 Közlönykiadó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
cí mû ki ad vány.
A bün te tõ el já rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vény sa já tos tör té ne te: a ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban
 történt nagy  terjedelmû mó do sí tá sai, va la mint a 2003. jú li us 1-jei ha tály ba lé pé se óta el fo ga dott több mint egy tu cat mó do -
sí tá sa je len tõ sen meg nehezíti a jo got al kal ma zók, a jo got ta nu lók vagy csak ép pen meg is mer ni aka rók szá má ra a bün te -
tõ el já rás sza bá lya i nak meg ér té sét. Ez a hek ti kus tör té net tet te in do kolt tá, hogy a ma gya rá zat szer zõi a kom men tá rok szo -
ká sos tar tal mán (jog ér tel me zés, jo gal kal ma zói gya kor lat, ala cso nyabb szin tû sza bá lyo zás be mu ta tá sa) túl ter jesz ked nek,
és az egyes jog in téz mé nyek cél ja i nak, fel ada ta i nak hang sú lyo zá sá val, mû kö dé sük több ol da lú, tör té ne ti és gya kor la ti
szem pon tú be mu ta tá sá val – a jog iro da lom meg je lö lé sé vel, a jog tör té net fel dol go zá sá val, va la mint in do kolt ese tek ben a
jog-össze ha son lí tás esz kö ze i vel – nyújt sa nak se gít sé get a jog al kal ma zók nak és a  jogot ta nul má nyo zók nak.

A bün te tõ el já rá si tör vény ma gya rá za ta hét kö tet ben je len t meg:

– az el sõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,

ára: 2205 Ft,

– a má so dik kö tet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás, 
a kényszerintézkedések,

ára: 3675 Ft,

– a har ma dik kö tet
a nyomozás és a vádemelés,

ára: 1596 Ft,

– a ne gye dik kö tet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,

ára: 3087 Ft,

– az ötö dik kö tet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,

ára: 2226 Ft,

– a ha to dik kö tet

a külön eljárások,

ára: 2289 Ft,

– a he te dik kö tet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,

ára: 1722 Ft.

A ma gya rá zat a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár ban meg je lent Be. kom men tár szer kesz tett vál to za ta.
A hét kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 800 Ft he lyett 13 440 Ft.
A köny vek meg vá sá rol ha tók a Köz löny  Centrumban [1072 Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán),  tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu] és a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.), va la mint meg ren del he tõk a ki adó ügy fél szol gá la tá nál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA aláb bi kö te te it:

c I. kö tet (2205 Ft) ..... pél dány ban. c V. kö tet (2226 Ft) ..... pél dány ban.

c II. kö tet (3675 Ft) ..... pél dány ban. c VI. kö tet (2289 Ft) ..... pél dány ban.

c III. kö tet (1596 Ft) ..... pél dány ban. c VII. kö tet (1722 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. kö tet (3087 Ft) ..... pél dány ban. c A hét kö tet együtt (13 440 Ft) ..... pél dány ban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                  cég sze rû alá írás



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban 10%
tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár vál toz -
ta tá sá nak jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 22

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  6

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 36

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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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
07.4383 – 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.

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
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.


