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Személyi hírek

Pályázati felhívás
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK)

fõigazgatói munkakörének betöltésére

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot
hirdet a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(KKK) fõigazgatói munkakörének betöltésére.

A fõigazgató feladata, hogy a vonatkozó jogszabályok,
a KKK Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának elõírásai figyelembevételével szervezze,
irányítsa és ellenõrizze a vezetése alatt álló intézmény
munkáját.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû gazdasági/jogi végzettség,
– minimum 5 éves szakmai tapasztalat,
– minimum 3 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelv (angol, francia, német)

felsõfokú szintû ismerete,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– további idegen nyelvek ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva),
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-isme-

retet igazoló okiratok másolata,
– rövid szakmai (vezetõi) program,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nemzetbiztonsági

szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti el-
lenõrzésnek aláveti magát,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
amelynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági el-
lenõrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítése.

Az állás betölthetõ: a pályázatok sikeres elbírálását kö-
vetõen azonnal.

Bérezés: megegyezés szerint, a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény elõírásainak fi-
gyelembevételével.

A pályázatokat – zárt borítékban – a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályához
(1055 Budapest, Kálmán I. u. 2.) kell benyújtani 3 pél-
dányban. A borítékon kérjük feltüntetni: „pályázat a Köz-
lekedésfejlesztési Koordinációs Központ fõigazgatói
munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben az Inf-
rastruktúráért Felelõs Szakállamtitkár Titkárságán [tel.:
(1) 336-2742)], egyéb kérdésekben a Humánpolitikai Fõ-
osztályon [tel.: (1) 374-8796)] lehet érdeklõdni.

A pályázat benyújtásának határideje:
A Közlekedési Értesítõben történõ megjelenését követõ

8 napon belül.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a határidõt követõ

30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázat eredmé-
nyérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók
írásban értesítést kapnak.

A miniszterelnök
8/2007. (I. 30.) ME

határozata
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

tagjainak megválasztásáról

(kivonatos közlés)

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
111. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére –

dr. Stern Pált, a közlekedéstudomány kandidátusát, a
Magyar Államvasutak Zrt. Vezérigazgatóság informatikai
stratégiai osztályvezetõjét

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági
teendõinek ellátásával ismételten

– a 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig terjedõ
idõtartamra –

megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter
16/2007. (II. 2.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének

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

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

1. §

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forga-
lomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.

(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 5. szá-
mú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2007. február 5-én lép hatályba, egyidejû-
leg hatályát veszti:

a) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 40/2002.
(XII. 28.) GKM rendelet 13. §-a és 1. számú melléklete,

b) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 35/2004.
(III. 30.) GKM rendelet 11. §-ának b) pontja, valamint
2. számú melléklete.

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

Melléklet a 16/2007. (II. 2.) GKM rendelethez

1. Az MR. 5. számú mellékletének I. fejezet 1. táblázata helyébe a következõ táblázat lép:

[I. Gépjármû, mezõgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár és lassú jármû kipufogógázának megengedett
szennyezõanyag-tartalma]

„1. Gépkocsi

A beépített motor jellege
Gyártási idõpont /

környezetvédelmi osztály jelzés
(kód)

Szénmonoxid
alapjáraton

és emelt for-
dulatszámon5

(CO [tf%])

Szénhidrogén
(CH [ppm])

és/vagy lambda
alapjáraton

Otto-rendszerû Kipufogógáz
utókezelés
nélkül

Négyütemû 1969. július 1. elõtt gyártott 0 6,0 –

1969. július 1. és 1986.
október 1. között gyártott

0 4,5 1000

1986. október 1. után gyártott 0 3,5 1000

Kétütemû 0 2,5 20006

Kipufogógáz
utókezeléssel

3 komponensre ható katalitikus utókezelõ
berendezés, szabályozott keverékképzéssel

2, 4 0,5/0,3
0,97<λ<1,035,

6, 9
0,3/0,2

egyéb
utánégetõ

négyütemû motornál 1 1,0 400 és λ>1,00

kétütemû motornál 1 1,5 2000

Dízel-rendszerû Környezetvédelmi osztály jelzés
(kód)

Szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m–1)]7

0 vagy 3 normál (szívó) motor: 2,5

feltöltött, füstkorlátozó nélkül: 3,0

4 vagy 5 2,0

7, 8, 10, 11, 12 vagy 13 1,5

5 ,,Emelt fordulatszám” az M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsik esetében nmin = 2500 min–1 és nmax = 3000 min–1 értékek közötti, az M2, M3, N2 és N3 ka-
tegóriába tartozó gépkocsik esetében nmin = 2000 min–1 és nmax = 2500 min–1 értékek fordulatszámot jelent.

6 A közúti közlekedési szolgáltatás végzésére nem használt gépkocsik esetében a szénhidrogénre vonatkozó határértéket a gépkocsik környezetvédelmi fe-
lülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló külön jogszabályban meghatározott idõponttól kell alkalmazni.

7 A szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m–1)] értéke 0,9 s<t90<1,1 s elektromos idõállandójú mûszerrel (B-módus) mérve.”



2. Az MR. 5. számú mellékletének II. fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:
„II. A gépjármûvek környezetvédelmi osztályba sorolása
A gépjármû kipufogógázának szennyezõanyag-tartalmát meghatározó konstrukciós jellemzõk és a rendelet függelé-

keinek mellékleteiben meghatározott szennyezõanyag kibocsátási követelmények teljesítése alapján a gépjármûvek kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolása a következõ táblázat alapján történik.

A környezetvédelmi
osztály jelzés

(kód)
A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemzõ

0 – katalizátor nélküli, Otto-motoros,

– a jóváhagyási elõírások szerint nem minõsített Dízel-motoros,

– ENSZ-EGB 83.00–83.01/A vagy 49.00–49.01/A elõírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott
Dízel-motoros;

1 – katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésû, Otto-motoros;

2 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésû, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt
ENSZ-EGB 83.02/B. elõírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjármûvet]1;

3 – az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A elõírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott,
Dízel-motoros;

4 – az ENSZ-EGB 83.02/B. elõírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott – katalizátoros,
szabályozott keverékképzésû – Otto-motoros1,

– az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetõleg a 49.02/B és 51.02
elõírások (EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros;

5 – tiszta gázüzemû- vagy elektromos meghajtású, illetõleg

– hybrid (a gépjármûvet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy Dízel-motorral is ellátott)
hajtású;

6 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésû, az ENSZ-EGB 83.05 elõírás B jóváhagyás A.
szintje2 szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III.);

7 – az ENSZ-EGB 83.05 elõírás C és D jóváhagyás (A)2, illetõleg a 49.03 elõírás I. jóváhagyás3

és 51.02 elõírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros (EURO-III.);

8 – az ENSZ-EGB 83.05 elõírás C és D jóváhagyás (A)2, vagy 49.03 elõírás I. jóváhagyás3 és
51.02 elõírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-III.);

9 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésû, az ENSZ-EGB 83.05 elõírás B jóváhagyás
B. szintje4 szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV.);

10 – az ENSZ-EGB 83.05 elõírás C jóváhagyás (B)4 és 51.02 elõírás szerinti jóváhagyási jellel,
OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.);

11 – az ENSZ-EGB 49.03 elõírás II jóváhagyás5 és 51.02 elõírás szerinti jóváhagyási jellel,
OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.);

12 – az ENSZ-EGB 49.03 elõírás III jóváhagyás6 és 51.02 elõírás szerinti jóváhagyási jellel,
OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-V.);

13 – az ENSZ-EGB 49.03 elõírás IV jóváhagyás7 és 51.02 elõírás szerinti jóváhagyási jellel,
OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EEV)8

1 Az 1996. január 1. napját követõen az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államban újként forgalomba helyezett katalizátoros,
szabályozott keverékképzésû, Otto-motoros gépkocsit az ENSZ-EGB 83.02/B. jelû jóváhagyási jellel ellátottnak kell tekinteni és a forgalomba helyezés enge-
délyezésekor, illetõleg a gépkocsi üzembentartójának kérelmére a 4. környezetvédelmi osztályba kell besorolni/átsorolni.

2 Az MR. A. Függelék A/2. melléklet I. rész 5.3.1.4. pont táblázatának „A” jelzésû sorában, illetõleg az ENSZ-EGB 83.05 elõírás 5.3.1. szakasz szerinti
I típusú vizsgálat során az 5.3.1.4. pont táblázatának „A” jelzésû sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RI).

3 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „A” jelzésû sorában, illetõleg az ENSZ-EGB 49.03 elõírás 5. szakasz 5.2.1. pont
táblázata(i) „A” jelzésû sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RI).

4 Az MR. A. Függelék A/2. melléklet I. rész 5.3.1.4. pont táblázatának „B” jelzésû sorában, illetõleg az ENSZ-EGB 83.05 elõírás 5.3.1. szakasz szerinti
I típusú vizsgálat során az 5.3.1.4. pont táblázatának „B” jelzésû sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RII).

5 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „B1” jelzésû sorában, illetõleg az ENSZ-EGB 49.03 elõírás 5. szakasz 5.2.1. pont
táblázata(i) „B1” jelzésû sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RII).

6 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „B2” jelzésû sorában, illetõleg az ENSZ-EGB 49.03 elõírás 5. szakasz 5.2.1. pont
táblázata(i) „B2” jelzésû sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RIII).

7 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „C” jelzésû sorában, illetõleg az ENSZ-EGB 49.03 elõírás 5. szakasz 5.2.1. pont
táblázata(i) „C” jelzésû sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RIV).

8 EEV: fokozottan környezetkímélõ jármû.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint a pénzügyminiszter
17/2007. (II. 2.) GKM–KvVM–PM

együttes rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek

a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával
kapcsolatos módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése b) pontjának 15. alpontjában, az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésé-
ben, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének m) és
j) pontjában, továbbá a közösségi vámjog végrehajtásáról
rendelkezõ 2003. évi CXXVI. törvény 82. §-a (3) bekezdé-
sének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a követ-
kezõket rendeljük el:

1. §

(1) Az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámke-
zelését megelõzõ vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet (a továbbiakban:
Rendelet)

a) 1. §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „közlekedési
felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága”
szöveg,

b) 1. §-a (7) bekezdésének d) pontjában az „illetékes
közlekedési felügyeletnek” szövegrész helyébe az „NKH
illetékes regionális igazgatóságának” szöveg,

c) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „a Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,

d) 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdé-
sében és (4) bekezdésében az „A közlekedési felügyelet”
szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatósága”
szöveg,

e) 4. §-ában az „a területileg illetékes közlekedési fel-
ügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH területileg illeté-
kes regionális igazgatósága” szöveg,

f) 5. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében az
„eljáró közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„NKH eljáró regionális igazgatósága” szöveg,

g) 7. §-ának (2) bekezdésében az „eljáró közlekedési
felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH” szöveg
lép.

(2) A Rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott gépjármû és
számozott fõdarab vámkezelését megelõzõ vizsgálatot ké-
relemre – a vámhivatal által történt nyilvántartásba vétel-
rõl szóló igazolás egyidejû bemutatása mellett –]

„b) az egyéb gépjármûvek és a számozott fõdarabok
esetében az NKH-nak a vámkezelést kérelmezõ lakóhelye
(telephelye) szerint illetékes regionális igazgatósága”
[végzi.]

2. §

Az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntar-
talmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–
KvVM–PM együttes rendelet 2. §-ának p) pontjában a
„Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatósága” szöveg lép.

3. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet 7. §-ának (6) bekezdése.

Dr. Kóka János s. k., Dr. Persányi Miklós s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter környezetvédelmi és vízügyi

miniszter

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Jogszabálymutató

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

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

(Magyar Közlöny 2007. évi 6–12. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

5/2007. (I. 24.) Korm. rendelet az Eximbank által fo-
lyósítható kötött segélyhitelek és a segélyhitelnyújtás rész-
letes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rende-
let módosításáról (Magyar Közlöny 7. szám 227. oldal)



7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos beren-
dezések biztonságosságáról (Magyar Közlöny 6. szám
203. oldal)

8/2007. (I. 24.) GKM rendelet a Kormány egyedi dön-
tésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól
(Magyar Közlöny 7/2. szám 459. oldal)

9/2007. (I. 26.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség
alá esõ villamos energia átvételének szabályairól és árai-
nak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM ren-
delet módosításáról (Magyar Közlöny 9. szám 562. oldal)

10/2007. (I. 26.) GKM rendelet a villamosenergia – el-
látásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak
megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
módosításáról (Magyar Közlöny 9. szám 563. oldal)

11/2007. (I. 26.) GKM rendelet a közcélú villamos há-
lózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló
58/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról (Magyar
Közlöny 9. szám 567. oldal)

12/2007. (I. 26.) GKM rendelet a lakossági fogyasztók
részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos
energia árának megállapításáról szóló 59/2002. (XII. 29.)
GKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 9. szám
567. oldal)

13/2007. (I. 26.) GKM rendelet a nem lakossági köz-
üzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által
szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról
szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 9. szám 568. oldal)

14/2007. (I. 26.) GKM rendelet a villamosenergia-ter-
melõi engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött
villamos energia legmagasabb hatósági árainak megállapí-
tásáról szóló 80/2006. (XI. 24.) GKM rendelet módosítá-
sáról (Magyar Közlöny 9. szám 570. oldal)

15/2007. (I. 26.) GKM rendelet a közüzemi célra és el-
osztóhálózati veszteség pótlására értékesített villamos
energia árszabályozásáról szóló, valamint a közüzemi vil-
lamos energia nagykereskedõ által hatósági áron értékesí-
tett villamos energia árainak megállapításáról szóló
4/2005. (I. 21.) GKM rendelet módosításáról (Magyar
Közlöny 9. szám 571. oldal)

B)

A gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott jogszabály

4/2007. (I. 30.) MeHVM-GKM együttes rendelet a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program végrehajtásában
közremûködõ szervezet kijelölésérõl (Magyar Közlöny
10. szám 578. oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabályok

6/2007. (I. 24.) Korm. rendelet a kincstári vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rende-
let módosításáról (Magyar Közlöny 7. szám 227. oldal)

1/2007. (I. 31.) ÖTM r. az egyes építményekkel, építési
munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet módosításáról (Magyar
Közlöny 11. szám 617. oldal)

D)

Tájékoztató helyesbítésrõl

A Magyar Közlöny 2006. évi 161. számában kihirdetett,
a 2007 – 2013 programozási idõszakban az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendsze-
rek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let 19. §-a (8) bekezdésének helyesbítése a Magyar Köz-
löny 2007. évi 7/2. számában (538. oldal) jelent meg.

(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2006. évi 163. számában kihirdetett,
a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való
megfelelõsége igazolásának részletes szabályairól szóló
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 1. § d) pontjának he-
lyesbítése a Magyar Közlöny 2007. évi 10. számában
(599. oldal) jelent meg.

(Kézirathiba)
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A Kormány határozata

A Kormány
1004/2007. (I. 30.) Korm.

határozata
a 2007–2013 közötti idõszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról

A Kormány az 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozattal elfogadott Új Magyarország Fejlesztési Tervnek megfelelõen,
a Közlekedésfejlesztési Operatív Program társadalmi vitájának lezárását követõen a következõ határozatot hozza:

1. A 2007–2013 közötti idõszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listáját jelen
határozat melléklete tartalmazza.

2. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozathoz

A 2007–2013 közötti idõszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listája

Prioritás tengely
Közlekedési

szektor
Projekt megnevezése Fejlesztés jellege

Összhossz
(km)

Sáv
Kivitelezés

várható kezdete
(év)

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M0 autóút, 51. sz. fõút–M5 ap.
között

Gyorsforgalmi út 6,3 2×3 2008

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M0 autóút, M1 ap.–51. sz. fõút
között pályabõvítés

Gyorsforgalmi út 20,4 2×3 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M2 Budapest–Vác dél (2104. j.
ök. út)

Gyorsforgalmi út 20,0 2×2 2010

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M35, M4 autópálya
Debrecen–Berettyóújfalu–Nagy-
kereki (Biharkeresztes) között +
M35 Debreceni repülõtér
bekötése

Gyorsforgalmivá fej-
leszthetõ út

66,0 2×1 2010

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M43 5. sz. fõút–47. sz. fõút
között (elõkészítés, építés)

Gyorsforgalmi út 8,0 2×2 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M43 47. sz. fõút–Maroslele
között (elõkészítés, építés)

Gyorsforgalmi út 8,0 2×2 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M43 Maroslele–Makó + 43. sz.
fõút Makó keleti elkerülõ
(15,6 km + 7,0 km) (elõkészítés,
építés)

Gyorsforgalmi út 22,6 2×1
2×1

2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M43 Makó–Csanádpalota (oh.)
(elõkészítés, építés)

Gyorsforgalmi út 23,1 2×1 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M8 441. sz. fõút–Szolnok + 445.
sz. fõút Kecskemét É-i elkerülõ

Gyorsforgalmivá fej-
leszthetõ út

54,2 2×1 2010

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M8 Körmend nyugat–Rábafüzes
(oh.) + Körmend elkerülõ
szakasz

Gyorsforgalmi út +
gyorsforgalmivá fej-

leszthetõ út

30,7 2×2 2008

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M7 Balatonkeresztúr–
Nagykanizsa

Gyorsforgalmi út 35,5 2×2 2006
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Prioritás tengely
Közlekedési

szektor
Projekt megnevezése Fejlesztés jellege

Összhossz
(km)

Sáv
Kivitelezés

várható kezdete
(év)

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

86. sz. fõút Szombathely–Csorna
közötti szakasz (távlati M86)

Új út építés +
elkerülõk

61,3 2×2 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M30–26. sz. fõút összekötése
II. ütem

Elkerülõ 5,8 2×1 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

4. sz. fõút 2×2 sávos kiépítése
Szolnok és Püspökladány között
(a 4. sz. fõút Kenderes,
Kisújszállás elkerülése a távlati
M4 nyomvonalán)

Négysávosítás +
elkerülõk építése

55,0 2×2 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

8. sz. fõút fejlesztése Veszprém–
Körmend között hiányzó
szakaszok (11,5 t megerõsítése +
szakaszos kapacitásbõvítés)

11,5 t-s burk.
erõsítés + szakaszos

kapacitásbõvítés

90,8 2×1
2+1

2009

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M8 Dunavecse–Kecskemét Gyorsforgalmivá
fejleszthetõ út

45,0 2×1 2010

Nemzetközi
elérhetõség

Közúti
közlekedés

86. sz. fõút Gyõr-Moson-Sopron
megyei szakasz 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése
(Mosonmagyaróvár és Csorna
között)

11,5 t-s burk.
erõsítés

35,9 2×1 2011

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M0 autóút (10–11. utak között) Gyorsforgalmi út 9,0 2×2/
2×1

2011

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

Füzesabony–Eger útvonal
fejlesztése Andornaktálya és
Maklár elkerülõ szakaszokkal

Korszerûsítés +
elkerülõk

15,0 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M85 Országhatár –
Sopron–Pereszteg (terv jelölés
szerint M9)

Gyorsforgalmi út 28,5 2×2 2009

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

85 Gyõr–Csorna kelet
fejlesztése + Csorna elkerülõ

Gyorsforgalmivá
fejleszthetõ út

34,0 2×2 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M9 51–54. sz. fõutak között Gyorsforgalmi út 12,3 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

M9 Dombóvár dél–Bonyhád
kelet

Gyorsforgalmivá
fejleszthetõ út

34,1 2×1 2011

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

5. sz. fõút Szeged elkerülõ
III. ütem

Elkerülõ 1,0 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

6. sz. fõút Baranya, Somogy és
Tolna megyei szakasza(i) 11,5 t-s
burk. erõsítése / fejlesztése +
Szentlõrinc elkerülõ

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõ

építése

125,0 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

8. sz. fõút fejlesztése
Székesfehérvár–
Veszprém között
(11,5 t megerõsítés + Várpalota
elkerülés)

Elkerülõ + 11,5 t-s
burk. erõsítés

32,8 2×2/
2×1

2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

21. sz. fõút négysávosítás
(hiányzó szakaszok)

Négysávosítás 39,1 2×2 2009

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

26. sz. fõút, Sajószentpéter
elkerülõ (27. sz. fõútig)

Elkerülõ 6,5 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

31. sz. fõút Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szakasza(i) 11,5 t-s burk.

erõsítése / fejlesztése és a
31–32. sz. fõút Jászberényt
elkerülõ szakasz II. ütem

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõ

építése

56,5 2×1 2007
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Prioritás tengely
Közlekedési

szektor
Projekt megnevezése Fejlesztés jellege

Összhossz
(km)

Sáv

Kivitelezés
várható
kezdete

(év)

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

33. sz. fõút Hajdú-Bihar, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szakasza(i) 11,5 t-s burk.
erõsítése

11,5 t-s burk.
erõsítés

79,3 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

37. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése +
elõzõsávok építése,
Gesztely–38. sz. fõút (Tokaj)
között

11,5 t-s burk.
erõsítés +

elõzõsávok építése

31,3 2×1
2+1

2011

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

4. sz. fõút Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szakasza(i) 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése + 354. sz.
fõút Debrecen észak-nyugati
elkerülés

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõ

építése

117,8 2×1 2007

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

47. sz. fõút Békés, Csongrád
megyei szakasza(i) 11,5 t-s
burk. erõsítése / fejlesztése +
47 sz. fõút
Algyõ–Hódmezõvásárhely
(négy sávra bõvítés III. ütem)
Hódmezõvásárhely
tehermentesítõ út

11,5 t-s burk.
erõsítés

72,3 2×2/
2×1

2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

49. sz. fejlesztése az M49
nyomvonalán M3 és
Ököritófülpös között

Gyorsforgalmivá
fejleszthetõ út

30,0 2×1 2009

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

51. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése +
elkerülõk (Solt elkerülés + Solt
elkerülõtõl–Baja ÉK-i
elkerülõig + Baja ÉK-i elkerülõ)

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõk

87,1 2×1 2007

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

53. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése (55. sz.
fõút és az országhatár között)

11,5 t-s burk.
erõsítés

13,1 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

55. sz. fõút Baja–Szeged
szakaszának burk. erõsítése

11,5 t-s burk.
erõsítés

98,0 2×1 2010

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

58. sz. fõút Pécs–Pogány
repülõtér között négysávosítás

Négysávosítás 5,9 2×1 2007

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

61. sz. fõút Somogy és Zala
megyei szakasza(i) 11,5 t-s
burk. erõsítése / fejlesztése és a
74. sz. fõút Nagykanizsa–Palin,
és a 61. sz. fõút Nagykanizsa
elkerülõ (M7)

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõk

építése

78,9 2×1 2007

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

62. sz. fõút fejlesztése M8 (új
Duna-híd) Székesfehérvár
között

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõk

építése

41,1 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

67. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõsítése, elkerülõ szakaszok
(Somogybabod, Mernye,
Kaposfüred) Kaposvár és a
Balaton között

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõk

építése

49,5 2×1 2007

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

68. sz. fõút Somogy megyei
szakasza(i) 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése + Marcali
és Nagyatád elkerülés

11,5 t-s burk.
erõsítés

98,3 2×1 2010
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Prioritás tengely
Közlekedési

szektor
Projekt megnevezése Fejlesztés jellege

Összhossz
(km)

Sáv

Kivitelezés
várható
kezdete

(év)

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

71. sz. fõút elkerülõ (távlati
M8), Lepsény
(M7)–Balatonakarattya;
72. sz. fõút Balatonfûzfõ–
Veszprém burkolatmegerõsítés

Gyorsforgalmivá
fejleszthetõ út

20,1 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

71. sz. fõút Keszthely északi
elkerülés

Elkerülõ 4,0 2×1 2007

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

76. sz. fõút Zala megyei
szakasza(i) 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése + 76. sz.
fõút Balatonszent-
györgy–Fenékpuszta

90,3 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

82. sz. fõút átkötése a 8. sz.
fõútra

Új út építése 3,0 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

83. sz. fõút Pápa és a 8. sz. fõút
közötti szakaszon 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése

11,5 t-s burk.
erõsítés

27,8 2×1 2010

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

86. sz. fõút 11,5 t-s burk.
erõsítése / fejlesztése Körmend
és Rédics (oh.) között

11,5 t-s burk.
erõsítés

49,2 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

86. sz. fõút
Szombathely–Körmend (76. sz.
fõút csp.) részben új
nyomvonalon

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõk

32,4 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

88. sz. fõút Vas megyei
szakasza(i) 11,5 t-s burkolat
erõsítése / fejlesztése és a 88. sz.
fõút Sárvár elkerülõ
(észak-nyugati szakasz)

11,5 t-s burk.
erõsítés + elkerülõ

építése

12,5 2×1 2007

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

Hévíz Alsópáhok elkerülés Elkerülõ 3,6 2×1 2008

Regionális
elérhetõség

Közúti
közlekedés

451. sz. fõút Csongrád
elkerülése

Elkerülõ 4,0 2×1 2008

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

M3 Nyíregyháza–
Vásárosnamény (elõkészítés,
építés)

Gyorsforgalmi út 46,0 2×2
2×1

2007

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

M6 Dunaújváros–Szekszárd Gyorsforgalmi út 67,0 2×2 2008

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

M6 Szekszárd–Bóly Gyorsforgalmi út 49,0 2×2 2007

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

M60 Pécsi bekötés (Bóly–Pécs) Gyorsforgalmi út 30,0 2×2 2007

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

M44 Kecskemét–Tiszakürt Gyorsforgalmi út 42,0 2×2 2012

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

M44 Tiszakürt–Kondoros Gyorsforgalmi út 62,0 2×2 2010

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

M44 Kondoros–Békéscsaba Gyorsforgalmi út 22,0 2×2 2013

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Közúti
közlekedés

10. sz. fõút Budapest–Kesztölc
között

Új út építés 28,9 2×2
2×1

2009
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Prioritás tengely
Közlekedési

szektor
Projekt megnevezése Fejlesztés jellege

Összhossz
(km)

Sáv

Kivitelezés
várható
kezdete

(év)

Nemzetközi
elérhetõség

Vasúti
közlekedés

Budapest–Lõkösháza vonal
fejlesztése

Budapest–Lõkösház
a ETCS-II kiépítés,
biztosító berendezés
és felsõvezeték
korszerûsítés
Gyoma–Békéscsaba
–Lõkösháza-ország-
határ vágányépítés
120–160 km/h
pályasebesség az
egész szakaszon

66 km
pályaf.
180 km
ETCS-II

2008

Nemzetközi
elérhetõség

Vasúti
közlekedés

Budapest–Székesfehérvár vonal
fejlesztése

Budapest–Székes-
fehérvár vonal
fejlesztése, 120–160
km/h
pályasebesség,
ETCS-II

63 2007

Nemzetközi
elérhetõség

Vasúti
közlekedés

Szolnok–Debrecen–Záhony
vonal fejlesztése

Szolnok–Debrecen
szakasz fejlesztése,
160 km/h
pályasebesség,
ETCS-II

121 2008

Nemzetközi
elérhetõség

Vasúti
közlekedés

Gyõr–Pápa–Celldömölk–Boba
vonal fejlesztése

Vonalfejlesztés
160 km/h
pályasebességre,
villamosítás,
ETCS-II

72 2008

Nemzetközi
elérhetõség

Vasúti
közlekedés

Sopron–Szombathely–Szent-
gotthárd

Vonalkorszerûsítés,
100–120 km/h
pályasebesség,
ETCS-II

116 2008

Nemzetközi
elérhetõség

Vasúti
közlekedés

Budapest–Pusztaszabolcs–
Dombóvár–Gyékényes vonal
fejlesztése

Budapest–Puszta-
szabolcs szakasz,
160 km/h pálya-
sebesség, ETCS-II
Dombóvár–Kapos-
vár szakasz,
120 km/h pálya-
sebesség, ETCS-II

80 2008

Nemzetközi
elérhetõség

Vasúti
közlekedés

GSM-R rendszer kiépítése ETCS-II rendszer támogatásra alkalmas
GSM-rendszer kiépítése

2007

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Vasúti
közlekedés

Pusztaszabolcs–Dombóvár–
Pécs vonal felújítása

Pályarekonstrukció 2007

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Vasúti
közlekedés

Hatvan–Somoskõújfalu vonal
fejlesztése

Pálya és biztosítóberendezés korszerûsítés
120 km/h pályasebesség

2010

Egyéb forrás
(nem KözOP)

Vasúti
közlekedés

Cegléd–Szeged vonal fejlesztése Kiskunfélegyháza–Szeged szakasz pálya
és biztosítóberendezés korszerûsítés

120 km/h pályasebesség

2007
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Prioritás tengely
Közlekedési

szektor
Projekt megnevezése Fejlesztés jellege

Összhossz
(km)

Sáv

Kivitelezés
várható
kezdete

(év)

Városi és
elõvárosi
közösségi
közlekedés

Közösségi
közlekedés

Budapest 4-es metró fejlesztése Folyamat-
ban lévõ be-

ruházás

Városi és
elõvárosi
közösségi
közlekedés

Közösségi
közlekedés

Budapesti elõvárosi vasutak
fejlesztése

Egyes budapesti elõvárosi vasútvonalak
fejlesztése

2008

Városi és
elõvárosi
közösségi
közlekedés

Közösségi
közlekedés

Miskolc villamoshálózat
fejlesztése

Vonalhosszabbítás, pályarekonstrukció 2007

Városi és
elõvárosi
közösségi
közlekedés

Közösségi
közlekedés

Debrecen villamoshálózat
fejlesztése

Villamoshálózat bõvítése 2007

Városi és
elõvárosi
közösségi
közlekedés

Közösségi
közlekedés

Szeged villamoshálózat
fejlesztése

Villamos vonalak felújítása, kapcs. troli
vonalak
kiépítése

2007

Városi és
elõvárosi
közösségi
közlekedés

Közösségi
közlekedés

Bp. É–D-i gyorsvasút fejlesztése Üzemmódváltásra
felkészülés

2008

Városi és
elõvárosi
közösségi
közlekedés

Közösségi
közlekedés

Bp. 1-es és 3-as villamos
fejlesztése

Vonalhosszabbítás + rekonstrukció,
akadálymentesítés

2008

Nemzetközi
elérhetõség

Vízi közlekedés Dunai vízi út fejlesztése Dunai vízi út
fejlesztése

2008

Közlekedési
módok
összekapcsolása,
intermodalitás

Közlekedési
módok
összekapcsolása,
intermodalitás

Közlekedési módok
összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése

Pályázati program
alapján

2007*

* Pályázat indításának éve.
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Miniszteri utasítás

A gazdasági és közlekedési miniszter
3/2007. (II. 8.) GKM utasítása

a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének
hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló

32/2006. (X. 9.) GKM utasítás
módosításáról

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetét
érintõ, egyes – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
165. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének hatás-
körébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 32/2006. (X. 9.)
GKM utasítás (a továbbiakban: utasítás) módosításáról a
következõk szerint rendelkezem:

1. §

Az utasítás 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Gazdasági és

Közlekedési Minisztérium fejezetébe tartozó költségvetési
intézményi – a fejezethez tartozó kormányhivatalok elõ-
irányzatai kivételével – és a fejezeti kezelésû költségvetési
elõirányzatokra – a 26. cím alatti EU integráció fejezeti
kezelésû elõirányzat – kivételével.

(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap tekinte-
tében a rendelkezési jogosultságok gyakorlását külön uta-
sítás állapítja meg.”

2. §

(1) Az utasítás 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az intézmények költségvetése tervezésének elõké-
szítési feladatait – az elõzõ év(ek) teljesítési adatai, a prio-
ritások, az érvényesítendõ követelmények meghatározásá-
val – a felügyeletet gyakorló szakállamtitkár, illetve kabi-
netfõnök közremûködésével – a Belsõ Fejlesztési Fõosz-
tály és a Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kont-
rolling Fõosztály bevonásával a Költségvetési Fõosztály
látja el.”

(2) Az utasítás 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezésének elõ-
készítését, a fejezeti feladatok, kötelezettségek, determiná-
ciók számbavételét, valamint azok teljesítéshez szükséges
elõirányzatok felmérését – a szakmai kezelõk, a Stratégiai
Fõosztály és a Költségvetési Fõosztály bevonásával – a
felügyeletet gyakorló szakállamtitkár, kabinetfõnök közre-

mûködésével a Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és
Kontrolling Fõosztály látja el.”

(3) Az utasítás 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési javaslatnak a Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: PM) által kiadott tervezési köriratban
foglaltak szerinti összeállításáért a Költségvetési Fõosz-
tály a felelõs. A PM-mel egyeztetett költségvetési javaslat
véglegesítéséért és a szöveges indokolás elkészítéséért a
fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, vala-
mint a fejezeti kezelésû elõirányzatok szakmai kezelõi, va-
lamint a Költségvetési Fõosztály bevonásával – a felügye-
letet gyakorló szakállamtitkárok, illetve a kabinetfõnök
közremûködésével – a Közbeszerzési, Tervezés-koordiná-
ciós és Kontrolling Fõosztály felelõs (Ámr. 24–27. §-ai).”

(4) Az utasítás 2. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakál-
lamtitkár egyetértésével a miniszter]

„b) jóváhagyja a GKM fejezetbe sorolt költségvetési
szervek létszámát – az Áht. 36. §-ának (2) bekezdése sze-
rint, a Kormány által meghatározott létszámkeret érvénye-
sítésével – átcsoportosítási jogot gyakorol – az Áht.
39. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a
fejezeten belüli, illetve címen belüli létszámkeretek tekin-
tetében a Kormány rendeletében meghatározott módon
[Áht. 49. §-ának h) pontja, Ámr. 58. §-ának (10) bekez-
dése].”

(5) Az utasítás 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A költségvetési törvényben megállapított fejezeti
kezelésû elõirányzatok részfeladatok szerinti felosztását –
a felügyeletet gyakorló szakállamtitkárok, illetve a kabi-
netfõnök bevonásával – a Közbeszerzési, Tervezés-koordi-
nációs és Kontrolling Fõosztály koordinációja és a gaz-
dasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
elõterjesztése alapján a miniszter hagyja jóvá.”

(6) Az utasítás 2. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A fejezeti kezelésû elõirányzatok elemi költségveté-
sét, költségvetési alapokmányát az elõirányzat kijelölt
szakmai kezelõje – a Költségvetési Fõosztály által elõzete-
sen biztosított adatok ismeretében – a (7) bekezdésben, va-
lamint az Ámr. 10. § (6) bekezdésében, illetve 41–43. §-ai-
ban foglaltak figyelembevételével készíti el elektronikus
formában és papír alapon is, majd megküldi a Költségve-
tési Fõosztály részére.”

(7) Az utasítás 2. §-ának (10) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(10) A költségvetési szervekre és a fejezeti kezelésû
elõirányzatokra vonatkozó, az intézmények vezetõi és a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok szakmai kezelõi által – az
Ámr. 26. sz. melléklete szerinti tartalommal – elkészített
adatszolgáltatás PM részére történõ megküldésérõl a



Költségvetési Fõosztály gondoskodik minden hónap 8.
napjáig [Ámr. 138/C. §].”

(8) Az utasítás 2. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel
egészül ki:

„(11) A Költségvetési Fõosztály az Áht. 12/B. §-ában
meghatározott hosszú távú kötelezettségvállalások tekin-
tetében – az intézmények vezetõi és a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok szakmai kezelõi által tett bejelentés alapján –
gondoskodik a fejezethez tartozó kötelezettségvállalások
összesítésérõl, nyilvántartásáról és annak negyedéven-
kénti, legkésõbb a tárgynegyedévet követõ 30 napon belül
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban Kincstár) részé-
re történõ jelentésérõl.

(12) A Költségvetési Fõosztály – a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok szakmai kezelõi által az Ámr. 27. sz. mellékleté-
ben meghatározott formában elkészített adatszolgáltatása
alapján – gondoskodik az elõirányzat-finanszírozási terv
tárgyév január 10-ig, majd ezt követõen havonta a tárgy-
hónapot megelõzõ hó 20. napjáig a Kincstár részére tör-
ténõ benyújtásáról [Ámr. 109/A §-a].”

3. §

(1) Az utasítás 3. §-a (2) bekezdésének ec) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[e) a fejezet felügyelete alá tartozó központi költségve-
tési szerveknél – egyszeri vagy tartós jelleggel – az intéz-
mény felügyeletét gyakorló szakállamtitkár, kabinetfõnök
és a Költségvetési Fõosztály javaslata alapján, a költség-
vetési szerv és a Kincstár egyidejû írásbeli tájékoztatása
mellett]

„ec) a felújítási elõirányzat terhére a pénzügyminiszter
egyetértésével átcsoportosítás engedélyezése a mûködési
költségvetés javára, azzal, hogy az átcsoportosítás a
személyi juttatások növelésére nem irányulhat [Áht.
24. §-ának (4) bekezdése, Ámr. 48. §-a (1) bekezdésének
e) pontja].”

(2) Az utasítás 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Felügyeleti szervi jogkörben a Költségvetési Fõosztály
vezetõjének hatáskörébe tartozik:]

„b) a központi költségvetési szervek kiadásaira a költ-
ségvetési törvényben megállapított, illetve év közben mó-
dosított elõirányzatok alapján a Kincstár által megnyitás-

ra kerülõ havi idõarányos költségvetési elõirányzat-fel-
használási kereten – a költségvetési szervek között, a ked-
vezményezett költségvetési szerv éves elõirányzatának
8 %-át, de az idõarányosan még esedékes elõirányzat-fel-
használási keret összegét meg nem haladó mértékû és leg-
feljebb 3 havi visszapótlás melletti – korrekció engedélye-
zése (a végrehajtott korrekciónak fejezeti szinten minden
hónapban nulla egyenleget kell mutatnia) [Ámr. 109. §],”

(3) Az utasítás 3. §-ának (3) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

[Felügyeleti szervi jogkörben a Költségvetési Fõosztály
vezetõjének hatáskörébe tartozik:]

„d) a GKM felügyelete alá tartozó költségvetési szer-
vek, a központi kezelésû elõirányzatok, illetve a fejezeti ke-
zelésû elõirányzatok kincstári költségvetésének megálla-
pítása az Ámr. 1/a. számú mellékletében meghatározott
adatlapon, amelyet – az Ámr. 33. § (3) és 34. § (1) bekezdé-
sének megfelelõen – feldolgozásra a Kincstárhoz jut-
tat el.”

(4) Az utasítás 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Amennyiben – a Kincstár költségvetési jelentései
alapján – a fejezetre összesített, éves halmozott kiadási, il-
letve bevételi teljesítési adatok 5%-át két egymást követõ
hónapban meghaladják a függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadá-
sok, illetve a függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek és a nem
azonosított bevételek, a Költségvetési Fõosztály köteles
megvizsgálni annak okait, és megtenni a szükséges intéz-
kedéseket ezen kiadások és bevételek rendezésére.”

4. §

Az utasítás melléklete helyébe jelen utasítás mellék-
lete lép.

5. §

Ez az utasítás 2007. február 15-én lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti az utasítás 6. §-a (5) bekezdésének g),
q) és s) pontja.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Melléklet a 3/2007. (II. 8.) GKM utasításhoz

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

Cím szám
Alcím
szám

Jogcím-
csoport
szám

Jog-
cím

szám
Fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzat
szakmai kezelõje

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 1 1 A magyarországi uránércbánya bezárása

Energetikai Fõosztály

Infrastruktúra szakállamtitkár

25 2 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

25 2 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

25 36 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

25 7 Energiapiaci liberalizáció elõkészítés

25 1 4 1 Kikötõk fejlesztése

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

25 2 45 Belvízi hajózási alapprogram

25 1 23 Schengeni vasúti határállomások kialakítása

25 38 6 Vasúti Fejlesztések EIB-hitelbõl

25 30 36 Közlekedési zajvédelem

25 30 37 Közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése
Közszolgáltatások Szervezése

Fõosztály
25 1 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

25 30 15 BKSZ mûködtetésének támogatása

25 19 Ágazati szabályozási feladatok, elektronikus hírközlés, posta
infrastruktúra szabályozás Infrastruktúra Szabályozási

Fõosztály
25 30 38 RO-LA gördülõ országút

25 30 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján

Finanszírozási Programok
Fõosztálya

25 30 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási
ágazati feladatok

25 30 34 NATO-tagságból adódó ágazati feladatok

25 30 1 Autópálya rendelkezésre állási díj

25 30 26 1 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ
feladatok
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Cím szám
Alcím
szám

Jogcím-
csoport
szám

Jog-
cím

szám
Fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzat
szakmai kezelõje

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 30 7 Schengen Alap

Szakmai felügyeletet gyakorló
fõosztály:

Finanszírozási Programok
Fõosztály

Mûködtetõ/kezelõ
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ

Közlekedésfejlesztési Integrált
Közremûködõ Szervezete Infrastruktúra szakállamtitkár

25 30 8 Kockázati céltartalék

25 30 9 EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása

25 30 17 Kihelyezett szakértõi támogatás

25 30 11 TEN-T pályázatok

25 31 2 1 Hajózási Információs Rendszer megvalósítása

25 31 2 4 IT fejlesztés gépjármû-közlekedés légszennyezõ hatásának
számítására

25 31 2 5 Integrált vontatási erõforrás tervezõ- és nyilvántartó információs
rendszer

25 31 2 7 Egyes fontos mérések visszavezethetõségi láncának létrehozása

25 31 2 8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése

25 31 2 11 Nemzeti széles sávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése

25 29 Útpénztár Szakmai felügyeletet gyakorló
fõosztály:

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

Mûködtetõ/kezelõ
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ

25 27 Új kerékpárutak és létesítmények

25 28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

25 30 2 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba-autóút
elõkészítése

25 30 3 A 44-es fõút elkészült Békéscsaba elkerülõ szakaszain
életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése

25 2 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok
Üzleti Környezet Fejlesztése

Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

25 13 Üzleti környezet fejlesztése

25 14 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása

25 3 3 Kis- és középvállalkozói célelõirányzat Vállalkozás Finanszírozási
Fõosztály25 3 4 Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének támogatása

25 2 12 Kutatási feladatok
Innovációs és K+F

Fõosztály
25 20 K+F és innovációs díjak

25 30 26 2 Nemzetközi tagdíjak (NKTHI)

25 2 14 Jövõ háza és millennáris programokkal összefüggõ feladatok Miniszteri Kabinet

Kabinetfõnök

25 30 5 GySEV Rt. tõkeemelése
Vagyongazdálkodási

Fõosztály
25 30 4 MÁV Zrt. tõkeemelése

25 2 43 Vállalkozói vagyon kezelése

25 1 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések Belsõ Fejlesztési Fõosztály
25 2 16 Közpolitikai kutatások, elemzések

Miniszteri Kabinet
25 2 41 Szakképzési feladatok
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Cím szám
Alcím
szám

Jogcím-
csoport
szám

Jog-
cím

szám
Fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzat
szakmai kezelõje

Szakmai felügyeletet
gyakorló állami vezetõ

25 1 2 Államigazgatás hatékonyságát növelõ beruházások Informatikai Fõosztály

Gazdasági, informatikai és
humánpolitikai szakállamtitkár

25 40 1 Fejezeti általános tartalék

Költségvetési Fõosztály25 40 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

25 41 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

25 3 1 Beruházásösztönzési célelõirányzat

Vállalati Kapcsolatok Fõosztály

Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok szakállamtitkár

25 3 2 1 Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelõirányzat

25 47 Kötött segélyhitelezés

25 3 8 Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat

25 4 EU-tagságból eredõ feladatok
EU Koordinációs Osztály25 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálk.

feladatok

25 18 7 Közháló Program Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály Infrastruktúra szakállamtitkár

25 18 10 e-Információszabadság

Miniszteri Kabinet Kabinetfõnök25 18 12 NAVA-NDA program

25 18 16 Információs társadalom stratégiai tervezés és monitoring

25 18 8 e-Magyarország Pontok

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

25 18 13 Felsõ és közoktatási szoftver- és licenszdíj

25 18 19 Szociális ártámogatás

25 18 18 Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása

25 18 17 Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék
csökkentése

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

Cím szám
Alcím
szám

Jogcím-
csoport
szám

Jog-
cím

szám
Fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzat
szakmai kezelõje

Szakmai felügyeletet gyakorló
állami vezetõ

25 6 1 Energiagazdálkodási célelõirányzat
Energetikai Fõosztály

Infrastruktúra szakállamtitkár

25 48 Földgáz áremelés intézményi ellentételezése
25 2 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Infrastruktúra Szabályozási

Fõosztály25 2 15 Légiriasztási rendszer fenntartási
25 38 5 Vasúthálózat fejlesztése

Hálózati Infrastruktúra
Fõosztály

25 38 11 Sármelléki repülõtér fejlesztése
25 30 3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik mûködtetéséhez
25 2 32 Nemzetközi választottbírósági perben képviselet ellátása Infrastruktúra Szakállamtitkár

Titkársága25 30 35 Kegyeleti Alap
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Cím szám
Alcím
szám

Jogcím-
csoport
szám

Jog-
cím

szám
Fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzat
szakmai kezelõje

Szakmai felügyeletet gyakorló
állami vezetõ

25 12 13 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek
megelõzésével kapcsolatban

Szakmai felügyeletet gyakorló
fõosztály:

Finanszírozási Programok
Fõosztály

Mûködtetõ/kezelõ
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ

Közlekedésfejlesztési Integrált
Közremûködõ Szervezete

Infrastruktúra szakállamtitkár

25 30 13 CONNECT (MTS e-közlekedés)
25 31 2 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére
25 31 2 3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése (HU04IB/IR01)
25 31 2 6 Gördülõállomány karbantartás hatékonyságának növelése
25 31 2 9 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése

2004/016-689.05.02.
25 31 2 10 Zajtérképet készítõ központ létrehozása
25 35 Hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások támogatása Üzleti Környezet Fejlesztése

Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

25 36 2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht.
közhasznú feladatai Innovációs és K+F

Fõosztály
25 2 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése
25 18 14 Köztisztviselõk és pedagógusok internet-hozzáférésének

támogatása
Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

25 11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési
tanácsadás

Vállalati Kapcsolatok Fõosztály Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok szakállamtitkár25 3 7 Kereskedelem-fejlesztési célelõirányzat

25 10 KGA hálózat mûködési feltételeinek megteremtése
25 39 1 Különféle személyi kifizetések (MÁV Rt.) Vagyongazdálkodási Fõosztály Kabinetfõnök
25 2 18 Állami többletfeladatok

Költségvetési Fõosztály Gazdasági, informatikai és
humánpolitikai szakállamtitkár

25 17 0 GKM fejezeti elõre nem tervezett kiadások
25 1 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
25 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-gazdálkodási

feladatok
25 18 2 1 Puskás Tivadar Közalapítvány

Infrastruktúra Szabályozási
Fõosztály Infrastruktúra szakállamtitkár25 18 4 Védelem-és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési

program
25 18 11 IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiaci

versenyképességi programja Vállalati Kapcsolatok Fõosztály Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok szakállamtitkár

25 18 5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások,
szociális telefon támogatás

Az elõirányzat szakmai kezelõje
a Költségvetési Fõosztály, az

alábbi Fõosztályok keretgazdák

Gazdasági, informatikai és
humánpolitikai szakállamtitkár

Kommunikációs feladatok Kommunikációs Fõosztály
KabinetfõnökMITS gördülõ tervezés

Miniszteri Kabinet
e-Információszabadság
Közigazgatási koordinációs feladatok

Költségvetési Fõosztály Gazdasági, informatikai és
humánpolitikai szakállamtitkár

Gazdasági szabályozás
Iratszerkesztõi és tanácsadói feladatok
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Cím szám
Alcím
szám

Jogcím-
csoport
szám

Jog-
cím

szám
Fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzat
szakmai kezelõje

Szakmai felügyeletet gyakorló
állami vezetõ

Szociális telefon támogatás

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály Gazdaságfejlesztési

szakállamtitkár

HHÁT-2 pályázat
HHÁT-3 pályázatok
Infokommunikációs Iroda mûködtetése
Pályázatok és programok lebonyolításának feladatai
e-Tár, e-Szignó
Szociálisan rászorult emberek számítógéphez jutásának
támogatása
IT mentor
Nemzeti stratégiai referenciakeret IT OP
SZT-IS-7 pályázat (portál, honlap)

ITP-1 (e-Demokrácia)

ITP-11(digitális oktatás)

ITP-18 (önkormányzatok) és bonyolítása

Pályázatok és programok lebonyolításának feladatai, egyéb
feladatok kiadásai
e-Magyarország pontok
Közremûködõ szervezetek
Szabványosítás Üzleti Környezet Fejlesztése

FõosztályKijelölési Bizottság mûködtetése (13/2003. IHM rendelet alapján)
Piaci információs rendszer,

OSAP

Infokommunikációs és
E-gazdaság Fõosztály

és
Informatikai Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

és
Gazdasági, informatikai és

humánpolitikai szakállamtitkár
Infokommunikációs szabályozás Infokommunikációs és

E-gazdaság Fõosztály
és

Infrastruktúra Szabályozási
Fõosztály

Gazdaságfejlesztési
szakállamtitkár

és
Infrastruktúra szakállamtitkár

ITP-24 Infrastruktúra Szabályozási
Fõosztály

Infrastruktúra szakállamtitkárIHM-M-3 pályázat Hálózati Infrastruktúra
FõosztályHTEC-1 (amerikai piacra jutás)
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Közlemény

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Gráf Antal, a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet köztisztviselõje nevére kiállított – 2319 sorszámú, piros színû, egysá-
vos – felügyeleti igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2007. január 15-étõl érvénytelen.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Megjelent a

JOGTANÁCSADÓ

címû jogi szakfolyóirat januári száma.

Tájékozódjon a Jogtanácsadóból, s legyen a mindennapokban önmaga ügyvédje!
Kapható a hírlapárusoknál, a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.;

tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971; fax: 321-5275; e-mail: kozlonycentrum@ mhk.hu).

A következõ számok
tervezett témáiból

Új nyugdíjszabályok • Vizitdíj • Bizonyítás személyi-
ségi jogi perben • Állam által örökölt vagyon vissza-
perlése • Ingatlan átruházása és öröklése kapcsán
fizetendõ adó, illeték • A végrendelet-készítés buk-
tatói • APEH-ellenõrzések • A reklamációról – jót-
állás, szavatosság • Termõföld és termõföldnek
nem minõsülõ ingatlanok szerzése • Szórakoztatás
a vendéglátóüzletekben • Ítélt dolog • A munka-
hely-megtartó képzés támogatása • A jogok gyakor-
lása és a kötelezettségek teljesítésének követelmé-
nyei a munkajogban • A munkavégzés módja, a
munkavégzési kötelezettség terjedelme a munka-
viszonyban, a munkavégzés helye • A rendes és a
rendkívüli munkaidõ • A munka díjazása (a munka-
bér fogalma, a bérmegállapítás elvei) • A szabadidõ
a munkaviszonyban • A munkavállalók bejelentése
• Gondoskodás az idõskorúakról • Társasházak
(sorozat) • Változások a Btk.-ban • Körözött szemé-
lyek elfogása • Házi õrizet, lakhelyelhagyási tilalom
• Bíróság elé állítás • Tárgyalásról lemondás •
Tanúvédelem • Testi sértés • Öngyilkosságban
közremûködés • Magzatelhajtás • Közúti bûncse-
lekmények (közúti veszélyeztetés, közúti baleset
okozása, jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban,
jármûvezetés tiltott átengedése, cserbenhagyás) •
Hamis vád, hamis tanúzás • Jogorvoslati fórumok
• Banki kölcsönök • Polgári jogi kalauz A-tól Z-ig
(sorozat)

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõfizetem a Jogtanácsadót .......... példányban. 2007. évi éves elõfizetési díja 6804 Ft áfával, fél évre 3402 Ft áfával.

A befizetéshez számlát �, csekket � kérek.
Elõfizetõ neve, címe: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ......................................................................................................................................
Dátum: ........................................................... Cégszerû aláírás: ..............................................................................
Az elõfizetési szelvényt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. címére vagy a 318-6668
faxszámára kérjük elküldeni, illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/jogtanacsado internetcímen található megrendelõ-
lapon. Az elõfizetésrõl további információ kérhetõ a 266-9290/239, 240-es telefonszámon.
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2007. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 43 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 170 000 115 000

hátsó borító 213 000 131 000

színes 417 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 90 000 57 000

álló (87 x 240 mm) 90 000 57 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 49 000 32 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 12 000 12 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 10 000 10 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD hetente

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõfizetési díj: 24 696 Ft áfával. Egy példány ára: 1092 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.

HU ISSN 1588–7235
07.0428 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


