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Jogszabály

A Kormány
18/2007. (II. 20.) Korm.

rendelete
a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar

Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó
biztonsági minimumkövetelményekrõl

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság
területén kijelölt szakaszain a biztonság, a szolgáltatások
és a kényelem magas, egységes és állandó szintjének ga-
rantálása érdekében a Kormány a közúti közlekedésrõl
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának
12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a követ-
kezõket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET ALKALMAZÁSI KÖRE

1. §

E rendelet elõírásait kell alkalmazni minden olyan mû-
ködõ, építés vagy tervezés alatt álló alagútra, amelynek
hossza meghaladja az 500 métert.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) transzeurópai közúthálózat: az 1692/96/EK határo-

zat I. mellékletének 2. szakaszában meghatározott közút-
hálózat, amelyet e határozat II. melléklete ír le és/vagy
térképei ábrázolnak;

b) alagút: a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar
Köztársaság területén lévõ, zárt földtani közegbe beágya-
zott vonalas mûtárgya, amely a közutat valamely akadály
alatt vezeti át;

c) alagút hossza: az alagút teljesen lefedett részén mért
leghosszabb forgalmi sáv hossza;

d) segélyszolgálat: a területileg illetékes állami vagy
önkormányzati fenntartású, vagy az alagút üzemeltetõi ál-
lományába tartozó szolgálat, amely baleset esetén beavat-
kozik, ideértve a rendõrséget, tûzoltóságot és a
mentõszolgálatot is;

e) mûködési engedély: olyan engedély, amely a bizton-
sági szempontokat kielégítõ alagút forgalom számára

történõ megnyitását, illetõleg újbóli megnyitását teszi
lehetõvé;

f) mûszaki engedély: olyan engedély, amely a közleke-
dési mûszaki szempontokat kielégítõ alagút építését, kor-
szerûsítését, forgalomba helyezését és megszüntetését
engedélyezi;

g) rendkívüli esemény: az alagútban közlekedõ jármû
mûszaki hibája, ütközése, tûz, az alagúthasználó személyi
sérüléses balesete vagy a rendeltetésszerû alagúti üzemet
veszélyeztetõ üzemi körülmény;

h) alagútkezelõ: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiak-
ban: Hatóság) által kijelölt, a közúti közlekedésrõl szóló
törvényben meghatározott közútkezelõ.

II. Fejezet

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

3. §

Az alagútban végrehajtandó biztonsági intézkedések-
nek az építményt, annak berendezéseit, a mûködést, a
használókat és a jármûveket is magában foglaló rendszer
szakmai elemzésén kell alapulnia.

4. §

(1) Az alagútra vonatkozó biztonsági minimumkövetel-
ményeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza, amelyeket a
tervezés, a kivitelezés és a mûködés során egyaránt
teljesíteni kell.

(2) A tervezés alatt álló alagutak kivételével amennyi-
ben egyes, e rendelet 1. mellékletében megállapított mini-
mumkövetelményeket csak olyan mûszaki megoldásokkal
lehetne teljesíteni, amelyek nem kivitelezhetõek, vagy ki-
vitelezésük aránytalan költséggel járna, a Hatóság a mini-
mumkövetelmények alkalmazása helyett alternatívaként
elfogadhatja kockázatcsökkentõ intézkedések végrehajtá-
sát, amennyiben az alternatív intézkedések azonos értékû
vagy jobb védelmet biztosítanak. Ezen intézkedések haté-
konyságát a 13. § szerinti kockázatelemzéssel kell alátá-
masztani. A közlekedésért felelõs miniszter az indokolás-
sal ellátott, alternatívaként elfogadott kockázatcsökkentõ
intézkedésekrõl tájékoztatja az Európai Bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság).
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III. Fejezet

AZ ALAGUTAK BIZTONSÁGÁRÓL GONDOSKODÓ
SZERVEZETEK, AZOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A hatóság és a hatósággal kapcsolatos bejelentési
kötelezettség

5. §

(1) A mûködési engedély és a mûszaki engedély kiadá-
sával, valamint az alagutak biztonságával kapcsolatos
egyéb hatósági jogkört a Hatóság gyakorolja.

(2) A Hatóság – a szakhatóságok és egyéb érintett szer-
vezetek, személyek bevonásával és közremûködésé-
vel – biztosítja, hogy az alagútban a biztonsági minimum-
követelményeknek valamennyi, e rendelet által megköve-
telt szempontja érvényesüljön.

(3) Amennyiben az alagút részben a Magyar Köztársa-
ság, részben az Európai Unió egy másik tagállamának a te-
rületén található, a Hatóság az alagút biztonságával kap-
csolatos döntések meghozatalához köteles beszerezni a
másik érintett tagállam meghatározott hatóságának elõze-
tes egyetértését.

(4) A gazdasági és közlekedési miniszter bejelenti a Bi-
zottságnak a Hatóság nevét és címét, valamint az ezekben
bekövetkezõ változás esetén – a változástól számított há-
rom hónapon belül – a változás tényét és az új adatokat.

6. §

(1) A Hatóság gondoskodik:
a) az alagút rendszeres biztonsági vizsgálatáról, az

ezekre vonatkozó – e rendeletben foglaltak alapján törté-
nõ – biztonsági követelmények meghatározásáról;

b) a segélyszolgálatok alagutakkal kapcsolatos képzé-
sére és felszerelésére vonatkozó szervezeti és mûködési
rendszerek, valamint a vészhelyzeti intézkedési tervek ki-
dolgozásáról;

c) rendkívüli esemény miatti azonnali lezárási rend
meghatározásáról;

d) a szükséges kockázatcsökkentõ intézkedések végre-
hajtatásáról;

e) az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, va-
lamint az Országos Rendõr-fõkapitányság – mint érintett
szakhatóságok – bevonásával

ea) az alagút biztonsági tisztjének határozatban történõ
jóváhagyásáról,

eb) az alagút kiviteli tervének a 2. melléklet 1.3. pont
szerinti jóváhagyásáról,

ec) a mûködési engedélynek a – 2. melléklet 3. pontjá-
ban foglalt eljárási rend szerinti – kiadásáról;

ed) a mûködési engedélytõl történõ eltérések – 2. mel-
léklet 4. pontjában foglalt eljárási rendnek megfelelõ – en-
gedélyezésérõl,

ee) a mûködési engedélynek – a biztonsági minimum-
követelmények sérelme esetén történõ – korlátozásáról,
felfüggesztésérõl (a továbbiakban: az alagút lezárásáról)
és azoknak a feltételeknek a meghatározásáról, amelyek
teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerû üzem
helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára
újra megnyitható,

ef) a biztonsági minimumkövetelményektõl való eltéré-
sek engedélyezésérõl a 14. §-ban foglalt eljárási rend
szerint.

(2) Az alagút biztonságos használata érdekében a Ható-
ság, a biztonsági tiszt, illetve az alagútkezelõ megkeresé-
sére a segélyszolgálatok együttmûködésre, illetve a fel-
adatkörükbe tartozó szükséges intézkedések megtételére
kötelesek.

Alagútkezelõ

7. §

(1) Olyan alagút esetében, amely részben a Magyar
Köztársaság és részben az Európai Unió egy másik tagálla-
mának területén található, az alagútnak csak egyetlen ke-
zelõje lehet. A Hatóság az alagútkezelõ elismerésével kap-
csolatban köteles egyeztetést kezdeményezni a másik tag-
állam kijelölt hatóságával.

(2) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott eset-
ben alagútkezelõként a másik tagállam által kijelölt alagút-
kezelõt is elismerhet.

8. §

(1) Az alagútkezelõ az alagútban bekövetkezett rendkí-
vüli eseményrõl jelentést készít. A jelentést legkésõbb a
rendkívüli esemény bekövetkeztétõl számított 8 napon be-
lül továbbítja a biztonsági tiszthez, a Hatósághoz és az
érintett segélyszolgálatokhoz.

(2) Amennyiben súlyos személyi sérüléssel vagy halál-
esettel járó rendkívüli esemény történik, az alagútkezelõ
köteles vizsgálati jelentést is készíteni, amelyben elemzi a
bekövetkezés körülményeit és megállapítja a szükséges
következtetéseket. Az alagútkezelõ a vizsgálati jelentést
30 napon belül köteles megküldeni az (1) bekezdésben
megjelölt személyek, szervek részére.

(3) A jelentés és a vizsgálati jelentés formáját és tartal-
mát a Hatóság határozza meg, figyelemmel a 15. §-ban
foglalt kötelezettségére is.



Biztonsági tiszt

9. §

(1) Az alagútkezelõ – a Hatóság 6. § (1) bekezdés
ea) pontjában foglalt jóváhagyásával – minden alagút ese-
tében kijelöl egy biztonsági tisztet. Egy biztonsági tiszt
több alagút esetében is elláthatja feladatait. A biztonsági
tiszt személyében történõ változást a Hatóság részére be
kell jelenteni. Az alagútkezelõ köteles gondoskodni a biz-
tonsági tisztség folyamatos betöltöttségérõl.

(2) A biztonsági tiszt az alagút használóinak és az üze-
meltetésért felelõs személyzetnek a biztonsága érdekében
koordinálja a megelõzõ intézkedéseket és óvintézkedése-
ket.

(3) Biztonsági tisztként kijelölhetõ az alagútkezelõ üze-
meltetésért felelõs személyzetének tagja vagy valamely
segélyszolgálat alkalmazottja. A biztonsági tiszt az alag-
utat érintõ biztonsági kérdésekben független, e tekintetben
a munkáltatója által nem utasítható.

(4) Biztonsági tiszt az lehet, aki mûszaki felsõoktatás-
ban szerzett oklevéllel, legalább középfokú tûzvédelmi
képzettséggel és 5 éves – e rendelet 2. § b) pontja szerinti
vagy más – alagutakkal, biztonságtechnikával, illetve tûz-
védelemmel kapcsolatos szakmai gyakorlattal rendelke-
zik, továbbá részt vesz szakirányú továbbképzéseken.

10. §

A biztonsági tiszt:

a) biztosítja a koordinációt a segélyszolgálatokkal,
részt vesz ezen szervezetek alagutakkal kapcsolatos fel-
adat- és tevékenységi körének kidolgozásában;

b) részt vesz a rendkívüli esemény során megvalósítan-
dó intézkedések megtervezésében, végrehajtásában és ér-
tékelésében;

c) részt vesz a tervezésétõl kezdõdõen a biztonságot
érintõ programok, az alagút szerkezeteinek, berendezései-
nek és ezek mûködtetésének meghatározásában új vagy
meglévõ alagutak módosítása esetében;

d) ellenõrzi az üzemeltetésért felelõs személyzet felké-
szültségét, és részt vesz a rendszeresen tartandó gyakorla-
tok szervezésében;

e) amennyiben szükséges, javaslatot tesz a kockázat-
elemzés elvégeztetésére;

f) tanácsot ad az alagutak szerkezeteinek és a berende-
zéseinek üzembe helyezésével és mûködtetésével kapcso-
latban;

g) ellenõrzi az alagút szerkezeteinek és berendezései-
nek megfelelõ karbantartását és a szükséges javítások el-
végzését;

h) részt vesz a rendkívüli események értékelésében.

Ellenõrzõ szervezet

11. §

(1) Az alagutak ellenõrzését, értékelését, vizsgálatát és
a próbaüzemet a Hatóság végzi.

(2) Az alagútkezelõ köteles az ellenõrzést tûrni, az el-
lenõrzéshez, az értékeléshez és a próbaüzemhez szükséges
feltételeket biztosítani, továbbá az ellenõrzõ szervezet fel-
kérése esetén köteles az ellenõrzésben, a vizsgálatban és a
próbaüzem elvégzésében közremûködni.

IV. Fejezet

ELLENÕRZÉSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK
AZ ALAGUTAKKAL KAPCSOLATBAN

Idõszakos ellenõrzések

12. §

(1) Az alagutakat a Hatóság legalább hatévente ellenõr-
zi (a továbbiakban: idõszakos ellenõrzés).

(2) A Hatóság a vizsgálatról ellenõrzési jelentést készít.

(3) A Hatóság az idõszakos ellenõrzésekrõl nyilvántar-
tást vezet, amely tartalmazza az ellenõrzés idõpontját, a
fõbb megállapításokat és a megtett intézkedéseket.

(4) Az ellenõrzési jelentés megállapításairól a Hatóság
értesíti az alagútkezelõt és a biztonsági tisztet. Amennyi-
ben az alagút nem felel meg a biztonsági minimumköve-
telményeknek, a Hatóság megfelelõ határidõ megjelölésé-
vel felszólítja az alagútkezelõt a szükséges intézkedések
megtételére. A Hatóság a szükséges intézkedések megtéte-
le idejére elrendelheti az alagút lezárását.

(5) A (4) bekezdés szerinti felszólításban foglaltak meg-
valósításáig – amennyiben az alagút lezárására nem kerül
sor – a Hatóság az érintett szakhatóságok, a biztonsági tiszt
és az egyéb érintett szervek bevonásával megállapítja az
alagút ideiglenes üzemeltetésének feltételeit, amelyeket
addig kell alkalmazni, amíg az alagútkezelõ a (4) bekezdés
szerinti felszólításban foglaltaknak eleget tesz.

(6) Amennyiben az alagút lezárására került sor és az
alagútkezelõ a (4) bekezdés szerinti felszólításban foglal-
taknak eleget tett, a Hatóság az érintett szakhatóságok, a
biztonsági tiszt és az egyéb érintett szervek bevonásával
dönt az alagút újbóli megnyitásáról.

(7) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti felszólításban
foglaltak megvalósítása bármilyen lényegi módosítást tar-
talmaz az alagút építményét, berendezéseit vagy mûködé-
sét illetõen, az alagút további mûködéséhez új mûködési
engedély szükséges, az e rendelet 2. mellékletében szabá-
lyozott eljárás lefolytatása alapján.
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Kockázatelemzés

13. §

(1) A kockázatelemzés szükségességérõl – az e rendelet
1. mellékletének 1.1.3. pontjában meghatározott eseteken
túlmenõen, a biztonsági tiszt javaslatának figyelembevéte-
lével – az alagútkezelõ dönt.

(2) A kockázatelemzés során figyelembe kell venni az
alagút összes tervezési tényezõjét és a biztonságot érintõ
valamennyi közlekedési feltételt, így különösen a forga-
lom jellemzõit és összetételét, az alagút hosszát és geomet-
riáját, valamint a naponta áthaladó nehéz tehergépkocsik
elõre becsült számát.

(3) A kockázatelemzés tartalmát és eredményét ismer-
tetni kell a 2. melléklet szerinti biztonsági dokumentáció-
ban. A biztonsági dokumentációt a Hatóság részére be kell
nyújtani.

(4) Az alagútkezelõ minden egyes alagút esetében, vala-
mennyi tervfázisban összeállítja a biztonsági dokumentá-
ciót, és azt folyamatosan aktualizálja. Az alagútkezelõ a
biztonsági dokumentáció egy példányát átadja a biztonsá-
gi tisztnek.

(5) A biztonsági dokumentáció ismerteti az alagutat
használók biztonsága érdekében szükséges megelõzõ és
óvintézkedéseket – tekintettel a mozgáskorlátozott és a fo-
gyatékkal élõ személyekre is –, az útvonal jellegét, a szer-
kezet konstrukcióját és annak környezetét, a forgalom jel-
legét és a rendelet 2. § d) pontjában meghatározott segély-
szolgálatok tevékenységének hatókörét.

(6) Az alagútkezelõ a kockázatelemzést egy tõle funk-
cionális szempontból független – közúti létesítmények
kapcsán elvégzett kockázatelemzési gyakorlattal rendel-
kezõ – szervezettel végezteti el, amellyel a (7) bekezdés
szerinti módszertan követelményeinek alkalmazását elõíró
szerzõdést köt.

(7) A kockázatelemzés módszertanát a Hatóság – az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság bevonásá-
val – határozza meg és errõl tájékoztatja a Bizottságot.

(8) A Hatóság a kockázatelemzés módszertanát a hon-
lapján közzéteszi.

Eltérések engedélyezése innovatív technikák
esetében

14. §

(1) Olyan innovatív biztonsági berendezések felszerelé-
sének vagy innovatív biztonsági eljárások alkalmazásának
lehetõvé tétele érdekében, amelyek e rendeletben elõírt
követelményekkel azonos vagy annál magasabb szintû vé-
delmet nyújtanak, a Hatóság az alagútkezelõ megfelelõen

dokumentált kérelme alapján – a (2)–(4) bekezdés figye-
lembevételével – az érintett szakhatóságok bevonásával
eltérést engedélyezhet e rendelet biztonsági minimumkö-
vetelményeitõl.

(2) A Hatóság az eltérés engedélyezése elõtt kérelmet
nyújt be az Európai Bizottsághoz az eltérésre vonat-
kozóan, amelyhez mellékeli az alagútkezelõ eredeti kérel-
mét.

(3) Amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam
három hónapon belül nem fogalmaz meg ellenvetést, az el-
térést a Bizottság részérõl jóváhagyottnak kell tekinteni.

(4) Amennyiben a Bizottság nem ért egyet az eltérés en-
gedélyezésével, az alagútkezelõ kérelmét el kell utasítani.

Jelentési kötelezettség

15. §

A Hatóság kétévente jelentést állít össze az alagutat
érintõ rendkívüli eseményekrõl, valamint az ilyen esemé-
nyek gyakoriságáról és okairól. Értékeli ezeket, továbbá
információt szolgáltat a biztonsági létesítmények és intéz-
kedések tényleges szerepérõl és hatékonyságáról. A jelen-
tést a beszámolási idõszakot követõ év szeptember 30-ig a
gazdasági és közlekedési miniszter megküldi a Bizottság-
nak.

V. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §

Ez a rendelet a transzeurópai közúthálózat alagútjaira
vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló,
2004. április 29-i 2004/54/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelvnek való megfelelést szolgálja, a 3. melléklet
2.1. pontjának kivételével.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



1. melléklet
a 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

Alagutak biztonsági minimumkövetelményei

1. Biztonsági minimumkövetelmények

1.1. Biztonsági paraméterek
1.1.1. Az alagútban végrehajtandó biztonsági intézke-

dések az infrastruktúrát, az üzemeltetést, az úthasználókat
és a jármûveket is magában foglaló rendszer valamennyi
szempontjának módszeres megfontolásán alapulnak.

1.1.2. Az alagútban végrehajtandó biztonsági intézke-
dések meghatározásakor a következõ jellemzõket kell
figyelembe venni:

– az alagút hossza,
– az alagút járatainak száma,
– a forgalmi sávok száma,
– keresztmetszeti geometria,
– függõleges és vízszintes vonalvezetés,
– a konstrukció típusa,
– egyirányú vagy kétirányú forgalom,
– a forgalom nagysága forgalmi sávonként (ideértve

annak idõbeni eloszlását is),
– a torlódás veszélye (naponta vagy szezonálisan),
– a segélyszolgálatok felvonulási ideje,
– a nehéz tehergépkocsik jelenléte és százalékos aránya,
– a veszélyes árukat szállító jármûvek forgalmának

szabályozása, százalékos aránya és típusa,
– az alagúthoz vezetõ utak jellemzõi,
– sávszélességek,
– a sebességgel kapcsolatos szokások és sebességsza-

bályozás,
– földrajzi és meteorológiai környezet.
1.1.3. Amennyiben az alagút a fentiekben felsorolt pa-

ramétereket illetõen különleges jellemzõkkel rendelkezik,
a 13. §-ban foglaltak szerint kockázatelemzést kell végez-
ni annak megállapítására, hogy szükségesek-e kiegészítõ
biztonsági intézkedések és/vagy kiegészítõ berendezések
az alagút biztonságának magas szinten történõ biztosításá-
hoz. A kockázatelemzés során figyelembe kell venni az
üzemeltetés során elõforduló lehetséges baleseteket, ame-
lyek nyilvánvalóan befolyásolják az alagút használóinak
biztonságát, valamint azok lehetséges következményeinek
jellegét és nagyságrendjét.

1.2. Minimumkövetelmények
1.2.1. Legalább a következõ pontok szerinti biztonsági

intézkedéseket végre kell hajtani annak érdekében, hogy a
rendelet hatálya alá tartozó valamennyi alagútban a biz-
tonsági szint a minimumkövetelményeknek megfelelõen
biztosítva legyen. E követelményektõl korlátozott eltéré-
sek az alábbiak szerint engedélyezhetõk:

A Hatóság kérelmet juttat el a Bizottsághoz (a továb-
biakban: Bizottság):

– a tervezett korlátozott mértékû eltérés(ek)rõl,
– a tervezett korlátozott eltérés nyomós okairól,
– legalább azonos biztonsági szint elérése érdekében

alkalmazott vagy megerõsített alternatív kockázatcsök-
kentõ intézkedésekrõl, ideértve azok igazolását is a rele-
váns kockázatok elemzése formájában.

Abban az esetben, ha a kérelemnek a Bizottság által tör-
ténõ átvételétõl számított három hónapon belül sem a
Bizottság, sem valamely tagállam nem él ellenvetéssel, a
korlátozott eltérést a Bizottság részérõl megadottnak kell
tekinteni. Amennyiben a határozat nemleges, a korlátozott
eltérésre irányuló kérelmet a Hatóság elutasítja.

1.2.2. Annak érdekében, hogy a rendelet alkalmazási
körébe tartozó valamennyi alagút megjelenése egységes
legyen, a következõ pontokban foglalt követelményektõl
az alagút használóinak rendelkezésére álló biztonsági léte-
sítmények kialakítását illetõen (segélykérõ állomások, jel-
zések, leálló öblök, vészkijáratok, sugárzókábeles rádió-
adás amennyiben szükséges) eltérés nem engedélyezhetõ.

1.3. A forgalom nagysága
1.3.1. Amennyiben e melléklet „forgalomnagyságot”

említ, az az alagút egy forgalmi sávjában áthaladó napi
forgalom éves átlagát jelenti. A forgalomnagyság megha-
tározása céljából minden gépjármû egy egységnek számít.

1.3.2. Amennyiben a 3,5 tonnát meghaladó tömegû te-
hergépkocsik száma a napi forgalom éves átlagában megha-
ladja a 15%-ot, vagy a szezonális napi forgalom jelentõsen
túllépi a napi forgalom éves átlagát, értékelni kell a többlet-
kockázatot, és ezt az alagút kapacitásának növelésével kell
figyelembe venni a következõ pontok alkalmazása során.

2. Infrastrukturális intézkedések

2.1. Az alagút járatainak és forgalmi sávjainak száma
2.1.1. Az elõre jelzett forgalomnagyság és a bizton-

ság azok a fõ kritériumok, amelyek alapján el kell dönte-
ni, hogy egyetlen alagútjárat vagy két járat épüljön-e,
figyelembe véve olyan szempontokat is, mint a nehéz te-
hergépkocsik százalékos aránya, az alagút lejtése/emel-
kedése és hosszúsága.

2.1.2. Ha azonban a tervezés során a tizenötéves elõre-
jelzés azt mutatja, hogy az alagútban a forgalom nagysága
forgalmi sávonként és naponta meghaladja majd a 10 000
jármûvet, abban az idõpontban, amikor az említett értéket
túllépik, már két alagútjáratnak kell mûködnie, amelyek-
ben a forgalom egy-egy irányban halad.

2.1.3. A leállósáv kivételével az alagútban ugyanannyi
közlekedési sávnak kell lennie, mint az alagúton kívül.
A forgalmi sávok számának bármilyen változása az alagút
bejárata elõtt kellõ távolságban kell történjen; a bejáratot
megelõzõen a sebességkorlátozásnak megfelelõ sebesség-
gel haladó jármû által 10 másodperc alatt megtehetõ út-
hosszban már annyi forgalmi sávnak kell lennie, mint az
alagút közlekedési sávszáma. Ha a földrajzi körülmények
ezt nem teszik lehetõvé, további kiegészítõ intézkedéseket
kell tenni a biztonság növelése érdekében.

2.2. Az alagút geometriája
2.2.1. Különös figyelmet kell fordítani a biztonságra az

alagút keresztmetszeti geometriájának, vízszintes és füg-
gõleges vonalvezetésének, valamint az alagúthoz vezetõ
utak megtervezése során, miután ezek a paraméterek jelen-
tõs mértékben befolyásolják a balesetek valószínûségét és
súlyosságát.
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2.2.2. Új alagutak esetében 5%-ot meghaladó hosszanti
lejtés/emelkedés nem megengedett, kivéve, ha földrajzilag
más megoldás nem lehetséges.

2.2.3. A 3%-nál nagyobb lejtésû/emelkedésû alagutak-
ban kockázatelemzés alapján kiegészítõ intézkedéseket
kell tenni a biztonság növelésére.

2.2.4. Ahol a forgalmi sáv 3,5 m-nél keskenyebb és ne-
héz tehergépkocsik közlekedése megengedett, kockázat-
elemzés alapján kiegészítõ intézkedéseket kell tenni a biz-
tonság növelésére.

2.3. Menekülési útvonalak és vészkijáratok
2.3.1. A leállósáv nélküli új alagutakban meghibásodás

vagy baleset esetére megemelt felszínû, vagy az útpályával
egy síkban lévõ, gyalogos közlekedésre szolgáló járdákat
kell biztosítani az alagút használói számára. Ezt a rendelke-
zést nem kell alkalmazni, ha az alagút konstrukciós jellemzõi
ezt nem teszik lehetõvé, vagy csak aránytalanul nagy költség
mellett volna lehetséges és az alagút egyirányú, és állandó
megfigyelõ- és sávelzáró rendszerrel van felszerelve.

2.3.2. A vészkijáratok lehetõvé teszik az alagút haszná-
lói számára, hogy jármûveik nélkül elhagyhassák az alag-
utat, és baleset vagy tûz esetén biztos helyre juthassanak,
valamint gyalogosan megközelíthetõvé teszik az alagutat a
segélyszolgálatok számára.

A vészkijáratok lehetnek:
– közvetlen kijárat az alagútból a felszínre,
– az alagutak járatai közötti haránt járatok vagy haránt-

folyosók,
– kijárat a mentõalagútba,
– menedékhely az alagúttól elkülönülõ menekülési út-

vonallal.
2.3.3. A felszínre vezetõ menekülési útvonalra kijárat-

tal nem rendelkezõ menedékhelyeket tilos építeni.
2.3.4. Vészkijáratokról kell gondoskodni, ha az érintett

veszélyek elemzése – ideértve, hogy a helyi viszonyok kö-
zött a füst milyen messzire és milyen gyorsan terjed – azt
mutatja, hogy a szellõztetés és az egyéb biztonsági rendel-
kezések nem elégségesek az úthasználók biztonságához.

2.3.5. Az alagutaknál minden esetben vészkijáratokról
kell gondoskodni, ha a forgalomnagyság forgalmi sávon-
ként a 2000 jármûvet meghaladja.

2.3.6. Több vészkijárat esetén, két vészkijárat között a
távolság nem lehet 500 méternél nagyobb.

2.3.7. Megfelelõ eszközöket, például ajtókat kell alkal-
mazni, hogy megakadályozzák füst vagy hõ bejutását a
vészkijáratok mögötti menekülési útvonalakra, hogy az
alagút használói biztonságban elérhessék a felszínt, és a
segélyszolgálatok bejuthassanak az alagútba.

2.4. A segélyszolgálatok bejutása
2.4.1. Ikerjáratú alagutak esetében, ahol az alagutak já-

ratai egy szintben vagy közel egy szintben helyezkednek
el, a segélyszolgálatok számára legalább 1500 méteren-
ként megfelelõ harántjáratokat kell biztosítani.

2.4.2. Ahol földrajzilag lehetséges, kétjáratú (ikeralag-
út) vagy több járatú alagutak esetében minden alagútbejá-
rat elõtt lehetõvé kell tenni az elválasztó sáv átjárhatósá-
gát. Ez az intézkedés lehetõvé teszi az esetileg szükséges
forgalomtereléseket, illetve lehetõséget biztosít a segély-
szolgálatok számára, hogy közvetlenül bejuthassanak bár-
melyik alagútjáratba.

2.5. Leálló öblök
2.5.1. Kétirányú, 1500 méternél hosszabb alagutak ese-

tében, ahol a forgalomnagyság sávonként meghaladja a
2000 jármûvet, legfeljebb 1000 méterenként leálló öblöket
kell biztosítani, ha leállósáv nem áll rendelkezésre.

2.5.2. Amennyiben az alagút konstrukciós jellemzõi
nem engedik meg, vagy ez csak aránytalanul nagy költség
mellett volna lehetséges, nem kell leálló öblöket biztosíta-
ni, ha a megemelt részek között, a szokásos forgalmi sávo-
kon kívül legalább egy forgalmi sávnak megfelelõ széles-
ségû útfelület áll rendelkezésre.

2.5.3. A leálló öblökben segélykérõ állomásoknak kell
lenniük.

2.6. Vízelvezetés
2.6.1. Ahol megengedett a veszélyes áruk szállítása, az

alagút keresztmetszetében jó kialakítású lefolyók vagy
egyéb intézkedések révén biztosítani kell a gyúlékony és
mérgezõ folyadékok elvezetését. Ezen túlmenõen, a lefo-
lyórendszert úgy kell kialakítani és karbantartani, hogy
megelõzhetõ legyen a tûz, valamint a gyúlékony és mérge-
zõ folyadékok továbbterjedése az alagútban, illetve átter-
jedése az alagút járatai között.

2.7. A szerkezetek tûzállósága
Minden olyan alagút fõ szerkezete esetében, ahol a szer-

kezet helyi beomlása katasztrofális következményekkel
járhat, például víz alatti alagutak vagy olyan alagutak,
amelyek beomlása fontos környezõ szerkezetek beomlását
eredményezheti, megfelelõ tûzállóságot kell biztosítani.

2.8. Világítás
2.8.1. Rendeltetésszerû üzem esetén olyan világításról

kell gondoskodni, hogy a gépjármûvezetõk számára nap-
pal és éjjel megfelelõ látási viszonyokat biztosítsanak az
alagút bejárati szakaszában, valamint annak belsejében.

2.8.2. Gondoskodni kell egy olyan világításról is,
amely az alagút használói számára minimális látási viszo-
nyokat biztosít, hogy áramellátás kimaradása esetén azt
jármûveikkel együtt elhagyhassák.

2.8.3. Az alagút használói számára annak elhagyásá-
hoz legfeljebb 1,5 m magasságban irányjelzõ fényeket
(vészvilágítást) kell biztosítani, ha veszély esetén gyalo-
gosan kell elhagyniuk az alagutat.

2.9. Szellõztetés
2.9.1. A szellõztetõ rendszer tervezése, építése és üze-

meltetése során a következõket kell figyelembe venni:
– a közúti jármûvek által a rendeltetésszerû üzemben

(akadálytalan forgalom és csúcsforgalom esetén egyaránt)
kibocsátott szennyezõ anyagok eltávolítása,

– a közúti jármûvek által kibocsátott szennyezõ anya-
gok eltávolítása, ha a forgalom valamilyen esemény vagy
baleset következtében leállt,

– a hõ és füst elvezetése tûz esetén.
2.9.2. Minden 1000 méternél hosszabb, forgalmi sá-

vonként 2000 jármûnél nagyobb forgalomnagyságú alag-
útban gépi szellõztetõ rendszert kell felszerelni.

2.9.3. Kétirányú és/vagy egyirányú, torlódó forgalmú
alagutakban hosszáramú szellõztetés csak akkor megenge-
dett, ha a 13. § szerinti kockázatelemzés azt mutatja, hogy



ez elfogadható és/vagy konkrét intézkedéseket tettek, pél-
dául megfelelõ forgalomirányítással, a vészkijáratok kö-
zötti távolság csökkentésével és szakaszonkénti füstelszí-
vás alkalmazásával.

2.9.4. Az olyan alagutakban, ahol gépi szellõztetõ
rendszer szükséges és a 2.9.3. pont szerint a hosszáramú
szellõztetés nem megengedett, részlegesen vagy teljesen
keresztáramú, harántirányú szellõztetõ rendszert kell al-
kalmazni. Ezeknek a rendszereknek képeseknek kell
lenniük arra, hogy tûz esetén eltávolítsák a füstöt az alag-
útból.

2.9.5. Kétirányú forgalmú alagutak esetében, amelyek
3000 méternél hosszabbak, a forgalomnagyság sávonként
meghaladja a 2000 jármûvet, és irányító központtal, vala-
mint részlegesen vagy teljesen keresztáramú szellõztetés-
sel rendelkeznek, a szellõztetést illetõen a következõ mini-
mumintézkedéseket kell tenni:

– lég- és füstelszívó reteszeket kell felszerelni, ame-
lyek önállóan vagy csoportokban mûködtethetõk,

– a hosszanti irányú légsebességet folyamatosan figye-
lemmel kell kísérni és a szellõztetõ rendszert (zsaluk, rete-
szek, ventilátorok stb.) megfelelõen szabályozni kell.

2.10. Segélykérõ állomások
2.10.1. A segélykérõ állomásokon gondoskodni kell

különféle biztonsági berendezések elhelyezésérõl (segély-
kérõ telefonok és tûzoltó készülékek), amelyeknek azon-
ban nem feladatuk, hogy teljes körû védelmet nyújtsanak
az úthasználóknak a tûz hatásai ellen.

2.10.2. A segélykérõ állomások lehetnek oldalfalban
kialakított fülkék, vagy esetleg oldalfalra szerelt szekré-
nyek. Legalább segélykérõ telefonnal és két tûzoltó készü-
lékkel kell õket felszerelni.

2.10.3. Segélykérõ állomásokat kell biztosítani az alag-
út bejárata közelében és az alagútban, 150 métert meg nem
haladó távolságonként.

2.11. Vízellátás
Minden alagútban gondoskodni kell a vízellátásról.

Tûzcsapokat kell biztosítani a bejáratok közelében és az
alagút belsejében, 250 métert meg nem haladó távolságon-
ként. Amennyiben a vízellátás nem biztosított, kötelezõ
annak ellenõrzése, hogy kellõ mennyiségû víz áll egyéb
módon rendelkezésre.

2.12. Tájékoztató és közúti jelzések
Az alagút használói számára minden biztonsági létesít-

ményt meghatározott jelzéssel kell ellátni. Az alagutakban
alkalmazandó jelzéseket és jelzõtáblákat a 3. melléklet
tartalmazza.

2.13. Irányító központ
2.13.1. Minden 3000 méternél hosszabb és forgalmi sá-

vonként 2000 jármûnél nagyobb forgalomnagyságú alagút
esetében irányító központról kell gondoskodni.

2.13.2. Egyetlen irányító központ több alagút felügye-
letét is elláthatja.

2.14. Megfigyelõ rendszerek
2.14.1. Minden irányító központtal ellátott alagútban

videó megfigyelõ rendszereket és olyan rendszereket kell

telepíteni, amelyek képesek a forgalmi események (példá-
ul megálló jármûvek) és/vagy tüzek automatikus érzékelé-
sére.

2.14.2. Irányító központtal nem rendelkezõ vala-
mennyi alagutat automatikus tûzérzékelõ rendszerekkel
kell felszerelni, amelyben a füst eltávolítására szolgáló gé-
pi szellõztetõ rendszer mûködtetése nem azonos a
szennyezõ anyagok eltávolítását szolgáló szellõztetõ rend-
szer automatikus mûködtetésével.

2.15. Alagútelzáró berendezés
2.15.1. Minden 1000 méternél hosszabb alagút eseté-

ben közúti forgalomirányító jelzõlámpát kell telepíteni az
alagút bejárata elé annak érdekében, hogy az alagutat
vészhelyzetben le lehessen zárni. További eszközök, pél-
dául változtatható jelzéstartalmú közúti jelzõtáblák és so-
rompók helyezhetõk el annak biztosítására, hogy az út-
használók az utasításokat betartsák.

2.15.2. Minden 3000 méternél hosszabb alagútban,
amely irányító központtal van felszerelve, és amelyben a
forgalomnagyság forgalmi sávonként meghaladja a 2000
jármûvet, ajánlott, hogy vészhelyzet esetére legfeljebb
1000 méterenként a jármûvek megállítására alkalmas be-
rendezés legyen felszerelve. A berendezésnek közúti jel-
zésekbõl és esetleg további eszközökbõl kell állnia (pél-
dául: hangszóró, változtatható jelzéstartalmú közúti jelzõ-
táblák és korlátok).

2.16. Kommunikációs rendszerek
2.16.1. Minden 1000 méternél hosszabb alagút eseté-

ben, ahol a forgalomnagyság forgalmi sávonként megha-
ladja a 2000 jármûvet, a segélyszolgálatok általi használat-
ra rádiókapcsolatot lehetõvé tevõ rendszert kell telepíteni.

2.16.2. Ott, ahol irányító központ mûködik, a rádióadás
félbeszakítására is lehetõséget kell biztosítani vészjelzé-
sek és utasítások továbbítására az alagút használói számá-
ra fenntartott csatornákon, amennyiben ilyen rendelkezés-
re áll.

2.16.3. A menedékeket és egyéb létesítményeket, ahol
az alagutat elhagyó közlekedõknek várakozniuk kell,
mielõtt a felszínre érnének, hangszórókkal kell felszerelni,
amelyekkel tájékoztatni lehet az alagút használóit.

2.17. Áramellátás és elektromos áramkörök
2.17.1. Minden alagútnak vészhelyzeti (szükség-)

áramellátással kell rendelkeznie, amely képes biztosítani a
meneküléshez elengedhetetlen biztonsági berendezések
mûködését addig, amíg minden használó el nem hagyta az
alagutat.

2.17.2. Az elektromos, mérõ és vezérlõ áramköröket
úgy kell kialakítani, hogy egy helyi (például tûz miatt ke-
letkezõ) hiba ne érintse a még sértetlen áramköröket.

2.18. A berendezések tûzállósága
Az alagútban elhelyezett valamennyi berendezés tûzál-

lósági szintje tekintetében figyelemmel kell lenni a tech-
nológiai lehetõségekre, és törekedni kell a szükséges biz-
tonsági funkciók fenntartására tûz esetén is.

2.19. A minimumkövetelményeket összefoglaló tájé-
koztató táblázat
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A következ  táblázat összefoglalja a korábbi bekezdésekben megállapított minimumköve-
telményeket. 

A forgalomnagyság 
<2000 járm  forgalmi 

sávonként

A forgalomnagyság 
 > 2000 járm

forgalmi sávonként 
A minimumkövetelmények összegzése 

500–1000  m > 1000 m 500–1000 m 1000–3000 m > 3000 m 

További kötelez en megvalósítandó 
feltételek vagy észrevételek 

Két- vagy több 
alagút 

2.1

     Kötelez , ahol a 
15 éves el rejelzés szerint a 
forgalom-nagyság  
meghaladja a 
10 000 járm /forgalmi sáv 
értéket. 

 Lejtés/emelkedés  
 5%

2.2
Kötelez , kivéve, ha 
földrajzilag nem lehetséges. 

Veszély esetén 
használandó járdák 

2.3.1
2.3.2

Kötelez , ha nincs 
leállósáv, kivéve, ha a 
2.3.1-ben felsorolt 
feltételeket betartják. 

Vészkijáratok 
legalább
500 m-enként 

2.3.3–
2.3.9

Harántjáratok a 
segélyszolgálatok 
számára legalább 
1500 m-enként 

2.4.1 / /
Kötelez  az 1500 m-nél 
hosszabb ikeralagutakban. 

Alagútbejárat el tti
átjáró az elválasztó 
sávban

2.4.2

Kötelez  a két- vagy 
többjáratú alagutakon kívül 
(ahol földrajzilag 
megvalósítható). 

Leálló öblök 
legalább
1000 m-enként 

2.5 / /

Kötelez  a kétirányú 
forgalmú, 1500 m-nél 
hosszabb, leállósáv nélküli 
alagutakban.  Többlet 
alagútszélesség 
helyettesítheti. 

Gyúlékony vagy 
mérgez
folyadékok 
elvezetése 

2.6
Kötelez , ahol 
engedélyezett a veszélyes 
anyagok szállítása. 

Szerkezeti 
követel-
mények 

A szerkezetek 
t zállósága 2.7

Kötelez , ahol az alagút 
beomlása katasztrofális 
következményekkel járhat. 

Rendeltetésszer
üzemi világítás 

2.8.1

Biztonsági világítás 2.8.2 
Világítás 

Vészvilágítás 2.8.3 
Gépi szell ztetés 2.9 

Szell ztetés Részleges vagy 
teljes keresztáramú 
szell ztetés 

2.9.5
Kötelez  az olyan kétirányú 
forgalmú alagutakban, ahol 
irányító központ m ködik.

Segélykér
állomások 

Legalább
150 m-enként 

2.10
Segélykér  telefonnal és 
két t zoltó készülékkel van 
felszerelve. 

Vízellátás 
T zcsapok legalább 
250 m-enként 

2.11

Ha hálózati víz nem áll 
rendelkezésre, kötelez
megfelel  mennyiség  víz 
egyéb módon történ
biztosítása. 

Tájékoztató 
és közúti 
jelzések 

 2.12 

Minden, az alagút 
használóinak 
rendelkezésére álló 
biztonsági létesítmény 
esetében (lásd a  
3. mellékletet). 
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A forgalomnagyság 
<2000 járm  forgalmi 

sávonként

A forgalomnagyság 
 > 2000 járm

forgalmi sávonként 
A minimumkövetelmények összegzése 

500–1000  m > 1000 m 500–1000 m 1000–3000 m > 3000 m 

További kötelez en megvalósítandó 
feltételek vagy észrevételek 

Irányító 
központ  2.13 

Több alagút megfigyelését 
egyetlen irányító központba 
lehet összevonni. 

Videó rendszer 2.14 
Kötelez , ahol irányító 
központ m ködik.

Megfigyel
rendszerek 

Automatikus 
eseményérzékelés 
és/vagy 
t zérzékelés 

2.14

A két rendszer közül 
legalább az egyik kötelez
az irányító központtal 
rendelkez  alagutak 
esetében. 

Közúti
forgalomirányító 
jelz lámpa a bejárat 
el tt

2.1.5.1 

Alagútelzáró 
berendezések Változtatható 

jelzéstartalmú 
közúti jelzések az 
alagútban legalább  
1000 m-enként 

2.1.5.2 

Ajánlott, ha irányító 
központ m ködik és az 
alagút hossza meghaladja  
a 3000 m-t. 

Rádió adóvev  a 
segélyszolgálatok 
számára 

2.1.6.1 

Vészhelyzeti 
rádióüzenetek az 
alagút használói 
számára 

2.1.6.2 

Kötelez , ahol 
sugárzókábeles rádióadás 
áll az alagút használói 
rendelkezésére, és ahol 
irányító központ m ködik.

Kommuni-
kációs

rendszerek 

Hangszórók a 
menedékeken  
és a kijáratoknál 

2.1.6.3 

Kötelez , ahol a menekül
alagúthasználóknak 
várakozniuk kell, miel tt a 
felszínre jöhetnek. 

 Vészhelyzeti áramellátás 2.17 

Legalább az 
alagúthasználók 
menekülése közben, a 
nélkülözhetetlen biztonsági 
berendezések 
m ködéséhez.

 A berendezések t zállósága 2.18 
Törekedni kell a szükséges 
biztonsági funkciók 
fenntartására. 

     minden alagút esetében kötelez                              nem kötelez

    kivételekkel kötelez                                                 ajánlott 
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3. Az üzemeltetést érintõ intézkedések

3.1. Az üzemeltetés eszközei
Az alagút üzemeltetését úgy kell megszervezni, és eh-

hez olyan eszközökkel kell rendelkezni, amelyek biztosít-
ják az alagútban a forgalom folyamatosságát és biztonsá-
gát. Az üzemeltetésben részt vevõ munkatársak, valamint
a segélyszolgálatok számára megfelelõ alapképzést és to-
vábbképzést kell biztosítani.

3.2. Vészhelyzeti tervezés
Minden alagút esetében vészhelyzeti intézkedési terv-

nek kell rendelkezésre állnia. A más tagállamban kezdõdõ
és végzõdõ alagutak esetében az egységes vészhelyzeti in-
tézkedési tervnek mindkét országra ki kell terjednie.

3.3. Munkálatok az alagutakban
Az elõre tervezett építési és karbantartási munkálatok

miatti teljes vagy részleges sávlezárásnak mindig az alag-
úton kívül kell kezdõdnie. Erre a célra változtatható jelzés-
tartalmú közúti jelzõtáblák, közúti jelzések és terelõkorlá-
tok használhatók.

3.4. Balesetek és események kezelése
Súlyos baleset vagy esemény elõfordulása esetén az

alagút minden érintett járatát azonnal el kell zárni a forga-
lom elõl.

Ezt nemcsak a fentiekben említett berendezéseknek a
bejáratok elõtti egyidejû aktiválásával, hanem amennyi-
ben rendelkezésre állnak, változtatható jelzéstartalmú
közúti jelzõtáblák, közúti jelzéseknek és terelõkorlátok-
nak az alagútban való elhelyezésével kell megoldani, hogy
minden forgalom a lehetõ leghamarabb megálljon az alag-
úton belül és kívül is. Az 1000 m-nél rövidebb alagutak
más módszerrel is lezárhatók. A forgalmat olyan módon
kell irányítani, hogy a nem érintett jármûvek gyorsan el-
hagyhassák az alagutat.

Törekedni kell rá, hogy baleset esetén a segélyszolgála-
toknak az alagútba történõ bejutási ideje a lehetõ legrövi-
debb legyen, és ezt gyakorlatok közben rendszeresen mér-
ni kell. Mérhetõ ezenkívül események alkalmával is. A
kétirányú, nagy forgalmat átbocsátó alagutakban a
13. §-ban elõírt kockázatelemzéssel kell megállapítani,
hogy szükséges-e az alagút két végén segélyszolgálatok
állomásoztatása.

3.5. Az irányító központ tevékenysége
Az irányító központot igényelõ alagutak esetében, ide-

értve azokat is, amelyek más tagállamban kezdõdnek és
végzõdnek, a teljes irányítást minden idõpontban egyetlen
irányító központ látja el.

3.6. Az alagút lezárása
Az alagút (tartós vagy rövid ideig tartó) lezárása esetén

az alagút felé haladókat megfelelõ útirányjelzõ közúti jel-
zõtáblákkal tájékoztatni kell a legmegfelelõbb alternatív
útvonalakról.

Az ilyen alternatív útvonalak a kidolgozott vészhelyzeti
intézkedési tervek részét képezik. Céljuk a közlekedés fo-

lyamatosságának a lehetõ legnagyobb mértékben való
fenntartása és a biztonsági intézkedések révén a környezõ
területeket érintõ másodlagos hatások minimalizálása.

A tagállamoknak minden ésszerû erõfeszítést meg kell
tenniük az olyan helyzet elkerülése érdekében, amikor a
két tagállam területén található alagutat rossz idõjárási kö-
rülmények következtében nem lehet használni.

3.7. Veszélyes áruk szállítása
A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó megfele-

lõ európai jogszabályok szerint a következõ intézkedése-
ket kell alkalmazni, amikor a veszélyes árukat szállító jár-
mûvek alagutakon haladnak keresztül:

– a 13. § szerinti kockázatelemzés elvégzése a veszé-
lyes áruk alagúton keresztül történõ szállítására vonatkozó
rendeletek és követelmények meghatározása vagy módo-
sítása elõtt,

– megfelelõ közúti jelzések elhelyezése a rendelet be-
tartatása érdekében az alagút elõtti utolsó lehajtó elõtt, va-
lamint az alagutak bejáratánál, és még korábban is, lehetõ-
vé téve a gépkocsivezetõk számára alternatív útvonalak
választását,

– konkrét operatív intézkedések megfontolása, hogy
csökkentsék egyes, veszélyes árukat alagutakon keresztül
szállító jármûvekkel, vagy minden ilyen jármûvel kapcso-
latban a kockázatokat, például – eseti alapon – bejelentés
az alagútba való belépés elõtt, vagy konvojban való áthala-
dás kísérõjármûvekkel, a fentiekben említett kockázat-
elemzést követõen.

3.8. Elõzés alagutakban
Kockázatelemzést kell végezni annak megállapítására,

hogy megengedhetõ-e a nehéz tehergépkocsik számára az
olyan alagutakban való elõzés, ahol mindkét irányban egy-
nél több sáv áll rendelkezésre.

3.9. Követési távolság és sebesség
Az alagutakban különösen fontos a jármûvek megfelelõ

sebessége és a köztük lévõ biztonságos távolság, amire ki-
emelt figyelmet kell fordítani. Ennek részét képezi az alag-
útban közlekedõk tájékoztatása a megfelelõ sebességrõl és
követési távolságokról. Indokolt esetben megerõsítõ intéz-
kedéseket kell kezdeményezni.

Az úton közlekedõ személygépkocsi-vezetõknek nor-
mális körülmények között az elõttük haladó jármûtõl
olyan minimális távolságot kell tartaniuk, amely megegye-
zik a jármû által 2 s alatt megtett távolsággal. Nehéz teher-
gépkocsik esetében ezt a távolságot meg kell duplázni.

Az alagútkezelõ az alagútban megengedett legmaga-
sabb sebesség alapján meghatározza a minimálisan meg-
tartandó követési távolságot és ennek megfelelõ közúti jel-
zõtáblát helyez ki.

4. Tájékoztató akciók

A hazai és a nemzetközi szervezetek összehangolt mun-
kája figyelembevételével az alagútkezelõnek az érdekelt
felekkel együttmûködésben rendszeresen tájékoztató



akciókat kell szerveznie az alagutak biztonságáról. A tájé-
koztató akcióknak foglalkozniuk kell az úton közlekedõk
helyes viselkedésével, amikor alagutakat közelítenek meg
és azokon keresztülhajtanak, különös tekintettel a jár-
mûvek meghibásodására, a torlódásokra, a balesetekre és a
tüzekre.

Az alagutakat használók számára megfelelõ helyen tájé-
koztatást kell elhelyezni a rendelkezésre álló biztonsági
berendezésekrõl és az út használói által az alagutakban ta-
núsítandó megfelelõ viselkedésrõl (például az alagutak
elõtti pihenõhelyeken, az alagutak bejáratánál, amikor a
forgalmat megállítják vagy az Interneten).

2. melléklet
a 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

A tervek és a biztonsági dokumentáció
jóváhagyása, alagutak üzembe helyezése,

módosítások és idõszakos gyakorlatok

1. A terv jóváhagyása

1.1. E rendeletnek és mellékleteinek elõírásait a terve-
zés minden fázisában alkalmazni kell.

1.2. Az építési munkálatok megkezdését megelõzõen
az alagútkezelõ a kiviteli tervdokumentáció részeként
összeállítja az alagútra vonatkozó, 2.2. és 2.3. pont sze-
rinti biztonsági dokumentációt, és egyeztet a biztonsági
tiszttel. A tervdokumentációt az alagútkezelõ a Hatóság-
hoz 5 példányban nyújtja be, és csatolja a biztonsági tiszt
véleményét.

1.3. A kiviteli terv jóváhagyásában a rendelet 6. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott szakhatóságok
mûködnek közre. A szakhatóságokhoz intézett megkere-
séshez csatolni kell a hozzájárulás megadásához szüksé-
ges mellékleteket. Amennyiben a tervek kielégítik a vo-
natkozó elõírásokat – az érintett szakhatóságok állásfogla-
lásának figyelembevételével – a Hatóság a terveket jóvá-
hagyja és döntésérõl kézbesítés útján értesíti az alagútke-
zelõt, a tervezõt, a biztonsági tisztet és a közremûködõ
szakhatóságokat.

2. Biztonsági dokumentáció

2.1. Az alagútra vonatkozó kiviteli terv biztonsági do-
kumentáció – a 2.2. pontban foglaltakon túlmenõen – kü-
lönösen a következõket tartalmazza:

– a tervezett struktúra leírása és annak megközelítése,
valamint kialakításának és a várt mûködési megoldások-
nak az értelmezéséhez szükséges tervek,

– a forgalom elõrejelzését tartalmazó tanulmány,
amely meghatározza és alátámasztja a veszélyes áruk szál-
lításának várható feltételeit, az 1. melléklet 3.7. pontjá-
ban kért kockázatelemzéssel együtt,

– a konkrét veszélyek vizsgálata, amely leírja azokat a
lehetséges baleseteket, amelyek nyilvánvalóan befolyásol-
ják az alagútban közlekedõk biztonságát, és amelyek az
alagút használata során elõfordulhatnak, valamint a lehet-
séges következmények jellegét és nagyságrendjét; ennek a
vizsgálatnak intézkedéseket kell meghatároznia és meg-
alapoznia a balesetek valószínûségének és következmé-
nyeinek csökkentése érdekében,

– az ellenõrzõ szervezet vagy külsõ szakértõ biztonság-
gal kapcsolatos véleménye.

2.2. Az üzembe helyezési biztonsági dokumentációnak
a tervezési szakaszban elõírt dokumentáció mellett a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

– az alagút üzemi szervezet leírása, emberi és anyagi
erõforrások és az alagútkezelõ által elõírt utasítások az
alagút üzemeltetésének és karbantartásának biztosításá-
hoz,

– a segélyszolgálatokkal közösen kidolgozott vész-
helyzeti intézkedési terv, amely tekintettel van a mozgás-
korlátozott és a fogyatékkal élõ személyekre is,

– a tapasztalatok állandó visszacsatolási rendszerének
leírása, amely révén nyilvántarthatók és elemezhetõk az
alagút üzemi rendkívüli események.

2.3. Az üzemelõ alagútra vonatkozó biztonsági doku-
mentációnak az üzembe helyezési dokumentáción túl a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

– a bekövetkezett rendkívüli eseményekrõl szóló jelen-
tés és ezek elemzése,

– a végrehajtott biztonsági gyakorlatok jegyzéke és az
ezekbõl levont tanulságok elemzése.

3. Üzembe helyezés, a mûködési engedély kiadásának
rendje

3.1. Az alagút a Hatóság által kiadott ideiglenes forga-
lomba helyezési vagy forgalomba helyezési engedély
(a továbbiakban: forgalomba helyezési engedély) és mû-
ködési engedély birtokában nyitható meg a forgalom elõtt
(üzembe helyezés) a következõ eljárás szerint.

3.2. Az alagútkezelõ a forgalomba helyezési engedély
iránti kérelem benyújtása elõtt átadja a 2.4. pontban emlí-
tett biztonsági dokumentációt a biztonsági tisztnek, aki vé-
leményt nyilvánít az alagút forgalom elõtt történõ megnyi-
tásáról.

3.3. Az alagútkezelõ a forgalomba helyezési engedély
iránti kérelem dokumentációjának részeként benyújtja a
Hatósághoz a biztonsági dokumentációt, amelyhez csatol-
ja a biztonsági tiszt véleményét. A Hatóság – a 6. § (1) be-
kezdés e) pontjában meghatározott szakhatóságok, az el-
lenõrzõ szervezet és szükség esetén egyéb érintett szervek
bevonásával – dönt arról, hogy az alagút kielégíti-e a biz-
tonsági minimumkövetelményeket, a forgalom számára
megnyitható-e, illetõleg szükséges-e korlátozó feltételek
megállapítása. Döntésérõl kézbesítés útján értesíti az eljá-
rás résztvevõit és a segélyszolgálatokat.
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3.4. Amennyiben bármilyen jelentõs szerkezeti vagy
üzemeltetési változás, vagy bármilyen lényegi átalakítás
jelentõs mértékben módosítja a biztonsági dokumentáció
bármelyik elemét, és az alagút újbóli forgalom elõtti meg-
nyitása válik szükségessé, a Hatóságtól új mûködési enge-
délyt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a módosított
biztonsági dokumentációt és a biztonsági tiszt véleményét.
A Hatóság a 3.3. pont értelemszerû alkalmazásával foly-
tatja le eljárását.

4. Módosítások, eltérések engedélyezése

4.1. A szerkezetet, a berendezéseket vagy a mûködést
érintõ olyan eltérés esetén, amely a biztonsági dokumentá-
ció elemeit érinti, az alagútkezelõ a 3. pontban ismertetett
eljárás szerint a Hatóságtól új mûködési engedélyt kérel-
mez.

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és meg-
szüntetésének engedélyezésérõl szóló jogszabály szerint
lefolytatott eltérési engedélyezési eljárásban a kiviteli
tervjóváhagyási eljárásban érintett szakhatóságok minden
esetben, az egyéb szakhatóságok érintettségük esetén mû-
ködnek közre.

4.2. Az alagútkezelõ köteles tájékoztatni a biztonsági
tisztet bármilyen egyéb, a szerkezetben és a mûködésben
történt változásról, továbbá, az alagúttal kapcsolatos bár-
milyen módosítást megelõzõen, az alagútkezelõ átadja a
biztonsági tisztnek a javaslatokat részletezõ dokumentá-
ciót.

4.3. A biztonsági tiszt megvizsgálja a javasolt módosí-
tások következményeit és 15 napon belül közli véleményét
az alagútkezelõvel, aki egy példányt eljuttat a Hatósághoz
és a segélyszolgálatokhoz.

5. Idõszakos gyakorlatok

Az alagútkezelõ és a segélyszolgálatok a biztonsági
tiszttel együttmûködésben rendszeresen gyakorlatokat
szerveznek az alagútkezelõ munkatársai és a segélyszolgá-
latok számára.

A gyakorlatok:
– legyenek a lehetõ legélethûbbek, és feleljenek meg a

meghatározott események forgatókönyvének,
– eredményezzenek világosan értékelhetõ eredménye-

ket,
– elõzzenek meg minden károsodást az alagútban,
– részben lehetnek asztali vagy számítógépes szimulá-

cióval végrehajtott gyakorlatok, amelyek kiegészítõ ered-
ményt hoznak.

a) A lehetõ legélethûbb körülmények között végrehaj-
tott teljes körû gyakorlatokat legalább négyévente meg
kell tartani minden alagútban. Az alagút lezárása csak ak-
kor követelmény, ha elfogadható megoldások biztosítha-
tók a forgalom elterelésére. Részleges és/vagy szimulációs
gyakorlatokat minden évben kell tartani. Az olyan terüle-

teken, ahol több alagút található egymás közelében, teljes
körû gyakorlatot legalább egy alagútban kell tartani.

b) A biztonsági tiszt és a segélyszolgálatok közösen ér-
tékelik ezeket a gyakorlatokat, jelentést készítenek, és
megfelelõ ajánlásokat tesznek.

3. melléklet
a 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

Az alagutakkal kapcsolatos tájékoztató és közúti
jelzések

1. Általános követelmények

Jelen melléklet tárgya az alagutakkal kapcsolatban
használt tájékoztató és közúti jelzések, szimbólumok be-
mutatása.

A jelzések nemzetközi érthetõségének elõsegítése érde-
kében az ebben a mellékletben ismertetett jelek és jelzések
rendszere az egyes jelzések osztályára jellemzõ formákon
és színeken alapul, és amennyiben lehetséges, inkább gra-
fikus szimbólumok alkalmazásán, semmint szavakon. Az
itt ismertetett jelektõl és jelzésektõl csak úgy lehet eltérni,
hogy az alkalmazott módosítások nem változtathatják meg
azok alapvetõ jellemzõit.

1.1.1. Tájékoztató jelzéseket kell használni az alag-
utakban a következõ biztonsági létesítmények jelzésére:

– leálló öblök,
– vészkijáratok: mindenfajta vészkijárat esetében

ugyanazt a jelzést kell alkalmazni,
– menekülési útvonalak: a két legközelebbi vészkijára-

tot a járdákon legfeljebb 25 m távolságban kell jelezni, a
menekülési útvonal szintje fölött 1–1,5 m magasságban,
feltüntetve a vészkijáratok távolságát,

– segélykérõ állomások: jelekkel kell jelezni a segély-
kérõ telefonok és a tûzoltó készülékek jelenlétét.

1.2. Rádió
Az alagutakban, ahol a közlekedõ rádión kaphat tájé-

koztatást, „Közlekedési információt adó rádióállomás”
közúti jelzõtáblát kell elhelyezni az alagút bejárata elõtt,
amely tájékoztatja a közlekedõt arról, hogy hogyan juthat
hozzá ehhez az információhoz.

1.3. A jeleket és jelzéseket úgy kell kialakítani és elhe-
lyezni, hogy azok jól láthatók legyenek.

2. A jelek és táblák leírása

Amennyiben szükséges, megfelelõ jelek használhatók
az alagutak elõzetes figyelmeztetési körzetében, az alag-
utakban és az alagutak vége után. Az alagutak jelzéseinek
kialakítása során figyelembe kell venni a helyi közlekedési
és építési feltételeket, valamint az egyéb helyi feltételeket.



2.1. Az alag út jel zé se
Az alag utat an nak mind két be já ra tá nál el he lye zett – a

köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló jog sza bály sze rin -
ti – köz úti jel zõ táb lá val kell je lez ni.

2.2. Út bur ko la ti je lek
Az út szé lén út bur ko lat szé lét jel zõ vo na lat kell fel fes te ni.
Két irá nyú alag utak ese té ben jól lát ha tó ket tõs zá ró vo na lat 

kell fel fes te ni a két köz le ke dé si irány kü lön vá lasz tá sá ra.

2.3. A lé te sít mé nyek jel zé sé re szol gá ló tá jé koz ta tó je -
lek és táb lák

Se gély ké rõ ál lo má sok
A se gély ké rõ ál lo má so kat tá jé koz ta tó jel zé sek kel kell

el lát ni, ame lyek a köz le ke dõk ren del ke zé sé re ál ló esz kö -
zö ket jel zik, mint pél dá ul:

Az alag út tól aj tó val el vá lasz tott se gély ké rõ fül kék ben
ma gyar, an gol és né met nyel ven fel tün tet ve, jól lát ha tó szö -
veg nek kell je lez nie, hogy a se gély ké rõ ál lo más tûz ese tén
nem nyújt vé del met. Er re vo nat ko zik a kö vet ke zõ pél da:

„EZ A TERÜLET TÛZ ELLEN NEM NYÚJT
VÉDELMET!

Kö ves se a vész ki já rat hoz ve ze tõ jel zést!”

Le ál ló öb lök
A le ál ló öb lö ket fel tün te tõ jel zé se ket a 4–6. szá mú áb -

rák mu tat ják be. A te le font és a tûz ol tó ké szü lé ket to váb bi
táb lán kell je lez ni, vagy azt is be kell épí te ni a jel zés be.

Vész ki já ra tok

A vész ki já ra tot fel tün te tõ jel zé sek re pél dát a 7–8. szá -
mú áb rák mu tat ják be.

Szük sé ges a két leg kö ze leb bi ki já rat jel zé se az ol dal fa -
la kon is. Példák:

Sáv jel zé sek

A sá vok for gal mi irá nyai „for gal mi sáv fog lalt sá gát jel zõ
vagy a vál ta ko zó irá nyú for gal mat sza bá lyo zó fény jel zõ ké -
szü lék” se gít sé gé vel je lez he tõk. A jel zé sek – a 11. szá mú áb -
ra sze rint – le het nek kör alakúak vagy négyszögletesek

Vál toz tat ha tó jel zés tar tal mú táb lák

Min den vál toz tat ha tó jel zés tar tal mú táb lá nak vi lá go san
tá jé koz tat nia kell az alag út ban köz le ke dõ ket a tor ló dás ról,
jár mû vek meg hi bá so dá sá ról, bal ese tek rõl, tûz rõl vagy
bár mi lyen egyéb ve szély rõl.
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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 18–22. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

23/2007. (II. 23.) GKM rendelet az egységes európai
segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása ér-
dekében a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó mûszaki
követelményekrõl (Magyar Közlöny 21. szám, 994. oldal)

24/2007. (II. 23.) GKM rendelet az egyes elektronikus
hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak
igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjá-
ról (Magyar Közlöny 21. szám, 996. oldal)

D)

Tájékoztató helyesbítésrõl

A Magyar Közlöny 2007. évi 9. számában kihirdetett,
a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rend-
szerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról rendelkezõ
10/2007. (I. 26.) GKM rendelet 1. mellékletének helyes-
bítése a Magyar Közlöny 2007. évi 18. számában
(896. oldal) jelent meg.

Az Alkotmánybíróság
határozata

Az Alkotmánybíróság
5/2007. (II. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

– dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleményével –
meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a földgáz-
ellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 85. § (10) bekez-
dése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság a villamos energiáról szóló
2001. évi CX. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. §
(3) bekezdés e) pontja alkotmányellenességének megállapí-
tására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzé teszi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett a villa-
mos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiak-
ban: VET.) 7. § (1) bekezdése, a 7. § (3) bekezdés e) pontja,
valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: GET.) 85. § (10) bekezdése alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére.

Az indítványozó alapvetõen azt kifogásolta, hogy a VET.
7. § (3) bekezdésében [megállapította: GET. 84. § (1) bekez-
dése] a megbízatás megszûnésének új eseteként rögzített
rendelkezés a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hi-
vatal) vezetõinek (elnök és elnökhelyettes) soron kívüli – a
hatéves kinevezési idõtartam letelte elõtti – elmozdítását te-
szi lehetõvé. E szerint az érintett vezetõk megbízatása tör-
vényben meghatározott egyéb ok esetén is megszûnik. Ilyen
konkrét okot jelöl meg a GET. 85. § (10) bekezdése, amely
elõírja, hogy a rendelkezés hatálybalépését követõ kilencve-
nedik napon a Hivatal vezetõinek megbízatása megszûnik.
Kifogásolta továbbá az indítványozó a VET. 7. § (1) bekez-
désében [megállapította: GET. 84. § (1) bekezdés] elõírt pá-
lyáztatási rendszert is.

Az indítványozó a fentiekkel kapcsolatban hivatkozott
arra, hogy a munkavégzésre vonatkozó jogszabályok nem
ismerik a „törvényben meghatározott egyéb okot”, mint
a munkavégzésre irányuló jogviszony megszûnésének
módját. Az új jogcím bevezetése az indítványozó szerint
sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogálla-
miság elvét, s az annak részét képezõ, illetve abból leve-
zethetõ egyéb követelményeket és jogosultságokat; úgy-
mint: a jogbiztonságot, a visszaható hatályú jogalkotás
tilalmát és a szerzett jogok védelmét.

II.

Az alkotmánybírósági eljárás során figyelembe vett jog-
szabályi rendelkezések a következõk:

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-

kus jogállam.”



2.1. A VET. indítvánnyal támadott rendelkezései:
„7. § (1) A Hivatal elnökét és elnökhelyettesét – a mi-

niszter javaslatára – a miniszterelnök nevezi ki, és menti
fel. A kinevezés idõtartama hat év. Az elnök és az elnök-
helyettes megbízatásának megszûnése esetén a miniszter
nyilvános pályázatot ír ki a megüresedõ tisztségre. A pá-
lyázatokat a miniszter a pályázatok benyújtására rendelke-
zésre nyitva álló határidõ lejártát követõen harminc napon
belül szakmailag értékeli. A miniszter az értékelés ered-
ményérõl a jelöltek sorrendjérõl és javaslatának indokolá-
sáról írásban tájékoztatja a miniszterelnököt.

[...]
(3) A Hivatal elnökének és elnökhelyettesének megbí-

zatása megszûnik,
[...]
e) törvényben meghatározott egyéb ok esetén.”
2.2. A GET. indítvánnyal támadott rendelkezése:
„85. § (10) E rendelkezés hatálybalépését követõ tizenöt

napon belül a miniszter nyilvános pályázatot ír ki a Hivatal
elnöki és elnökhelyettesi tisztségének betöltésére. E ren-
delkezés hatálybalépését követõ kilencvenedik napon
a Hivatal elnökének és elnökhelyettesének megbízatása
megszûnik.”

2.3. A VET. 7. §-ának a módosítás elõtt (2003. augusz-
tus 1-jét megelõzõen) hatályos rendelkezései:

„7. § (1) A Hivatal elnökét és elnökhelyettesét – a mi-
niszter javaslatára – a miniszterelnök nevezi ki, és menti
fel. A kinevezés idõtartama hat év. Az elnök és az elnök-
helyettes tekintetében a munkáltatói jogokat – a kinevezés
és a felmentés kivételével – a miniszter gyakorolja. Az el-
nököt a közigazgatási államtitkár havi illetményével azo-
nos díjazás, illetõleg azonos juttatások, az elnökhelyettest
a helyettes államtitkár havi illetményével azonos díjazás,
illetõleg azonos juttatások illetik meg.

(2) A Hivatal elnökének és elnökhelyettesének megbí-
zatása megszûnik, ha

a) a kinevezés idõtartama lejár,
b) tisztségérõl lemond,
c) tisztségébõl felmentik,
d) meghal.
(3) Felmentéssel szûnik meg a Hivatal elnökének és

elnökhelyettesének megbízatása, ha
a) jogerõs bírói ítélet megállapítása szerint bûncselek-

ményt követett el, vagy más módon a tisztségre méltat-
lanná vált,

b) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,
c) tisztségével való összeférhetetlenségét három hóna-

pon belül nem szüntette meg,
d) tevékenységével a Hivatal mûködését veszélyezteti.
(4) A Hivatal elnöke
a) vezeti a Hivatalt,
b) megállapítja a Hivatal szervezeti és mûködési sza-

bályzatát,
c) gyakorolja a Hivatal köztisztviselõi felett a munkál-

tatói jogokat,
d) irányítja a Hivatal gazdálkodását,

e) képviseli a Hivatalt,
f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogsza-

bály vagy a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzata
a hatáskörébe utal,

g) tanácskozási joggal részt vesz a Kormány ülésén a
Hivatal feladatkörét érintõ elõterjesztések tárgyalásakor.”

III.

Az indítvány részben megalapozott.

1. Az indítvány érdemi vizsgálatát megelõzõen az
Alkotmánybíróság áttekintette a jogszabályi formába fog-
lalt egyedi döntéseket érintõ eddigi gyakorlatát.

Az Alkotmánybíróság – hatáskörének hiánya miatt –
nem vizsgál olyan egyedi döntéséket, amelyek akár for-
mai, akár tartalmi értelemben nem minõsíthetõk sem jog-
szabálynak, sem az állami irányítás egyéb jogi eszközé-
nek. [lásd 52/1993. (X. 7.) AB végzés, ABH 1993, 407,
408–409.; 439/B/1999. AB végzés, ABH 2000, 1167,
1170–1171.; 939/B/2001. AB végzés, ABH 2002, 1775,
1776.] Az ilyen esetekben az Alkotmánybíróság az indít-
ványokat visszautasította.

A 7/2004. (III. 24.) AB határozat a normatív tartalom
nélküli jogszabályok speciális esetkörére is utalt: „[...]
a magyar törvényalkotási gyakorlatban elõfordul az, hogy
teljességgel normatív tartalom nélküli törvényt fogadnak
el. Általában valamely esemény vagy személy jelentõsé-
gének állítanak ilyen módon emléket. Például »2001. évi
LXIII. törvény a magyar hõsök emlékének megörökítésé-
rõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl«; »2000. évi I. tör-
vény Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent
Koronáról«; »1996. évi LVI. törvény Nagy Imre mártírha-
lált halt magyar miniszterelnök és mártírtársai emlékének
törvénybe iktatásáról«.” (ABH 2004, 98, 114.) Esetleges
alkotmányossági vizsgálat esetén ebben a körben is – felte-
hetõen – az indítvány visszautasításának volna helye.

Érdemben vizsgált azonban az Alkotmánybíróság
néhány olyan indítványt, amelyek azt kifogásolták, hogy a
jogalkotó egyedi eseteket döntött el jogszabályi formában,
s ezzel alapjogi sérelmet okozott. A 45/1997. (IX. 19.)
AB határozat megállapította, hogy „[a] szabályozásnak ez
a módja, azaz az ingatlantulajdont korlátozó egyedi döntés
törvényi formában való megjelentetése kizárja a fellebbe-
zés és a bírósági felülvizsgálat benyújtásának lehetõségét,
és ezáltal sérti a tulajdonvédelemre is garanciát nyújtó jog-
orvoslat érvényesülési lehetõségét [...]”. (ABH 1997,
311, 318.) Hasonló ok alapján állapította meg a kifogásolt
egyedi döntés alkotmányellenességét a 6/1994. (II. 18.)
AB határozat. (ABH 1995, 65, 66–67.) Ezekben az ügyek-
ben az alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítését
mondta ki az Alkotmánybíróság.

Az Országgyûlés és a Kormány szervezetalakítási sza-
badságára tekintettel ugyanakkor az Alkotmánybíróság
nem állapította meg az egyedi döntés alkotmányelle-
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nességét a 7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat ban. Kormány -
hivatal (Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te,
a továb biak ban: PSZÁF) ve ze tõ jé nek egye di mó don (nem
nor ma tív ren del ke zés al kal ma zá sá val) tör té nõ el moz dí tá sa 
nem ered mé nye zi a jog biz ton ság sé rel mét, ha a meg bí za -
tást azért kel lett meg szün tet ni, mert a szer ve zet át ala kí tás
kö vet kez té ben ma ga a tiszt ség (a PSZÁF el nö ki funk ci ó ja) 
szûnt meg. Az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott: „[a] jog biz -
ton ság kö ve tel mé nye i nek az ál lam igaz ga tá si szer vek
 átszervezésére vo nat ko zó sza bá lyok al kot má nyos sá gá nak
meg íté lé sé re va ló köz vet len ki ve tí té se az Al kot mány ból
le nem ve zet he tõ kor lá tok kö zé szo rí ta ná az Or szág gyû lés
és a Kor mány szer ve zet ala kí tá si sza bad sá gát.” (ABH
2004, 98, 111–112.)

2. A je len el já rás ban or szá gos ha tás kö rû szerv ha tá ro -
zott idõ tar ta mú ve ze tõi meg bí za tá sá nak idõ elõt ti meg szû -
né sé rõl  szóló sza bá lyo zás (és eh hez kap cso ló dó an az
új ve ze tõk ki ne ve zé sé nek sza bá lyai) a vizs gá lat tár gya.
[A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben a
Hi va tal kor mány hi va tal nak mi nõ sül.] Az in dít vány ban
fog lal tak nak meg fele lõen az Al kot mány bí ró ság azt vizs -
gál ta, hogy a ki fo gás olt ren del ke zé sek el len té te sek-e
a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel, így kü lö nö sen: sér te -
nek-e szer zett jo got, il let ve azt is, hogy fi gyel men kí vül
hagy ják-e a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal mát.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság az 56/1991. (XI. 8.) AB
 határozatban ki fej tet te: „[a] jog ál la mi ság egyik alap ve tõ
kö ve tel mé nye, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek
a jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog
ál tal meg ál la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá -
rok szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá -
lyo zott kor lá tok kö zött fej tik ki a te vé keny sé gü ket.” (ABH 
1991, 454, 456.)

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban már több ha tá ro za tá -
ban el vi je len tõs ség gel mu ta tott rá ar ra, hogy az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált „jog ál la mi ság hoz
hoz zá tar to zik a szer zett jo gok tisz te let ben tar tá sa”.
[Pl. 62/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 364,
367.] A szer zett jo gok vé del me a jog ál lam ban ér vé nye sül,
de nem ab szo lút ér vé nyû, ki vé telt nem tû rõ sza bály. A
 kivételek el bí rá lá sa azon ban csak ese ten ként le het sé ges.
Azt, hogy a ki vé te les be avat ko zás fel té te lei fenn áll nak-e,
vég sõ fó rum ként az Al kot mány bí ró ság nak kell el dön te nie. 
[32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146, 154.] Az
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban utalt to váb bá ar ra,
hogy „[a] jog biz ton ság és a szer zett jog al kot má nyos
 védelme nem ér tel mez he tõ ak ként, hogy a múlt ban ke let -
ke zett jog vi szo nyo kat so ha nem le het al kot má nyos sza bá -
lyo zá sok kal meg vál toz tat ni”. [515/B/1997. AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 976, 977.; 1011/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH
2001, 1365, 1370.; 495/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 
1382, 1390.] A szer zett jo gok tisz te let ben tar tá sá ra irá -
nyuló kö ve tel ménnyel össze füg gés ben ki mond ta, hogy:

„[a]z al kot má nyos vé del met él ve zõ ,szer zett jo gok’ a már
konk rét jog vi szo nyok ban ala nyi jog ként meg je le nõ jo go -
sult sá gok, il le tõ leg azok a jog sza bá lyi ,ígér vé nyek’ és
 várományok, ame lye ket a jog al ko tó a konk rét jog vi szo -
nyok ke let ke zé sé nek le he tõ sé gé vel kap csol össze. A jog -
sza bá lyok hát rá nyos meg vál toz ta tá sa így csak ak kor el len -
té tes a ,szer zett jo gok’ al kot má nyos ol tal má val, ha a mó -
do sí tás a jog ál tal már vé dett jog vi szo nyok le fo lyá sá ban
idéz elõ a jog ala nyok ra néz ve ked ve zõt len vál toz ta tást.”
[731/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 801, 805.]

A vissza me nõ le ges ha tá lyú jo gi sza bá lyo zás ti lal má val
kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság le szö gez te: „[k]övet -
ke ze tes az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat a te kin tet ben,
hogy va la mely jog sza bály nem csu pán ak kor mi nõ sül het
az em lí tett ti la lom ba üt kö zõ nek, ha a jog sza bályt a jog al -
ko tó vissza me nõ le ge sen lép tet te ha tály ba, ha nem ak kor is, 
ha a ha tály ba lép te tés nem vissza me nõ le ge sen tör tént
ugyan, de a jog sza bály ren del ke zé se it – er re irá nyu ló ki fe -
je zett ren del ke zés sze rint – a jog sza bály ha tály ba lé pé se
elõtt lét re jött jog vi szo nyok ra is al kal maz ni kell.”
[57/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 316, 324.]

A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a VET.-nek az in dít vány ban ki fo gás olt mó do sí tá sa
so rán [7.  § (1) be kez dés, il let ve (3) be kez dés e) pont], il let -
ve a GET. 85.  § (10) be kez dés meg al ko tá sá val a jog al ko tó
tör vény ben sza bá lyo zott – kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek és
he lyet te sé nek meg bí za tá sát ma gá ban fog la ló – jog vi szony
tar tal mát egé szí tet te ki. A VET.-nek a 7.  § (3) be kez dés
e) pont sze rin ti ki egé szí té se (,,tör vény ben meg ha tá ro zott
egyéb eset ben”) nem tar tal maz konk rét ren del ke zést,
ugyan is ál ta lá nos – kö ze lebb rõl meg nem ne ve zett – jog -
sza bá lyi ren del ke zés re uta ló sza bállyal egé szí ti ki a meg -
bí za tás-meg szû né si oko kat. A GET. for má li san be ik ta tott
egy ilyen meg szû né si okot, amely – nor ma tív tar ta lom
 nélkül – egye di mó don szün te tet te meg az em lí tett ve ze tõk
meg bí za tá sát. Ez zel szem ben a VET. 7.  § (1) be kez dé se
a ve ze tõi ál lá sok pá lyá zat tal tör té nõ be töl té sé rõl – nor ma -
tív tar ta lom mal – ren del ke zik.

2.2. Az elõ zõ ek bõl kö vet ke zõ en az al kot má nyos sá gi
vizs gá lat a továb biak ban ar ra ter jedt ki, hogy a GET. 85.  §
(10) be kez dé sé ben fog lalt egye di jogviszony-megszün -
tetés sér ti-e az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét.

A tör vény ál tal kö ze lebb rõl nem ti pi zált, de min den kép -
pen fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szonyt a mó do sí tást
meg elõ zõ en is meg le he tett szün tet ni több jog cí men, így
pél dá ul fel men tés sel. A jel le gé ben leg in kább köz szol gá la -
ti jog vi szony hoz ha son lít ha tó al kal ma zá si vi szony mun -
kál ta tói ol da lán az ál lam je le nik meg, a konk rét jog -
viszonyt a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ként el já ró
 miniszterelnök ki ne ve zé se hoz za lét re, il let ve fel men té si
ak tu sa szün te ti meg.

A GET.-et a jog al ko tó 2003. jú ni us 16-án fo gad ta el,
 kihirdetése 2003. jú ni us 25-én tör tént meg, míg a ha tály ba -
lé pés idõ pont ja 2003. au gusz tus 1-je volt. A vizs gált ren -
del ke zés köz vet len vissza me nõ le ges ha tály ba lép te tést
nem tar tal maz ugyan, de egy már ko ráb ban lét re jött jog -



viszonyt szüntet meg a törvény hatálybalépését követõ
kilencvenedik nappal.

A PSZÁF esetében az állam szervezetalakítási szabad-
ságába tartozó intézkedés közvetlenül indokolta (szükség-
képpenivé tette) az egyedi jogviszonyokba történõ jogal-
kotói beavatkozást (a PSZÁF elnöki, elnökhelyettesi pozí-
ciói megszûntek, s helyettük egyfajta elnökség, a Felügye-
leti Tanács jött létre).

A jelen ügyben az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a Hivatal egyidejû átszervezésére nem került sor,
csupán hatásköre változott meg. A GET. indokolása sze-
rint a Hivatal „[...] szerepköre úgy módosul, hogy az illesz-
kedjen a magyar közigazgatás szervezetrendszerébe,
ugyanakkor megfeleljen a közösségi elvárásoknak is.
A hivatal olyan egységes hatósággá válik, amely ellátja
mind a hagyományos földgázellátással kapcsolatos ható-
sági jogköröket, mind a versenyszempontokat figyelembe
vevõ új típusú ’piacigazgató’ jellegû szerepköröket. A
hivatal feladatai ennek megfelelõen a következõ fõ
csoportokba sorolhatók: engedélyezés, a szabályozás ver-
seny-szempontokat figyelembe vevõ felügyelete, fogyasz-
tóvédelem, árelõkészítés, -szabályozás és -felülvizsgálat.”

Ennek figyelembevételével az Alkotmánybíróság azt
állapította meg, hogy a határozott idõtartamra szóló meg-
bízatás idõ elõtti megszüntetésének (a személyi változás-
nak) szervezeti indokoltsága nem volt; az elnöki és az
elnökhelyettesi státuszok változatlanul megmaradtak.
Ehhez kapcsolódóan az Alkotmánybíróság leszögezi:
valamely államigazgatási szerv módosított feladatkörének
megfelelõ vezetés kialakítása, és az ennek érdekében vég-
rehajtott személyi változtatás önmagában nem indokolhat-
ja a norma kötõerejének alkalmi figyelmen kívül hagyását.

Az Alkotmánybíróság a 31/1998. (VI. 25.) AB határo-
zatában kifejtette: „[...] a jogalkotói hatalommal való
visszaélés körében kialakult eddigi gyakorlatát nem ítélte
olyan széles körûnek, amely elegendõ alapul szolgálna
e fogalom alkotmányos követelménybe foglalt egzakt
meghatározására. Mindazonáltal az eddigi döntések is ala-
pul szolgálnak annak az általános érvényû következtetés-
nek a levonására, hogy mivel a joggal való visszaélés tilal-
mának forrása az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése,
alkotmányellenes az olyan rendelkezés is, amely amiatt
ütközik az említett tilalomba, mert a jogalkotó valamely
jogintézményt nem annak jogrendszeren belüli rendel-
tetése szerinti célra használt fel.” (ABH 1998, 240,
245–246.)

Az Alkotmánybíróság a fenti megállapításra hivatko-
zással a most vizsgált rendelkezéssel összefüggésben a
következõkre mutat rá: a jogalkotás diszfunkcionális, ha a
jogalkotó normatív szabályozási tárgykörben (s kétség-
kívül ilyennek minõsül a Hivatal elnöke és elnökhelyettese
megbízatási jogviszonyának tartalma) egyedi döntést hoz.
A normatív aktus szükségképpeni eleme ugyanis az, hogy
a címzettek köre szélesebb, s nem közvetlenül és konkré-
tan meghatározott egy vagy több személy, vagyis a rendel-

kezés nem valamely konkrét egyedi ügyre vonatkozik. Ha
a jogalkotó a hatályos jogszabály alkalmazását, vagy a
jogszabály normatív módon történõ módosítását kerüli
meg az egyedi döntés jogszabályi formába öntésével, a
megoldás visszaélésszerûvé válik. A konkrét jogviszonyo-
kat ezzel a módszerrel megszüntetõ jogszabályi rendelke-
zés [itt: a GET. 85. § (10) bekezdése] tartalmában jogalkal-
mazói (munkáltatói egyoldalú jognyilatkozatot helyette-
sítõ) aktus, amely ellen viszont (tekintettel a jogszabályi
formára) az érintettek jogorvoslattal nem élhetnek.

Az állami vezetõk határozott tartamú megbízatási jogvi-
szonya idejének lerövidítésére csak a törvényben megha-
tározott objektív vagy szubjektív okok (lemondás, halál,
illetõleg összeférhetetlenség megállapítása, továbbá vala-
mely nevesített felmentési jogcím alkalmazása, valamint a
megbízatásra közvetlenül kiható egyéb ok, így például
szervezet-átalakítás) alapján kerülhet sor. A jelen eljárás-
ban vizsgált, konkrét megbízatásokat egyedi jelleggel
megszüntetõ rendelkezés viszont ezen követelmények
egyikének sem felel meg.

Az Alkotmánybíróság ennek megfelelõen megállapítot-
ta, hogy a GET. 85. § (10) bekezdése szerinti egyedi esetre
szabott, jogszabályi formába öltöztetett döntés sérti az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság
elvének szerves részét képezõ jogbiztonságot. Egyidejû-
leg az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a VET. 7. §
(1) bekezdése és a 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt
szabályozás önmagában nem ellentétes a jogbiztonság
követelményével.

3. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az
alkotmányellenes rendelkezést a határozat közzétételének
napjával megsemmisítette, a VET. 7. § (1) bekezdése,
valamint a 7. § (3) bekezdés e) pontja alkotmányelle-
nességének megállapítására irányuló indítványt pedig
elutasította.

A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
41. §-án alapul.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k., Dr. Harmathy Attila s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 120/B/2004.
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Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

1. Egyetértek azzal, hogy a többségi határozat elutasít-
ja a VET. 7. § (3) bekezdése e) pontja alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványt.

2. Egyetértek ugyanakkor a GET. 85. § (10) bekezdése
alkotmányellenességének megállapításával és megsemmi-
sítésével.

3. Álláspontom szerint azonban az Alkotmánybíróság-
nak meg kellett volna semmisítenie még a VET. 7. §
(1) bekezdésébõl a „A kinevezés idõtartama hat év” mon-
datot.

4. Az Alkotmánybíróságnak – hivatalból eljárva – mu-
lasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet kellett
volna megállapítania amiatt, mivel egy nem Alkotmány-
ban szabályozott kormányhivatal vezetõjének megbízatási
ideje túlnyúlik a Kormány megbízatási idején, ezáltal
megnehezülhet a mûködõképes kormányzás Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) és e) pontjában írt kormányfeladatok
maradéktalan teljesítése.

I.

1. Elõrebocsátom: az Alkotmánybíróság csak az Alkot-
mányban szabályozott, azaz az „alkotmányos intézménye-
ket” kezeli kiemelten. [24/2000. (VII. 6.) AB határozat]

A Magyar Energia Hivatal „önálló feladattal és hatás-
körrel rendelkezõ, országos hatáskörû közigazgatási
szerv, amelynek irányítását a Kormány, felügyeletét a
miniszter látja el. A Hivatal jogi személy, amely önállóan
gazdálkodó központi költségvetési szervként mûködik.”
[VET. 6. § (1) bekezdés] A Magyar Energia Hivatal tehát
közhatalmi jogosítványokkal rendelkezõ olyan központi
közigazgatási szerv, amely a hierarchikus rendbe tago-
lódva, „irányított” szervként része a végrehajtó hatalom-
nak. Feladatai és hatásköre folytán nem „alkotmányos
intézmény” (azaz nem jelenik meg az Alkotmányban).

Alkotmányban írt fontos jogosítványokkal rendelkezõ
szervek ellenben az Országgyûlés, a Kormány, illetõleg a
miniszter.

Az Országgyûlés, a Magyar Köztársaság legfelsõbb
államhatalmi és népképviseleti szerveként (...) meghatá-
rozza a Kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit
[Alkotmány 19. § (1) és (2) bekezdései], törvényeket
alkot, meghatározza az ország társadalmi-gazdasági ter-
vét, megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja
az állami költségvetést és annak végrehajtását [Alkotmány
19. § (3) bekezdés b), c), d) pontjai].

A Kormány biztosítja a törvények végrehajtását, irá-
nyítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb
szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket, bizto-
sítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását, gondos-

kodik megvalósításukról. [Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b), c), e) pontok]

Kiemelten utalok az Alkotmány 40. § (3) bekezdésére,
amely szerint: „A Kormány jogosult az államigazgatás
bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre
külön szerveket létesíteni.” (Az Alkotmány valójában nem
is felügyeleti, hanem irányítási jogkört adott a Kormány-
nak, hiszen a „külön szervek létesítésének” joga már nem
felügyeleti, hanem irányítási jogkör.)

A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a
Kormány határozatainak megfelelõen vezetik az állam-
igazgatás feladatkörükbe tartozó ágait, és irányítják az alá-
juk rendelt szerveket. [Alkotmány 37. § (2) bekezdése]

Fontos elvi kérdés az, minek biztosítsunk elsõbbséget:
egy kétségkívül fontos (de Alkotmányba fel nem emelt)
feladatkörökkel és hatáskörökkel rendelkezõ szerv veze-
tõje érinthetetlenségének (s benne a vezetõ 6 éven át fenn-
álló elmozdíthatatlanságának), vagy az imént említett,
Alkotmányban szabályozott és védett szervek (Ország-
gyûlés, Kormány, miniszterek) Alkotmányban is tételesen
felsorolt feladat- és hatáskörei zavartalan gyakorlásának.
Álláspontom szerint az Alkotmány alapján az utóbbit kell
elõtérbe helyezni annak hangsúlyozásával, hogy a felso-
rolt szervek az Alkotmányban kapott feladataik ellátásá-
hoz egy nekik alárendelt, irányításuk és felügyeletük alatt
álló szerv irányában akár az átszervezés jogával (s benne a
nem „alkotmányosan védett” vezetõ 6 évre szóló munka-
viszonya megszüntetése jogával) is rendelkeznek. (Érte-
lemszerûen azonban itt az Országgyûlésrõl van szó, amely
törvénnyel bármikor újrarendezheti a Kormány és az
„érintett” miniszter irányítási és felügyeleti jogait is.)
E jogkörében – álláspontom szerint – az Országgyûlés ma-
ga vállalta politikai felelõsséggel jár el, amelynek célsze-
rûségét, ésszerûségét az Alkotmánybíróság nem is vizsgál-
hatja.

2. Jelen ügyben a központi közigazgatási szerv élén ál-
ló vezetõ elmozdításának hátterében kétségkívül nem köz-
vetlenül szervezeti átalakítás (átszervezés) áll, „csupán” a
szervezet feladat- és hatásköre változott meg. A GET. in-
doklása szerint a Hivatal „(...) szerepköre úgy módosul,
hogy az illeszkedjen a magyar közigazgatás szervezet-
rendszerébe, ugyanakkor megfeleljen a közösségi elvárá-
soknak is. A Hivatal olyan egységes hatósággá válik,
amely ellátja mind a hagyományos földgázellátással kap-
csolatos jogköröket, mind a versenyszempontokat figye-
lembevevõ új típusú »piacigazgató« jellegû szerepkörö-
ket. A Hivatal feladatai ennek megfelelõen a következõ fõ
csoportokba sorolhatók: engedélyezés, a szabályozás ver-
senyszempontokat figyelembevevõ felügyelete, fogyasz-
tóvédelem, árellenõrzés, -szabályozás és felülvizsgálat.”
Vitatom ezért a többségi határozatnak azt az állítását, hogy
a határozott idõtartamra szóló vezetõi megbízatás idõ elõt-
ti megszüntetésének (a személyi változásnak) nem lett vol-
na szervezeti indokoltsága. Úgy vélem, hogy a vezetõvál-
tást nemcsak több szervezet összevonása vagy átszervezés
indokolhatja, hanem az is, ha szervezeti összevonás (át-



szervezés) ugyan nem történik, de a szervezet feladatköre
mûködésileg úgy megváltozik, hogy az eleve megváltoz-
tatja a vezetõvel szembeni elvárásokat is. A feladat- és ha-
táskörök megváltoztatása egyébként óhatatlanul magával
hozza ugyanis a szervezet (át)alakítását is. Erre utal a
GET. idézett indokolásában megtalálható fentebb idézett
kitétel is: „a hivatal (...) egységes hatóssággá válik (sic),
amely ellátja mind a hagyományos földgázellátással kap-
csolatos hatósági jogköröket, mind a versenyszemponto-
kat figyelembevevõ új típusú »piacigazgató« jellegû sze-
repköröket.”

3. A többségi határozat érintõlegesen jegyzi meg, hogy
a Hivatal – a központi államigazgatási szervekrõl, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (4) bekezdése értelmé-
ben – kormányhivatalnak minõsül. Álláspontom szerint a
jelen ügy elbírálása szempontjából ennek a körülménynek
döntõ szerepe van, amely azt indokolta volna, hogy a hatá-
rozat részletesebben foglalkozzon e besorolás jelentõségé-
vel. Az idézett törvény 71. § (1) bekezdése ugyanis expres-
sis verbis megállapítja, hogy „[a] kormányhivatal törvény
által létrehozott, a Kormány irányítása alatt mûködõ köz-
ponti államigazgatási szerv”, amelynek „a felügyeletét a
miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el” [71. §
(2) bekezdés]. A miniszter képviseli a kormányhivatalt a
Kormány és az Országgyûlés elõtt [71. § (2) bekezdés
c) pont]. Költségvetése a felügyeletét ellátó miniszter által
vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló
címet képez [71. § (4) bekezdés]. Szervezetét ugyan a saját
szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, azt
azonban a miniszterelnök hagyja jóvá [72. § (1) bekezdés].
A kormányhivatal vezetõje – ha törvény eltérõen nem ren-
delkezik – államtitkári illetményre és juttatásra jogosult
[72. § (5) bekezdés]. Mindezekbõl (is) az következik, hogy
a Hivatal vezetõje – kormányhivatal vezetõjeként – bein-
tegrálódott a Kormány szervezeti és mûködési rendjébe,
megbízatásának, kinevezésének és felmentésének is ehhez
a jogállásához kell igazodnia. Konkrétabban: a kormány-
hivatal vezetõjeként az adott Kormányhoz kapcsolódik a
munkája, nincs is ezért alkotmányos indoka annak, hogy
megbízatása túl nyúljon az adott Kormány megbízatásá-
nak az idején. Ennek megfelelõen – álláspontom szerint –
mód van (mód lehet) arra, hogy törvény a kormányhivatal
vezetõjének megbízatási idejét hozzáigazítsa a Kormány
megbízatási idejéhez.

4. A többségi határozat szerint a GET. 85. § (10) bekez-
dése sérti a jogállamiságból levezethetõ – az Alkotmány
2. § (1) bekezdésében foglalt – jogbiztonság elvét. A hatá-
rozatban felhozott, többségi álláspont megalapozását szol-
gáló érvek azonban számomra nem meggyõzõek. Kieme-
lem, hogy az Alkotmánybíróság eddig következetesen azt
az álláspontot képviselte, hogy az Alkotmány 2. § (1) be-
kezdésének sérelme önmagában és egyedül nem elegendõ
az alkotmányellenesség megállapításához. Ezúttal ettõl a
következetesen képviselt álláspontjától eltért, s megvédett

egy, a Kormány közvetlen irányítása és a miniszter fel-
ügyelete alá tartozó, az Alkotmány szintjére fel nem emelt
szervet. Ezzel ugyanakkor – nézetem szerint – Alkotmány-
ban szabályozott jogkörû irányító és felügyeletet ellátó
szervek (Országgyûlés, Kormány, minisztérium) feladat-
ellátását korlátozta, ami által pedig feladni látszik azt az
eddig következetesen vállalt elvet is, amely szerint szûken
értelmezi hatáskörét államszervezeti kérdések megítélése-
kor.

Álláspontom e tekintetben változatlanul ugyanaz, ame-
lyet a 7/2004. (III. 24.) AB határozathoz fûzött különvéle-
ményemben is megfogalmaztam. Arra támaszkodva újó-
lag felvetem: vajon sérti-e az Alkotmány 2. § (1) bekezdé-
sében foglalt demokratikus jogállamiság elvét az, ha az
Országgyûlés által cikluson átívelõ idõre megválasztott
tisztségviselõ megbízatását a megbízatási idõ lejárta elõtt
(pl. átszervezés eredményeként) egy más összetételû
Országgyûlés megszünteti? Megítélésem szerint az ilyen
védelem nem az Országgyûlés általi megválasztottsághoz,
hanem csak az ilyen tisztség Alkotmányba emeltségéhez
tapadhat. Ez a széles körû (2/3-os szavazattöbbségû) legi-
timáltság az, amely „alkotmányosan” védetté tesz egy köz-
megbízatást. Ha megelégednénk ehhez a puszta Ország-
gyûlés általi megválasztottsággal, úgy gyakorlatilag lehe-
tõvé tennénk a mindenkori Országgyûlés számára a
„kénye-kedve” szerinti számú pozíciók választási cikluso-
kon túli kialakítását. Ez a gyakorlat pedig éppen hogy elõ-
idézõje lehet a majdani kormányozhatóság veszélyezteté-
sének, minthogy Alkotmányban rögzített feladatkörû szer-
vek (Országgyûlés, Kormány, miniszterek) irányító és fel-
ügyeleti munkáját béníthatnák meg az elõzõ kormányzat-
tól „ajándékba kapott”, tetszõleges számú, maguknak
védettséget követelõ vezetõi megbízatások.

II.

1. Kiemelten hangsúlyozom azonban: nem az Alkot-
mánybíróságnak, hanem a törvényhozó hatalomnak a dol-
ga az, hogy az Alkotmányban nem szabályozott szervek,
szervezetek vezetõi megbízatásának kérdését (kormányza-
ti ciklusokhoz igazítását) a „helyére tegye”, s a szükséges-
nek ítélt törvénymódosításokat elvégezze. Ehhez azonban
kívánatos lenne egyértelmûen felvállalni azt az elvet, hogy
a mûködõképes kormányzat (kormányozhatóság) megte-
remtése elengedhetetlenül szükségessé teszi a kormányhi-
vatalok vezetõinek megbízatási idejét a kormányzati cik-
lusokhoz igazítani. Ehelyett ma a meghatározóan fontos,
„stratégiai” jelentõségû országos hatáskörû kormányhiva-
talok esetében is bizonyítani kell a szervezeti változást,
módosítást ahhoz, hogy azok vezetõinek váltására sor
kerülhessen. Nyilvánvaló, hogy ez az álszemérem nem fe-
di el azt a háttérben megbúvó (s álláspontom szerint jogos)
mindenkori kormányzati törekvést, hogy a Kormány szá-
mára kiemelten fontos szervezetek (stratégiai ágazatok)
élén olyan vezetõk álljanak, akik élvezik az adott Kor-
mány bizalmát, megfordítva: biztosítékai a kiegyen-
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súlyozott kormányzásnak. Másképpen fogalmazva: a Kor-
mány a maga által megbízott (saját) kormányhivatala ve-
zetõjén keresztül teljesítheti maradéktalanul az Alkot-
mányból folyó kötelezettségeit:

„35. § (1) A Kormány
(...)
c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül aláren-

delt egyéb szervek munkáját, összehangolja tevékeny-
ségüket;

e) biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozá-
sát, gondoskodik megvalósulásukról.”

A kormányzati cikluson átnyúló vezetõi megbízatás
(választás, kinevezés) azoknál az „alkotmányos” intézmé-
nyeknél indokolt, amelyek a hatalommegosztás elvébõl
következõ ellensúlyt képeznek (képezhetnek) a végrehajtó
hatalommal szemben. A Magyar Energia Hivatal (hason-
lóan a többi kormányhivatalhoz) nem tartozik ebbe a kör-
be, ellenkezõleg, a végrehajtó hatalom szervezeti rendsze-
rének a része, a kormány „hivatala”, amelyet Kormány irá-
nyít, miniszter felügyel. Következésképpen az tekinthetõ
távlatosan alkotmányos megoldásnak, ha a Hivatal veze-
tõinek megbízásáról, a megbízás visszavonásáról a Kor-
mány (elõre kiszámítható módon) döntene és e vezetõk
megbízatása egybeesne a Kormány mandátumával. Így
van ez ma, például a minisztériumi államtitkárok, szakál-
lamtitkárok esetében. A velük való párhuzamba állítást
egyébként maga a 2006. évi LVII. törvény végezte el:
„A kormányhivatal vezetõje – ha törvény eltérõen nem
rendelkezik – államtitkári illetményre és juttatásokra jogo-
sult.” [72. § (5) bekezdés] Továbbá: „A kormányhivatal
vezetõjének helyettese – ha törvény eltérõen nem rendel-
kezik – szakállamtitkári illetményre jogosult.” [72. §
(6) bekezdése]. Nem látom alkotmányosan igazolható okát
annak, hogy a Hivatal gyakorlatilag államtitkári jogállású
vezetõje miért nem a Kormány megbízatásának idejére
kap vezetõi megbízást. E kormányhivatal élén álló sze-
mély jelenlegi – 6 évben meghatározott – vezetõi megbíza-
tása eleve magában rejti annak a lehetõségét, hogy kor-
mányváltás esetén bármilyen okból is, de megszûnik a
megbízatása. (Mert az új Kormány bizalmát nem élvezi.)

Fentebb utaltam arra, hogy a kormányhivatalok megbí-
zatási idejének megszüntetése – munkáltatói aktusként
„irányítási” aktus, s ilyenként nem vonható maradéktala-
nul az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének alkalmazási
körébe. Azaz: a döntés – jellegét tekintve – sem nem bíró-
sági, sem nem közigazgatási, sem nem más hatósági dön-
tés, amellyel szemben jogorvoslatnak lenne helye. Mégin-
kább így van ez akkor, ha a kormányhivatal vezetõjének a
megbízatása egybeesik (egybeeshet) a Kormányéval, ami-
kor is a Kormány – saját szervezetérõl lévén szó – indoko-
lás nélkül meg is szüntetheti (szüntethetné) a kormány-
hivatal vezetõjének a megbízatását. Álláspontom szerint
ilyen irányban történõ – a törvényalkotásban is megjele-
nõ – elmozdulás alkotmányosan biztosítaná a Kormány
szabadabb mozgásterét.

Másik oldalról is közelíthetünk azonban az exponált
problémához: az Alkotmány 35. § (1) bekezdés e) pontja

alapján a Kormány biztosítja a társadalmi-gazdasági ter-
vek kidolgozását, gondoskodik azok megvalósításáról.
A Kormány önállóan alakítja, valósítja meg a gazdaság-
politikáját. E gazdaságpolitikának pedig fontos része az
energiapolitika. Ahhoz pedig, hogy a Kormány ezt a funk-
cióját betölthesse, rendelkeznie kell a gazdaságpolitikát
megvalósító szervezetek kialakításának, irányításának az
eszközeivel, amelynek része, hogy rendelkezzék a vezetõk
megbízatásának (a megbízás visszavonásának) jogával is.
Gyakorlatilag ebbõl a feladatellátásából vezethetõ le az az
alkotmányos joga is, hogy önállóan kialakíthatja a minisz-
tériumok szervezetét, s a miniszterelnök önállóságot élvez
a miniszterek kiválasztása és felmentése terén. Ezekkel
a jogokkal áll összhangban – alkotmányos megoldásként –
az, hogy – feles törvényben – kormányhivatalok hozhatók
létre, s a Kormány önállóan dönthet a kormányhivatalok
vezetõinek a megbízatásáról és e megbízatás visszavoná-
sáról. Ez a megoldás a hatalommegosztás elvével is össz-
hangban áll, s ez kizárja azt, hogy egy (Alkotmány szint-
jére fel nem emelt) kormányhivatal a Kormány ellensúlya
lehessen. A hatalommegosztás elvével éppen az ellentétes,
ha a kormányhivatal(ok) vezetõinek megbízatása „túlnyú-
lik” a Kormány megbízatásának az idõszakán. (A ma hatá-
lyos szabályozás ezt teszi lehetõvé.)

Újólag, s zárótételként hangsúlyozom: a kormányhiva-
talok (és központi hivatalok) vezetõi megbízatási idejének
meghatározása a törvényhozó politikai felelõsséggel ter-
helt kötelezettsége, s ez nem az Alkotmánybíróság penzu-
ma. Az Országgyûlésnek kell felelõsen döntenie abban a
kérdésben, milyen csoportokat képez az Alkotmányba fel
nem emelt központi közigazgatási szervekbõl, melyek
vezetõit bízza meg a kormányzati ciklus idejére, s melyek
lesznek közülük azok, amelyek esetében az örökös jövõ-
beni konfrontáció veszélye felmerül. Felelõs döntésének
ezért ki kell terjednie arra is, hogy mozgásteret hagyjon az
újabb kormányok kormányzati célkitûzéseinek a megvaló-
sításához is. Ez pedig már nem az Alkotmánybíróságra tar-
tozó kérdés, sokkal inkább a mindenkori jogi és politikai
kultúrának (s nem különben politikai önmegtartóztatás-
nak) a kérdése.

2. Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság – alkot-
mányos helyzetébõl és rendeltetésébõl kiindulva – megte-
heti azt is, hogy az adott alkotmányjogi probléma rende-
zése céljából – hivatalból mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenességet állapítson meg. „Az Alkotmány-
bíróság állandó gyakorlata tehát elvileg lehetõvé teszi mu-
lasztásos alkotmánysértés megállapítását akkor is, ha a
jogalkotó a jogszabályi felhatalmazásból származó jogal-
kotói feladatát teljesítette ugyan, ennek során azonban
olyan szabályozási hiányosságok következtek be, amelyek
már alkotmányellenes helyzetet idéztek elõ.” [22/1999.
(VI. 30.) AB határozat, ABH 1999, 196, 201.] Úgy látom,
hogy a most elbírált ügyben az Alkotmány 35. § (1) bekez-
dése c) és e) pontjából levezethetõ s azok végrehajtását
garantáló tartalmú jogszabályi rendelkezések hiányoznak,
illetõleg a meglévõk éppenhogy akadályai az idézett alkot-



mányi rendelkezések végrehajtásának. Megállapíthatónak
látom tehát: „... az adott kérdésben van ugyan szabályozás,
de az Alkotmány által megkívánt jogszabályi rendelkezés
hiányzik.” [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,
108, 113.] A jogalkotó nem megfelelõ tartalommal szabá-
lyozott és az alkotmányellenes helyzet ezáltal állt elõ.
[15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 2003, 328, 343.]

Mindezekre tekintettel a többségi határozathoz képest
több törvényi rendelkezés megsemmisítését tartottam vol-
na indokoltnak: a megsemmisítések indokát azonban nem
a többségi határozatban írtakban látom, hanem abban,
hogy az Alkotmányban nem szereplõ, a Kormány irányítá-
si (és munkáltatói jogkörébe tartozó) kormányhivatalok
vezetõinek a Kormány megbízatási idején túlnyúló megbí-
zatása veszélyeztetheti a mûködõképes, folyamatos és
zavartalan kormányzati munkát feltételezõ alkotmányi
rendelkezések [35. § (1) bekezdés c) és e) pontjai] végre-
hajtását.

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Miniszteri utasítások

A gazdasági és közlekedési miniszter
7/2007. (II. 27.) GKM

utasítása
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó

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

1. §

A kincstári vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó
engedélyezési eljárás rendjérõl szóló 11/2006. (V. 16.)
GKM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) preambuluma
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 109/C. §-ának (2) bekezdésében, 109/F. §-ának
(1) bekezdésében, (2) bekezdésének a) és b) pontjában, va-
lamint (6) bekezdésében, 109/G. §-ában, valamint
109/K. §-ának (9) bekezdésében foglaltak végrehajtására a
következõket rendelem el:”

* Az utasítást az érdekeltek közvetlenül megkapták.

2. §

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

„(2) Az Áht. valamint az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Ámr.) szerinti központi költségvetési szerv ese-
tén gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítására, il-
letve gazdasági társaságban és közhasznú társaságban ér-
dekeltség szerzéséhez a Kormány elõzetes engedélye
szükséges. A központi költségvetési szerv kezdeményezé-
se alapján a miniszter – egyetértése esetén – az engedély
megadása érdekében elõterjesztést nyújt be a Kormány-
hoz.”

(2) Az Utasítás 2. §-ának (3) és (4) bekezdésében a
„gazdaságkoordinációs és pénzügyi helyettes államtitkár”
helyébe a „kabinetfõnök” kifejezés lép.

(3) Az Utasítás 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

Az Áht. 109/K. §-ának (9) bekezdése alapján a kincstári
vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált, kincstári va-
gyonkörbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulaj-
donba adásához szükséges egyetértés megadására, vagy
megtagadására a miniszter nevében a kabinetfõnök jogo-
sult.

3. §

(1) Az Utasítás 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az elõterjesztõ, aki a kérelem szerint a vagyon ke-
zelõjévé válik (a továbbiakban: Elõterjesztõ) a kincstári
vagyoni körbe kerülést megelõzõen benyújtja az adott va-
gyonelem vonatkozásában a GKM vagyonkezelési ügyei-
nek (feladatainak) intézésével megbízott szervezeti egysé-
géhez – a Vagyongazdálkodási Fõosztályhoz – a kérel-
mét.”

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

„(2) A kérelmet a Vagyongazdálkodási Fõosztály felül-
vizsgálja (tartalmi, formai szempontból) és megfelelõség
esetén a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakál-
lamtitkárhoz, az érintett, szakmai felügyeletet ellátó fõosz-
tályhoz – szükség esetén más érdekelt szervezeti egység-
hez is – továbbítja minisztériumi belsõ egyeztetés érdeké-
ben. Nem megfelelõ kérelem benyújtása esetén felhívja az
Elõterjesztetõt a kérelem módosítására, illetve hiánypót-
lásra, szükség esetén a hatályos jogszabályok és elõírások
betartására.”

4. §

Az Utasítás 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A Vagyongazdálkodási Fõosztály az egyetértés, az
engedély, illetve a Kormány elõzetes engedélyének kiadá-
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sáról, vagy a kérelem elutasításáról a megfelelõ dokumen-
tációk egyidejû megküldésével értesíti az Elõterjesztõt.”

5. §

Az Utasítás 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Az elõterjesztéshez a 2. mellékletben foglalt adatla-
pot szükséges csatolni az alábbiakra figyelemmel:

a) adatlap értelemszerû, teljes kitöltése (minimum 3
eredeti példányban);

b) az értékbecslésben szereplõ forgalmi érték pontos
(egyezõ) feltüntetése az adatlapon (az áfatartalomra való
utalással);

c) az ingatlan értékesítésébõl származó bevétel fejlesz-
tési célokra történõ felhasználását az államháztartásért fe-
lelõs miniszter engedélyezheti.”

6. §

Az Utasítás a következõ, 6/A. §-sal egészül ki:

„Ingatlan kincstári vagyonkörbõl való kikerülése helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és

kistérségi fejlesztési tanácsok részére történõ ingyenes
tulajdonba adással

(1) Az Áht. 109/K. §-ának (9) bekezdésében meghatáro-
zott célkitûzések megvalósítása érdekében, a kincstári va-
gyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált kincstári va-
gyonkörbe tartozó ingatlan ingyenesen helyi önkormány-
zat, többcélú kistérségi társulás, illetve kistérségi fejleszté-
si tanács tulajdonába adása esetén az Elõterjesztõ
kérelmének az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az ingatlan részletes bemutatása, az átadást megala-
pozó szakmai érvek, indokok összefoglalása, a felhaszná-
lási cél, vagy segítendõ helyi önkormányzati feladat és az
azt elõíró jogszabályi rendelkezés, vagy az Áht.
109/K. §-ának (9) bekezdésben meghatározott célkitûzést;

b) a helyi önkormányzati képviselõtestület, többcélú
kistérségi társulás, illetve a kistérségi fejlesztési tanács vo-
natkozó határozatáról készített kivonat, amely az ingatlan
igénylésérõl szóló döntést tartalmazza;

c) tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi másolata
(egy eredeti és egy másolati példány);

d) az 5. számú mellékletben foglalt, értelemszerûen ki-
töltött adatlap.

(2) Az elõterjesztéshez csatolt egyes dokumentációknak
egymással megegyezõ tartalmúnak kell lenniük. Ellent-
mondás esetén a Vagyongazdálkodási Fõosztály hiánypót-
lás keretében megkísérli annak feloldását [3. § (8) és
(9) bekezdése].

(3) Az egyetértés beszerezése iránti kérelem elõterjesz-
tése azonos a kincstári vagyoni körbe bekerülésnél leírtak-
kal (3. §).”

7. §

Az Utasítás 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„Az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen alkalmaz-
ni kell abban az esetben is, ha a vagyonkezelõ nem köz-
ponti költségvetési szerv, de a KVI-vel kötött vagyonkeze-
lési szerzõdése elõírja a miniszter hozzájárulásának
szükségességét.”

8. §

Az Utasítás 9. §-ának (2) bekezdésében a „gazdaságko-
ordinációs és pénzügyi helyettes államtitkár” helyébe „ka-
binetfõnök” kifejezés lép.

9. §

(1) Az Utasítás 1–4. számú melléklete helyébe a jelen
utasítás 1–4. számú melléklete lép.

(2) Az Utasítás a jelen utasítás 5. számú mellékleteként
kiadott, 5. számú melléklettel egészül ki.

10. §

Ez az utasítás 2007. március 1. napján lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg a GKM szervezeti átalakításával összefüg-
gõ egyes intézkedésekrõl szóló 14/2006. (VII. 1.) GKM
utasítás hatályát veszti.

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

1. számú melléklet
a 7/2007. (II. 27.) GKM utasításhoz

„1. számú melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

ADATLAP
ingatlan kincstári vagyonkörbe történõ bekerüléséhez

1. A bekövetkezõ változás jellege:
a) a kincstári vagyonkörbe történõ bekerülés, vagyon-

kezelõi jog megszerzése
b) vagyonkezelõi jog megszerzése (vagyonkezelõi jog

átruházása útján)



2. Ingatlan
Címe:
Hrsz:
Tulajdoni lap száma:
Mûvelési ág megnevezése:
Ingatlan jellege:
Területe: m2

Épületek száma:
Épületek hasznos alapterülete: m2

Tulajdoni lap szerinti tulajdonos(ok):
Tulajdoni hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll:
Jogcím:
Jogok és terhek:
Tulajdoni lap szerinti vagyonkezelõ neve:
székhelye:
Vagyonkezelési hányad (arány):
Az ingatlan használóinak felsorolása:
A használat jogcíme:

3. Az ingatlan forgalmi értéke (az áfá-ra történõ utalás-
sal):

4. Az értékelést végzõ megnevezése, értékelés kelte:

5. A változást követõen
a) az ingatlan tulajdonosa(i):
b) vagyonkezelõje:

KÉRELEM

A fenti, kincstári vagyonkörben bekövetkezõ változás
átvezetését a ................................ nevében, a csatolt ok-
iratok alapján kérem.

Budapest, 20.... .............. .....

.........................
Elõterjesztõ (Vagyonkezelõ) cégszerû aláírása

NYILATKOZAT

Az adatlapon feltüntetett ingatlan vonatkozásában
kincstári vagyonkörbe kerüléssel és a vagyonkezelõ kije-
lölésével a gazdasági és közlekedési miniszter, mint a fel-
ügyeletet ellátó szerv vezetõje/a részvényesi (tulajdonosi)
jogok gyakorlója/az alapító1 nevében erre felhatalmazott-
ként, az Áht. 109/C. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
szerint

egyetértek) nem értek egyet2

Budapest, 20... .................. .....

............................................
kabinetfõnök

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”

1 Csak a megfelelõ szövegrészt kérjük szerepeltetni.
2 A megfelelõ aláhúzandó.

2. számú melléklete
a 7/2007. (II. 27.) GKM utasításhoz

„2. számú melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

ADATLAP
ingatlan(rész)3 kincstári vagyonkörbõl való

kikerülésének jóváhagyása és a bevétel felhasználása
céljából

Cím:
Hrsz.:
Tulajdoni lap száma:
Mûvelési ág, megnevezés:
Ingatlan jellege:
Földterület: m2

Épületek száma:
Épületek hasznos alapterülete: m2

Tulajdoni lap szerinti tulajdonos:
Magyar Állam tulajdoni hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll:
19 ....................... óta
Jogok és terhek:
Egyéb:

Tulajdoni lap szerinti vagyonkezelõ:
Vagyonkezelési hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll:
19 ........................ óta

Az ingatlan használóinak felsorolása, a használat jog-
címe:

Az ingatlan bruttó nyilvántartási értéke:
Az ingatlan nettó nyilvántartási értéke:
Az ingatlan forgalmi értéke:
földterület: .................................. Ft
építmény: .................................... Ft
összesen: ..................................... Ft
áfa: .............................................. Ft
mindösszesen: ............................. Ft
Az ingatlan ismeretében kijelentem, hogy a
20.... ................ kelt, .......... számú vagyonértékelés reá-

lisan megbecsült forgalmi értéket tartalmaz.

VISSZAHAGYÁSI KÉRELEM4

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/A. §-ának (4) bekezdésében, valamint az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet 63/B. §-ában foglaltaknak megfelelõen elõter-
jesztem a vagyonkezelésünkben lévõ, tárgyi ingatlan érté-
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3 Az adatlapon – a tulajdoni lap alapján – az értékesítendõ/cserélendõ in-
gatlanrész adatait kell feltüntetni.

4 Csak központi költségvetési szerv elõterjesztõ esetén tölthetõ ki.
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kesítésébõl származó bevétel felhasználására vonatkozó
javaslatomat:

eladási ár (forgalmi érték): ...................................... Ft
köztartozás: .............................................................. Ft
várható értékesítési költség: .................................... Ft
fennmaradó (nettó) bevétel összege: ........................ Ft
A nettó bevételt a következõ fejlesztési célra javaslom

visszahagyni:
(Részletes indoklás szükséges.)

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

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

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

KÉRELEM

A fenti, kincstári vagyonkörben bekövetkezõ változás
átvezetését a ................................ nevében, a csatolt ok-
iratok alapján kérem.

..............................................
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)

P. H.

Budapest, 20.... ......................”

NYILATKOZAT

Az adatlapon feltüntetett ingatlan vonatkozásában
kincstári vagyonkörbõl való kikerüléssel és a bevételhá-
nyad felhasználásával a gazdasági és közlekedési minisz-
ter, mint a felügyeletet ellátó szerv vezetõje/a részvényesi
(tulajdonosi) jogok gyakorlója/az alapító5 nevében erre
felhatalmazottként

egyetértek) nem értek egyet6

Budapest, 20... .................. .....

............................................
kabinetfõnök

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”

5 Csak a megfelelõ szövegrészt kérjük szerepeltetni.
6 A megfelelõ aláhúzandó.

3. számú melléklet
a 7/2007. (II. 27.) GKM utasításhoz

„3. számú melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

ADATLAP

portfólió kincstári vagyonkörbõl való kikerülésének
jóváhagyása céljából

Portfólió megnevezése:
Cégjegyzék száma:
Társaság címe:

Törzstõke / Alaptõke:
Magyar Állam tulajdoni részaránya
– névérték: M Ft

részesedés: %

Portfólió könyv szerinti értéke:
forgalmi értéke:

KÉRELEM

Az adatlapon feltüntetett, kincstári vagyonkörben bekö-
vetkezõ változás átvezetését a ................................ nevé-
ben, a csatolt okiratok alapján kérem.

Budapest, 20.... .............................. .....

..............................................
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)

P. H.

NYILATKOZAT

Az adatlapon feltüntetett portfólió kincstári vagyonkör-
bõl való kikerülésével a gazdasági és közlekedési minisz-
ter, mint a felügyeletet ellátó szerv vezetõje/a részvényesi
(tulajdonosi) jogok gyakorlója/az alapító7 nevében erre
felhatalmazottként

egyetértek/nem értek egyet8

Budapest, 20... .................. .....

............................................
kabinetfõnök

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”

7 Csak a megfelelõ szövegrészt kérjük szerepeltetni.
8 A megfelelõ aláhúzandó.



4. számú melléklet
a 7/2007. (II. 27.) GKM utasításhoz

„4. számú melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

ADATLAP
központi költségvetési szerv használatában, illetve
kezelésében lévõ gépek, felszerelések, jármûvek,

készletek kincstári vagyonkörbõl való kikerülésének
és a bevétel felhasználásának jóváhagyása céljából

Ingó vagyontárgy megnevezése:
Ingó vagyontárgy leltározási száma:

A tulajdonos központi költségvetési szerv neve:
Tulajdoni hányad aránya:
Vagyonkezelõ:
neve:
székhelye:
Könyv szerinti érték (Ft):
Bruttó: ............................. Ft
Nettó: ............................... Ft

Forgalmi érték (Ft):
Bruttó: ............................. Ft
Nettó: ............................... Ft

Az értékbecslõ/vagyonértékelõ megnevezése:
Az értékbecslés/vagyonértékelés száma, kelte:

Az ingó vagyontárgy ismeretében kijelentem, hogy fen-
ti vagyonértékelés reálisan megbecsült forgalmi értéket
tartalmaz.

Az ingóság(ok) per-, teher-, igénymentességének hely-
zete:

Az ingóság(ok) gép, felszerelés, jármû, készlet* címszó
alatt szerepel(nek) a fõkönyvben.

A kincstári vagyonkörbõl való kikerülés javasolt mód-
ja:

nyilvános pályáztatás, nyilvános árverés, zártkörû pá-
lyáztatás, zártkörû elhelyezés, csere, egyéb:
..........................................................................................*

* Zártkörû eljárás esetén:

A kedvezményezett(ek) neve, lakóhelye(székhely, te-
lephely):

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

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

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

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

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

A kedvezményezett(ek) kiválasztásának módja, indoka,
célja:
............................................................................................
............................................................................................

A kedvezményezettek hitelt érdemlõen igazolták, hogy
lejárt esedékességû köztartozásuk nincs.

* Csere esetén az ellenszolgáltatásként kincstári va-
gyonkörbe kerülõ vagyontárgy adatai:

Megnevezés:

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

Jellemzõ:
............................................................................................

Forgalmi érték (Ft, áfa megjelölésével):
................................................................ Ft

* A nem kívánt rész törlendõ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
109/A § (4) és (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen
elõterjesztem a vagyonkezelésünkben lévõ, tárgyi ingó va-
gyontárgy értékesítésébõl származó bevétel felhasználásá-
ra vonatkozó javaslatomat:

eladási ár (forgalmi érték): ...................................... Ft
köztartozás: ............................................................. Ft
várható értékesítési költség: .................................... Ft
fennmaradó (nettó) bevétel összege: ........................ Ft,
melybõl:
szervezetünket megilletõ bevételhányad: .............%
közp. költségvetést megilletõ bevételhányad: .......%
A szervezetünket megilletõ bevételhányadot:
.......% mértékben építési-beruházásra,
.......% mértékben ingatlanvásárlásra,
.......% mértékben felújításra és rekonstrukcióra,
.......% mértékben környezetvédelemre

kívánjuk felhasználni.
a) A bevételhányadot terveinkben szerepeltettük, ezért

költségvetési bevételünk és kiadásunk elõirányzatát nem
szükséges módosítani.

b) A bevételhányadot terveinkben nem szerepeltettük,
ezért kérem költségvetési bevételünk és kiadásunk elõ-
irányzatának módosítását.9

9 Csak a megfelelõ szöveget kérjük szerepeltetni.
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KÉRELEM

A fenti, kincstári vagyonkörben bekövetkezõ változás
átvezetését a ................................ nevében, a csatolt ok-
iratok alapján kérem.

..............................................
(aláírás)

(név, beosztás gépelve is)

P. H.

Budapest, 20.... .............................. .....

NYILATKOZAT

Az adatlapon feltüntetett ingó vagyontárgy kincstári va-
gyonkörbõl való kikerülésével és a bevételhányad felhasz-
nálásával a gazdasági és közlekedési miniszter, mint a fel-
ügyeletet ellátó szerv vezetõje nevében erre felhatalma-
zottként

egyetértek/nem értek egyet10

Budapest, 20... .................. .....

............................................
kabinetfõnök

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”

5. számú melléklet
a 7/2007. (II. 27.) GKM utasításhoz

„5. számú melléklet a 11/2006. (V. 16.) GKM utasításhoz

ADATLAP
ingatlan(rész)11 ingyenes önkormányzati tulajdonba

adásának jóváhagyása céljából

Cím:
Hrsz.:
Tulajdoni lap száma:
Mûvelési ág, megnevezés:
Ingatlan jellege:
Földterület: m2

Épületek száma:
Épületek hasznos alapterülete: m2

10 A megfelelõ aláhúzandó.
11 Az adatlapon – a tulajdoni lap alapján – az átadandó ingatlanrész ada-

tait kell feltüntetni.

Tulajdoni lap szerinti tulajdonos:
Magyar Állam tulajdoni hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll: ..................... óta
Jogok és terhek:
Egyéb:

Tulajdoni lap szerinti vagyonkezelõ:
Vagyonkezelési hányad aránya:
A jogviszony folytatólagosan fennáll: ..................... óta

A változást követõen
a) az ingatlan tulajdonosa:
b) az ingatlan vagyonkezelõje:

Az ingatlan használóinak felsorolása, a használat jogcí-
me:

Az ingatlan bruttó nyilvántartási értéke:
Az ingatlan nettó nyilvántartási értéke:

KÉRELEM

Az Áht. 109/K. §-ának (9) bekezdése alapján, mint az
ingatlan vagyonkezelõje a fenti ingatlan(rész) ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását kérem.

Budapest, 20.... ........................ .... .

..............................................
Elõterjesztõ (vagyonkezelõ) cégszerû aláírása

P. H.

NYILATKOZAT

A felügyeletet ellátó szerv vezetõjének/alapítójá-
nak/részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlójának nyilat-
kozata az ingatlan(rész) helyi önkormányzat/többcélú kis-
térségi társulás/kistérségi fejlesztési tanács12 részére törté-
nõ ingyenes tulajdonba adására vonatkozóan az Áht.
109/K. §-ának (9) bekezdése alapján:

A jelen adatlapon meghatározott vagyonmozgással

egyetértek/nem értek egyet13

Budapest, 20..... ................... .....

..............................................
kabinetfõnök

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

12 Csak a megfelelõ szövegrész szerepeltetendõ a nyilatkozatban.
13 A megfelelõ aláhúzandó.



A gazdasági és közlekedési miniszter
8/2007. (III. 10.) GKM

utasítása
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

gazdálkodásának szabályairól

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ának
(1) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tör-
vény, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelé-
sérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról
szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló
277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelke-
zéseire figyelemmel a Kutatási és Technológiai Innováci-
ós Alappal való gazdálkodás szabályairól az alábbiak sze-
rint rendelkezem.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jelen utasítás hatálya kiterjed a Kutatási és Techno-
lógiai Innovációs Alap (a továbbiakban: ,,Alap”) elõ-
irányzataira, az Alapból a Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal (a továbbiakban: ,,NKTH”) igazgatása és a
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
(a továbbiakban: ,,KPI”) igazgatása részére átadott pénz-
eszközökre, továbbá az Alap kezelésében és felhasználá-
sában jogszabály alapján közremûködõ szervezetekre.

2. Az Alap rendeltetését, tárgyévi bevételeit, az Alap
felhasználása és az Alap feletti rendelkezési jog alapvetõ
szabályait a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: ,,Alapról
szóló törvény”), a Kutatási és Technológiai Innovációs
Tanácsra (a továbbiakban: ,,Tanács”) és annak Alap fel-
használásával kapcsolatos alapvetõ jogaira vonatkozó ren-
delkezéseket az Alapról szóló törvény 11. §-a, valamint a
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza.

2.1. Az Alap rendeltetése [Alapról szóló törvény 1. §
(1) és (2) bekezdés]

2.1.1. Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai in-
nováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt
szolgáló, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény szerinti elkülönített állami pénzalap.

2.1.2. Az Alap rendeltetése, hogy kiszámítható és biz-
tos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai inno-
vációjának ösztönzésére és támogatására, lehetõvé tegye a
gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein haszno-
suló kutatás és fejlesztés erõsítését, a hazai és külföldi ku-
tatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruk-

túra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek
fejlesztését.

2.2. Az Alap tárgyévi bevételei [Alapról szóló törvény
2. §]:

a) az Alapról szóló törvény 3. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott gazdasági társaságok által befizetett inno-
vációs járulék, amelynek mértékét, bevallási, befizetési és
elszámolási kötelezettségét az Alapról szóló törvény
4–6. §-ai szabályozzák;

b) a központi költségvetésbõl nyújtott és a költségveté-
si törvényben meghatározott állami támogatás, amelynek
éves minimális mértékét az Alapról szóló törvény 7. §-a
határozza meg;

c) az Alap tárgyévet megelõzõ pénzmaradványa;
d) belföldi vagy külföldi természetes és jogi szemé-

lyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasá-
gi társaságok által teljesített önkéntes befizetések, adomá-
nyok, segélyek;

e) nemzetközi szervezetektõl, intézményektõl szárma-
zó támogatások;

f) visszatérítési kötelezettséggel nyújtott támogatások
visszatérítései, valamint az Alapból nyújtott támogatással
létrehozott gazdasági eredménybõl való részesedés;

g) egyéb bevételek.

2.3. Az Alap felhasználása
2.3.1. Az Alap pénzeszközei felhasználásának jogcí-

meit az Alapról szóló törvény 8. és 9. §-a határozza meg.
Az Alap pénzeszközei felhasználására vonatkozó vala-
mennyi döntés elõkészítésére irányuló és döntést tartalma-
zó dokumentumon – ideértve a Tanács részére készülõ elõ-
terjesztéseket is – fel kell tüntetni az Alap pénzeszközei
felhasználásának Alapról szóló törvényben meghatáro-
zott, vonatkozó jogcímét.

2.3.2. Az Alap pénzeszközei külön jogszabályon, nem-
zetközi szerzõdésen alapuló felhasználása esetében [Alap-
ról szóló törvény 8. § (2) bekezdés] valamennyi döntés
elõkészítésére irányuló és döntést tartalmazó dokumentu-
mon – ideértve a Tanács részére készülõ elõterjesztéseket
is – fel kell tüntetni a vonatkozó jogszabályt, nemzetközi
szerzõdést, illetve az Alap pénzeszközei felhasználásának
a külön jogszabályban, nemzetközi szerzõdésben megha-
tározott, vonatkozó jogcímét.

2.3.3. Az Alapból támogatás elsõsorban nyílt pályázati
rendszerben nyerhetõ el.

2.3.4. Pályázaton kívüli támogatás nyújtására (egyedi
döntés), beleértve a külön jogszabályból, illetve nemzet-
közi szerzõdésbõl fakadó kötelezettségeket és támogatá-
sokat – a fejlesztési célú beruházások kivételével –, az
Alap céljaival és felhasználásának jogcímeivel összhang-
ban, a Tanács jóváhagyásával, az Alap tárgyévi kiadási
elõirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben kerül-
het sor

2.3.5. Az Alap biztosítja továbbá – a pályázaton kívüli
támogatások I. fejezet 2.3.4. pontban meghatározott mér-
tékén felül – a Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi
hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és Verseny-
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képességi Tanácsadó Testület, a Tudomány és Technoló-
giapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány és Techno-
lógiapolitikai Titkárság mûködésének költségeit, a felada-
taik ellátásához szükséges forrásokat. Ez utóbbi kiadások-
ra szolgáló támogatás mértékét a vonatkozó címsorok elõ-
irányzatainak meghatározásával a költségvetési törvény
rögzíti.

2.3.6. Az Alap kezelése során felmerülõ – így különö-
sen elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák, progra-
mok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésé-
vel és elbírálásával, a támogatási szerzõdések elõkészíté-
sével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk
egyes tárgyi és személyi feltételeivel, valamint az ellenõr-
zéssel és értékeléssel, a Tanács mûködésével, továbbá az
NKTH-nál az Alap mûködtetésével kapcsolatos – költsé-
geket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével kapcso-
latos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi ere-
deti kiadási elõirányzatának a 3,3%-át. A KPI igazgatása,
illetve az NKTH igazgatása által az Alap kezelésére átvett
pénzeszközt az egyes intézmények igazgatási költségveté-
sének részeként, de az egyéb bevételektõl számvitelileg el-
különítve kell kezelni.

Az Alap kezelésére átvett pénzeszközzel az NKTH-nak
és a KPI-nek legkésõbb a tárgyévet követõ év február
28-ig el kell elszámolni és a tárgyévi kötelezettségvállalás-
sal nem terhelt maradványt az Alapba kell visszautalni. Az
elszámolást a KPI K+F Pénzügyi és Számviteli Osztályára
kell leadni. Az Alap kezelésére, mûködtetésére átvett
pénzeszköz elszámolását az NKTH és a KPI a számviteli
politikájában rögzíti.

2.3.7. Az Alap tárgyévi kiadási elõirányzatának
25%-át regionális innovációs célokra kell felhasználni.
Ezen pénzeszközöknek az Alap jogcímeivel és a régiók in-
novációs stratégiájával összhangban lévõ felhasználási
céljaira a Regionális Fejlesztési Tanácsok (a továbbiak-
ban: „RFT”) tesznek javaslatot, és azt az NKTH elnöke út-
ján terjesztik a Tanács elé.

A fenti keretösszegbõl a költségvetési törvényben régi-
ónként meghatározott decentralizált keretek felhasználá-
sáról az RFT-k döntenek.

2.3.8. Az alábbi kiadások együttes összege tárgyévben
nem haladhatja meg az I. fejezet 2.2. b) pontja szerinti
tárgyévi központi költségvetési támogatás 6%-át:

– az Alapról szóló törvény 8. § (1) bekezdés f) pontja
szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói tovább-
képzés támogatása;

– külön jogszabály, nemzetközi szerzõdés alapján tár-
sadalomtudományi kutatásokra nyújtott támogatás;

– a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapo-
litikai és versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tudo-
mány és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tu-
domány és Technológiapolitikai Titkárság mûködésének
költségeire, feladataik ellátásához nyújtott támogatás.

2.3.9. Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételé-
nek feltételeirõl a kedvezményezettel szerzõdésben kell
megállapodni.

2.3.10. Az Alap kezelése során felmerülõ költségek
(I. fejezet 2.3.6. pont) finanszírozására szolgáló pénzesz-
közök átadásának módját a II. fejezet 4.2. pontja rögzíti.

2.3.11. Az Alap tárgyévet megelõzõ pénzmaradványa
felhasználása vonatkozásában a költségvetési törvény vo-
natkozó elõírásait is figyelembe kell venni.

2.4. Az Alap költségvetési címrendje
Az Alap költségvetési címrendjét a tárgyévi költségve-

tési törvény határozza meg. Az Alap pénzeszközeinek fel-
használására vonatkozó valamennyi döntés elõkészítésére
irányuló és döntést tartalmazó dokumentumon – ideértve a
Tanács részére készülõ elõterjesztéseket is – fel kell tüntet-
ni a felhasználás (kiadás) forrásául szolgáló költségvetési
címet.

2.5. Az Alap feletti rendelkezési jog
2.5.1. Az Alap feletti rendelkezési jogot – az Alapról

szóló törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján, a Magyar
Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006.
évi LV. törvény 2. §-ának ga) alpontjára figyelemmel – a
gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: „mi-
niszter”) gyakorolja és felelõs annak felhasználásáért.

2.5.2. Az Alapról szóló törvény 10. §-ának (3) bekez-
dése értelmében az NKTH, mint a kutatás-fejlesztésért és
technológiai innovációért felelõs szerv, az alábbiak szerint
mûködik közre az Alap mûködtetésében:

a) javaslatot tesz a miniszternek az Alappal kapcsola-
tos, valamint egyéb, a kutatás-fejlesztés és a technológiai
innováció állami támogatására vonatkozó jogszabályok
tartalmára;

b) elkészíti és jóváhagyásra a Tanács, majd a miniszter
elé terjeszti az Alap felhasználási tervét, valamint a pályá-
zati stratégiát;

c) meghatározza az Alapból nyújtott támogatások fel-
használása ellenõrzésének, az Alap követelései behajtásá-
nak, a pénzügyi garanciák érvényesítésének módját;

d) döntési javaslatot terjeszt a miniszter elé az Alap
pénzeszközeinek felhasználásáról;

e) ellátja az Alap felhasználásával kapcsolatos állam-
háztartási információs feladatokat;

f) elkészíti és véleményezésre a Tanács, majd jóváha-
gyásra a miniszter elé terjeszti az Alap felhasználásáról
szóló éves beszámolót;

g) külön jogszabályban meghatározottak szerint gon-
doskodik az Alap pénzeszközeinek felhasználására vonat-
kozó döntések nyilvánosságra hozataláról;

h) ellátja az Alap pénzeszközei felhasználásának szak-
mai értékelésével kapcsolatos feladatokat.

2.6. Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
2.6.1. A Tanács az Alapra vonatkozó stratégiai kérdé-

sekkel foglalkozó, legfeljebb 15 tagú testület. A Tanács
tagjait a miniszter javaslata alapján a miniszterelnök bízza
meg az Alapról szóló törvényben meghatározott idõtar-
tamra. A Tanács tagjai közül 6 fõ a Kormányt képviseli,
9 fõ a gazdasági és tudományos életet képviselõ nem kor-
mányzati szakember.



2.6.2. A Tanács jogköre
2.6.2.1. A Tanács – a Közösségi Támogatási Keret fel-

használása érdekében az Európai Unió által társfinanszíro-
zott intézkedések kivételével – egyetértési jogot gyakorol
az Alap

a) felhasználási terve tekintetében, beleértve a pályáza-
ton kívül nyújtott egyedi támogatások odaítélésének a
szempontjait;

b) támogatási céljai, pályázati stratégiája, továbbá a
döntéshozatal szakmapolitikai irányelvei és a pályázati
eredmények értékelési szempontjainak meghatározása te-
kintetében;

c) pénzeszközeibõl nyújtott pénzügyi támogatások fi-
nanszírozási és döntéshozatali rendjének tekintetében.

2.6.2.2. A Tanács elõzetesen véleményezi a Közösségi
Támogatási Keret felhasználása érdekében az Alapból tá-
mogatott és az Európai Unió által társfinanszírozott intéz-
kedéseket, különösen a támogatási célokat, a felhasználási
tervet és a pályázati stratégiákat.

2.6.2.3. A Tanács elõzetes véleményezési joggal ren-
delkezik az egyes támogatási programok szakmai irányító
testületei összetételének meghatározásában.

2.6.2.4. A Tanács figyelemmel kíséri és véleményezi
az Alapból nyújtott támogatások társadalmi és gazdasági
hasznosulását, a felhasználás stratégiai céljainak megvaló-
sulását.

2.6.2.5. A Tanács véleményezi az Alap pénzeszközei-
nek felhasználásáról az NKTH által évente készített beszá-
molót, amelyet a miniszter terjeszt a Kormány elé.

2.6.3. A Tanács I. fejezet 2.6.2. pontban foglalt jogai
érvényesítése érdekében a vonatkozó elõterjesztéseket és
dokumentumokat az NKTH elnöke terjeszti a Tanács elé.

2.6.4. A Tanács évente legalább négyszer ülésezik.
A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vesz az NKTH
elnöke vagy elnökhelyettese, illetve a KPI fõigazgatója.

2.6.5. A Tanács mûködésének szabályait a Kutatási és
Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003.
(XII. 24.) Korm. rendelet és a Tanács ügyrendje határoz-
za meg.

II. AZ ALAP GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES
SZABÁLYAI

1. Tervezés

1.1. Stratégiai tervezés
1.1.1. Az Alap középtávú felhasználására vonatkozó

stratégiát az NKTH készíti el. A középtávú stratégiát az
NKTH elnöke terjeszti a Tanács elé jóváhagyásra. A Ta-
nács által elfogadott középtávú stratégiát az NKTH elnöke
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiak-
ban: ,,GKM”) gazdaságfejlesztési szakállamtitkárán ke-
resztül jóváhagyás céljából megküldi a miniszter részére.

1.1.2. Az NKTH az Alap tárgyévi felhasználására vo-
natkozó tervet az érintett miniszterek, államigazgatási
szervek és a Magyar Tudományos Akadémia bevonásával
a tárgyévet megelõzõ évben a költségvetés tervezésével

összhangban készíti el. A felhasználási tervet az NKTH el-
nöke – az éves költségvetési törvény parlamenti elfogadá-
sát követõen – terjeszti a Tanács elé jóváhagyásra. A Ta-
nács által elfogadott felhasználási tervet az NKTH elnöke
a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkárán keresztül
jóváhagyás céljából megküldi a miniszter részére.

1.1.3. A tárgyévi felhasználási terv év közben szüksé-
ges esetleges módosítását az NKTH készíti el. A módosí-
tott felhasználási tervet az NKTH elnöke terjeszti a Tanács
elé jóváhagyásra. A Tanács által elfogadott módosított fel-
használási tervet az NKTH elnöke a GKM gazdaságfej-
lesztési szakállamtitkárán keresztül jóváhagyás céljából
megküldi a miniszter részére.

1.2. Költségvetési törvényjavaslat
1.2.1. Az Alap tárgyévi költségvetési tervét a Pénzügy-

minisztérium (a továbbiakban: ,,PM”) tervezési köriratá-
ban foglaltak és a miniszter elõírásai figyelembevételével,
a KPI közremûködésével az NKTH készíti el, és azt jóvá-
hagyás és a további szükséges intézkedések megtétele cél-
jából a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkárán keresztül megküldi a miniszter részére.

1.2.2. A költségvetési törvényjavaslat tervezési felada-
tainak koordinálását az NKTH Gazdasági Fõosztálya
végzi.

1.2.3. Az NKTH Gazdasági Fõosztálya belsõ tervezési
köriratban határozza meg a költségvetési törvényjavaslat
– jelen utasításban nem rögzített – tartalmi és formai köve-
telményeit, a tervezés NKTH belsõ szervezeti egységeire
irányadó határidõket és a végrehajtásért felelõs személye-
ket.

1.2.4. Az Alap tárgyévi bevételi tervét a PM tervezési
köriratában foglaltak, a miniszter elõírásai és az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: ,,APEH”)
által megküldött bevallási adatok figyelembevételével az
NKTH készíti el.

1.2.5. Az Alap kiadási tervének elkészítése során az
NKTH a KPI által megküldött adatok (kötelezettségválla-
lás évenkénti bontásban, címenként, közgazdasági osztá-
lyozás szerint) alapján elkészíti a tárgyévet, illetve a tárgy-
évet követõ éveket terhelõ kötelezettségvállalások kimuta-
tását, és ezen kimutatás, valamint a bevételi terv alapján
meghatározza a kötelezettségvállalással nem terhelt, sza-
bad pénzkeretet.

Az NKTH kidolgozza a kötelezettségvállalással nem
terhelt pénzeszközök felhasználási tervét (kötelezettség-
vállalás évenkénti bontásban, címenként, közgazdasági
osztályozás szerint), beleértve az Alap regionális innová-
ciós célokat szolgáló pénzeszközei – RFT-kel együttmû-
ködve kialakított – felhasználási tervét is.

1.2.6. Az Alap költségvetési tervét a PM részére a mi-
niszter nyújtja be.

1.3. Kincstári költségvetés
1.3.1. Az Alap kincstári költségvetését a KPI készíti el

bevételi és kiadási jogcímenként, a bevételek és a kiadások
közgazdasági tartalmának feltüntetésével a Magyar Ál-
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lamkincstár (a továbbiakban: ,,MÁK”) által megadott for-
mában.

1.3.2. A kincstári költségvetést a KPI megküldi az
NKTH Gazdasági Fõosztálya részére, legkésõbb tárgyév
január 15-ig. Az NKTH Gazdasági Fõosztálya a tartalmi és
számszaki ellenõrzést követõen a kincstári költségvetést
legkésõbb tárgyév január 20-ig megküldi a MÁK és – egy-
idejûleg, tájékoztatásul, másolatban – a GKM gazdasági,
informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára részére.

1.4. Elemi költségvetés
1.4.1. Az Alap elemi költségvetését a KPI közremûkö-

désével az NKTH készíti el tárgyév január 20-áig, és azt
tárgyév február 10-éig – jóváhagyás, illetve a PM és a
MÁK részére történõ továbbítás céljából – megküldi a
GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakál-
lamtitkára részére. A GKM gazdasági, informatikai és hu-
mánpolitikai szakállamtitkára az elemi költségvetést
tárgyév február 15-ig megküldi a PM részére.

1.4.2. Az Alap elemi költségvetése magában foglalja:
a) a kiadásokat és bevételeket az Alapról szóló tör-

vényben meghatározott jogcímenként, a költségvetési tör-
vényben megállapított elõirányzatok keretei között, vala-
mint azokat részletezve;

b) a kiadásokat és a bevételeket a közgazdasági osztá-
lyozásnak megfelelõ bontásban, részletes elõirányzaton-
ként;

c) az Alap költségvetési évre vonatkozó finanszírozási
tervét.

1.4.3. Az Alap elemi költségvetését az „E) Elkülönített
állami pénzalap költségvetése” megnevezésû nyomtat-
ványgarnitúra PM által meghatározott ûrlapjainak kitölté-
sével nyomtatott formában és a közreadott számítástechni-
kai program segítségével elõállítva elektronikus úton is be
kell nyújtani a MÁK részére.

1.4.4. Az Alap elemi költségvetését a KPI készíti elõ és
küldi meg az NKTH részére tárgyév január 20-ig a jogsza-
bályi elõírásoknak megfelelõen és a költségvetési tör-
vényjavaslathoz az NKTH által benyújtott, címrendnek és
közgazdasági osztályozásnak megfelelõ tervszámok isme-
retében. Az elemi költségvetésnek tartalmaznia kell az
Alap azonosító adatait és mûködését, rendeltetését röviden
ismertetõ költségvetési alapokmányt, a kiadások és bevé-
telek pénzforgalmi összefoglalását és részletezését, azok
tételes jogcímeit.

1.5. Finanszírozási terv
1.5.1. Az Alap jóváhagyott kiadási elõirányzatának fel-

használása finanszírozási terv alapján történik. A finanszí-
rozási tervet az NKTH készíti el és az elemi költségvetés
részeként, az arra vonatkozó határidõket és szabályokat al-
kalmazva küldi meg a GKM gazdasági, informatikai és hu-
mánpolitikai szakállamtitkára részére, aki azt továbbítja a
PM részére.

1.5.2. A finanszírozási terv az Alap pénzforgalomban
tervezhetõ bevételeit, kiadásait, az Alap likviditásának
változását tartalmazza.

1.5.3. Amennyiben a finanszírozási terv havi adatai és
a tárgyhavi teljesítés adatai között 10%-nál nagyobb elté-
rés mutatkozik, az NKTH módosított finanszírozási tervet
készít, és azt a GKM gazdasági, informatikai és humánpo-
litikai szakállamtitkára egyidejû tájékoztatása mellett be-
nyújtja a MÁK-hoz.

1.5.4. A negyedéves finanszírozási tervet és a módosí-
tott finanszírozási terveket az NKTH készíti el, és a GKM
gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitká-
ra egyidejû tájékoztatása mellett – legkésõbb a tárgyne-
gyedévet megelõzõ hónap 25-éig – megküldi a MÁK ré-
szére.

1.5.5. Az éves, a negyedéves és a módosított finanszí-
rozási tervhez a KPI az alábbi információkat szolgáltatja
az NKTH részére, legkésõbb a tárgyidõszakot megelõzõ
hónap 20-ig:

a) tárgyévi kötelezettségvállalási adatok (szerzõdés
szerinti kifizetési ütemezés) – beleértve az elõzõ évrõl át-
húzódó kötelezettségvállalásokat – címenként, havi bon-
tásban;

b) tárgyévi kiadási adatok címenként, havi bontásban,
a tárgynegyedévet megelõzõ hónap utolsó napjáig;

c) tárgyévi bevételi adatok címenként, havi bontásban,
a tárgynegyedévet megelõzõ hónap utolsó napjáig;

d) tárgyévi tervezett és tényleges havi kötelezettségvál-
lalási és kiadási adatok közötti eltérések indoklása és ki-
adási elmaradás esetén a kiadás várható idõszakának (hó-
nap) megjelölése (a kiadás semmilyen esetben sem lehet
adott idõszakra vonatkozóan magasabb, mint a kötelezett-
ségvállalás, ilyen hiba észlelésekor azonnal korrigálni kell
a kötelezettségvállalás nyilvántartást).

2. Támogatás nyújtása, bírálat, döntés, szerzõdés-
kötés, pénzügyi lebonyolítás

2.1. Pályázati támogatások
2.1.1. A támogatás nyújtása, a pályázat tartalmi köve-

telményei, a szakmai irányitó testületek, a szerzõdéskötés,
a finanszírozás és a teljesítés, a támogatások felhasználá-
sának ellenõrzése, az Alap felhasználásának szakmai érté-
kelése, a tájékoztatatás általános feltételei vonatkozásában
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és
felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
10–28. §-aiban és az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: ,,Ámr.”) VIII. fejezetében foglaltakat kell irányadó-
nak tekinteni.

2.1.2. A Tanács és a miniszter által jóváhagyott pályá-
zati stratégia alapján a KPI – az NKTH közremûködésével
– elkészíti a pályázati felhívást. A pályázat lebonyolítására
vonatkozó eljárásrendet az NKTH készíti el. A pályázati
felhívást az NKTH Gazdasági Fõosztálya megküldi a
Pénzügyminisztérium Támogatás Vizsgáló Irodájának ré-
szére, jóváhagyás céljából.

2.1.3. A kiírást megelõzõen a Pénzügyminisztérium
Támogatás Vizsgáló Irodájával elõzetesen egyeztetett pá-
lyázati felhívást, valamint az eljárásrendet az NKTH elnö-



ke – jóváhagyás céljából – megküldi a GKM gazdaságfej-
lesztési szakállamtitkára részére

2.1.4. A pályázati stratégiában meghatározott egyes tá-
mogatási programok koordinálását szakmai irányító testü-
letek végzik, amelynek tagjaira és elnökére az NKTH el-
nöke tesz javaslatot, a testület tagjait és elnökét – a Tanács
véleményének meghallgatását követõen – a GKM gazda-
ságfejlesztési szakállamtitkára kéri fel.

2.1.5. A szakmai irányító testület javaslata alapján az
NKTH indokolással alátámasztott döntési javaslatot ké-
szít, és azt – jóváhagyás céljából – a GKM gazdaságfej-
lesztési szakállamtitkárán keresztül megküldi a miniszter
részére.

2.1.6. A támogatás nyújtása, a pályázat tartalmi köve-
telményei, a szakmai irányító testületek, a szerzõdéskötés,
a finanszírozás és a teljesítés, a támogatások felhasználá-
sának ellenõrzése, az Alap felhasználásának szakmai érté-
kelése és a tájékoztatás részletes eljárási rendjét az NKTH
és a KPI közös szabályzatban rögzíti.

2.1.7. Az egyes programok értékelésének módját, üte-
mezését az NKTH értékelési stratégiája tartalmazza.

2.2. Pályázaton kívüli támogatások (egyedi döntések)
2.2.1. Az egyedi kérelmek elbírálására vonatkozó

szempontrendszert és eljárásrendet az NKTH készíti el és
– a Tanács egyetértését követõen – a miniszter hagyja
jóvá.

2.2.2. Az egyedi támogatási kérelmek esetében a támo-
gatás odaítélésérõl – az NKTH indokolással alátámasztott
döntési javaslata alapján – a miniszter dönt. Az NKTH el-
nöke a döntési javaslatot a GKM gazdaságfejlesztési szak-
államtitkárán keresztül küldi meg a miniszter részére.

2.2.3. A miniszterhez beérkezõ támogatásra irányuló
egyedi kérelmeket a miniszter haladéktalanul megküldi az
NKTH részére.

2.2.4. Az NKTH szakmai és jogi szempontból ellenõrzi
a kérelmet, fedezetvizsgálatot végez és elkészíti a döntési
javaslatot.

2.2.5. A pályázaton kívüli támogatások kezelésének,
szakmai és jogi ellenõrzésének, fedezetvizsgálatának,
nyilvántartásának, a szerzõdéskötésnek, a finanszírozás-
nak és az ellenõrzésnek a rendjét, a tájékoztatási kötele-
zettség végrehajtását az NKTH és a KPI közös szabályzat-
ban rögzíti.

3. Kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvénye-
sítés, utalványozás, ellenjegyzés

3.1. Kötelezettségvállalás
3.1.1. A kötelezettségvállalás azonnali vagy késõbbi

idõpontra vonatkozó, fizetési vagy más teljesítési kötele-
zettségre, illetõleg követelésre vonatkozó írásbeli intézke-
dés.

A kötelezettségvállalás dokumentuma alatt az Ámr.
2. §-ának 67. pontjában meghatározott dokumentumokat
kell érteni, illetve az egyedi támogatásról szóló döntést.

3.1.2. Az Alap terhére a miniszter, illetve az általa írás-
ban meghatalmazott személy vállalhat fizetési vagy más

teljesítési kötelezettséget. A költségvetési törvényben ré-
giónként meghatározott decentralizált keretek felhaszná-
lásáról az RFT-k döntenek.

3.1.3. Az Alap terhére nyílt pályázati rendszerben vagy
egyedi döntés alapján nyújtandó támogatások esetében a
döntési javaslatot az NKTH készíti el és azt az NKTH el-
nöke a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkárának kül-
di meg. A javaslatot a miniszter – vagy az általa írásban
meghatalmazott személy – hagyja jóvá. Az RFT-k döntési
javaslatát a Regionális Innovációs Ügynökségek (a továb-
biakban: ,,RIÜ”) készítik el és az RFT elnöke döntését
követõen megküldik a NKTH részére.

3.1.3. Az Alap terhére vállalt kötelezettségekrõl az
NKTH és a KPI a költségvetési törvény címrendjének
megfelelõ bontásban napra kész nyilvántartást vezet. A
kötelezettségállomány nyilvántartás struktúrájának kiala-
kítása az NKTH Gazdasági Fõosztályának feladata. A
nyilvántartást oly módon kell vezetni, hogy abból kiderül-
jön a tárgyévi és a tárgyévet követõ évek kötelezettségvál-
lalása. Az Alapról szóló törvényben rögzített, különbözõ
mennyiségi korlátozás alá tartozó felhasználásokról (I. fe-
jezet 2.3.4. és 2.3.8. pont) külön-külön nyilvántartást kell
vezetni.

3.1.4. Az Alap esetében maradvánnyal szemben elszá-
molási lehetõség nincs. A tárgyévi kötelezettséggel terhelt
maradvány a tárgyévet követõ év elõirányzatait terheli.
Ezért az egyes éveket terhelõ kötelezettségeket úgy kell
nyilvántartani, hogy a kötelezettség a valós (pénzforgalmi)
idõszakot terhelje.

3.1.5. A döntés dokumentálása
3.1.5.1. Az Alap terhére nyújtott támogatásról szóló,

miniszter – vagy az általa írásban meghatalmazott sze-
mély – által hozott döntés dokumentációja az alábbi doku-
mentumokat tartalmazza:

a) a KPI, illetve – pályázaton kívüli felhasználás ese-
tén – az NKTH által készített elõterjesztés;

b) a kötelezettségvállalás bizonylata (döntés);
c) nyílt pályázat esetén a szakmai irányító testület ülé-

sének jegyzõkönyve (hitelesített másolat).
Az a)–c) pontokban felsorolt dokumentumok 3–3 pél-

dányban készülnek, melybõl 1–1 példány az NKTH Gaz-
dasági Fõosztálya és a KPI példánya, 1 példányt pedig az
NKTH akta tartalmaz.

A kötelezettségvállalás bizonylata 4 példányban készül,
melybõl 1–1 példány a miniszter, az NKTH Gazdasági Fõ-
osztálya és a KPI példánya, 1 példányt pedig az NKTH
akta tartalmaz.

Az NKTH a miniszter részére a kötelezettségvállalási
dokumentumot 4 példányban küldi meg jóváhagyás céljá-
ból.

3.1.5.2. Az Alap terhére nyújtott támogatásról szóló,
RFT által hozott döntés dokumentációja az alábbi doku-
mentumokat tartalmazza:

a) a RIÜ által készített elõterjesztés;
b) a kötelezettségvállalás bizonylata (döntés);
c) a szakmai irányító testület ülésérõl készült emlékez-

tetõ;
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d) jelen utasítás 2. számú mellékletének megfelelõ nyi-
latkozat kitöltve, aláírva;

Az a)–d) pontokban felsorolt dokumentumok 5–5 pél-
dányban készülnek, melybõl 1–1 példány az RFT, a RIÜ,
az NKTH Gazdasági Fõosztálya és a KPI példánya, 1 pél-
dányt pedig az NKTH akta tartalmaz.

3.1.6. Az Alapból az NKTH részére külön jogszabály,
nemzetközi szerzõdés alapján nyújtott egyedi támogatá-
sokról – a Tanács, és szükség esetén a miniszter jóváha-
gyását követõen – az NKTH és a KPI megállapodást köt.
Az elszámolás határidejét a szerzõdésben rögzíteni kell.

3.1.7. Kötelezettségvállalás nyilvántartása nyílt pályá-
zati rendszerben nyújtott támogatási programok esetében

3.1.7.1. A pályázati keretösszeget az NKTH rögzíti,
míg a kötelezettségvállalás egyéb adatait a KPI tartja
nyilván.

3.1.7.2. A kötelezettségvállalások adatainak rögzítése
az Alap pályázat- és szerzõdés-nyilvántartó rendszerében
történik.

3.1.7.3. Az NKTH Gazdasági Fõosztálya a pályázati
dokumentum kézhezvételekor nyilvántartásba veszi a
döntés keretösszegét.

3.1.7.4. A KPI a kötelezettségvállalás dokumentumá-
nak kézhezvételétõl számított 3 munkanapon belül – a pá-
lyázati programon belül – egyedileg rögzíti a pályázatok
adatait, értesíti a nyertes pályázókat, megkezdi a szerzõ-
déskötést. A szerzõdéskötést követõen, a szerzõdésre vo-
natkozó adatok között kerül rögzítésre a kifizetés üteme-
zése.

3.1.7.5. Amennyiben a szerzõdéskötések során a KPI
úgy látja, hogy adott pályázati program esetén szükséges a
teljesítés döntésben rögzített ütemtervétõl eltérni, úgy a
módosítás érvényességéhez az NKTH elnökének jóváha-
gyása szükséges. A kötelezettségvállalás módosítását – a
fedezetvizsgálatot követõen – az NKTH Gazdasági Fõosz-
tályának vezetõje jegyzi ellen.

3.1.8. Kötelezettségvállalás nyilvántartása pályázaton
kívüli egyedi támogatási kérelmek esetében

3.1.8.1. Az egyedi kérelmen alapuló támogatási dönté-
sek keretében vállalt kötelezettségeket az NKTH tartja
nyilván.

3.1.8.2. A kötelezettségvállalások adatainak rögzítése
az Alap pályázat- és szerzõdés-nyilvántartó rendszerében
történik.

3.1.8.3. A kötelezettségvállalás adatait az NKTH Gaz-
dasági Fõosztálya rögzíti. A kötelezettségvállalási adatla-
pot az NKTH küldi meg a KPI részére, szerzõdéskötés
céljából.

3.1.8.4. A KPI a kötelezettségvállalási adatlap kézhez-
vételétõl számított 3 munkanapon belül megköti a szerzõ-
dést. A szerzõdéskötést követõen, a szerzõdés adatai kö-
zött kerül rögzítésre a kifizetés ütemezése.

3.1.8.5. Amennyiben a szerzõdéskötés során a KPI úgy
látja, hogy szükséges a teljesítés döntésben rögzített ütem-
tervétõl eltérni, úgy a módosítás érvényességéhez az
NKTH elnökének jóváhagyása szükséges. A kötelezett-

ségvállalás módosítását – a fedezetvizsgálatot követõen –
az NKTH Gazdasági Fõosztályának vezetõje jegyzi ellen.

3.1.9. Kötelezettségvállalás nyilvántartása az NKTH
részére pályázaton kívül, külön jogszabály, nemzetközi
szerzõdés alapján nyújtott támogatások esetében

3.1.9.1. A kötelezettségvállalás adatainak rögzítését az
NKTH végzi.

3.1.9.2. Az NKTH részére az Alapból nyújtott vonat-
kozó támogatás terhére vállalt kötelezettség dokumentu-
ma szerzõdés vagy utazási határozat, amelyek nyilvántar-
tását az NKTH Gazdasági Fõosztálya vezeti.

3.1.9.3. Az Alapból az NKTH részére nyújtott támoga-
tás felhasználásának elszámolását az Alap felé az NKTH
Gazdasági Fõosztálya végzi.

3.1.10. Az NKTH elnöke jogosult a támogatási döntés
módosítására, amennyiben a módosítás – a támogatás tel-
jes összegét tekintve – többlet kötelezettséget nem ered-
ményez (pl.: kifizetés ütemezésének módosítása, változás
a konzorcium összetételében stb).

3.1.11. A miniszter, illetve az általa írásban meghatal-
mazott személy, valamint az RFT pénzügyi ellenjegyzés-
sel ellátott döntése birtokában a nyílt pályázati rendszer-
ben nyújtott támogatások és a pályázaton kívüli egyedi
döntések esetében a támogatási szerzõdéseket a KPI köti
meg a nyertes pályázókkal a döntésben meghatározott fel-
tételek szerint. A KPI részérõl a támogatási szerzõdés alá-
írására a KPI fõigazgatója jogosult. A szerzõdéskötés
rendjét a KPI eljárásrendben szabályozza.

3.1.12. Az Alap terhére vállalt kötelezettségekrõl az
NKTH elnöke – a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtit-
kárán keresztül – havonta tájékoztatja a minisztert.

3.2. Teljesítésigazolás
3.2.1. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésé-

nek elrendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni, szak-
mailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét,
a szerzõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

3.2.2. Az Alappal kapcsolatos bevételek és kiadások
teljesítésigazolását a KPI végzi. A teljesítésigazolás rész-
letes szabályait, a teljesítésigazolásra jogosultak körét a
KPI külön szabályzatban határozza meg.

3.3. Érvényesítés
3.3.1. Érvényesítésre az utalványozás elõtt, a teljesítés

szakmai igazolása után kerül sor. A szakmai teljesítésiga-
zolás alapján az érvényesítõnek ellenõriznie kell az
összegszerûséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az elõírt
követelményeket betartották-e. Az érvényesítésnek – az
„érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a
megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló
fõkönyvi számlaszámot.

3.3.2. Az Alap vonatkozásában érvényesítõ csak a KPI
gazdasági fõigazgató-helyettese, illetve az által írásban
megbízott legalább középfokú iskolai végzettségû és
pénzügyi-számviteli szakképesítésû közalkalmazott lehet.
Az érvényesítést végzõ és a szakmai teljesítést igazoló
nem lehet azonos személy.



3.3.3. Az Alap kiadásaival és bevételeivel kapcsolatos
érvényesítést a KPI végzi. Az érvényesítés részletes szabá-
lyait, az érvényesítésre jogosultak körét a KPI külön sza-
bályzatban határozza meg.

3.4. Utalványozás
3.4.1. Utalványozás alatt a kiadások teljesítésének és a

bevételek beszedésének vagy elszámolásának elrendelését
kell érteni, amely érvényesített számla, illetõleg egyéb
okmány alapján hajtható végre.

3.4.2. Utalványozni csak az érvényesített (II. fejezet
3.3. pont) okmányra rávezetett aláírással vagy külön írás-
beli rendelkezéssel (utalványrendelet) lehet.

3.4.3. Az utalványrendeleten fel kell tüntetni:
a) a rendelkezõnek és a rendelkezést végrehajtónak

(házipénztár, bank) megnevezését;
b) az „utalvány” szót;
c) a költségvetési évet;
d) a befizetõ és a kedvezményezett megnevezését, cí-

mét, bankszámlájának a számát;
e) a fizetés idõpontját, módját és összegét;
f) a megterhelendõ, jóváírandó bankszámla számát és

megnevezését;
g) a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegy-

zõ aláírását;
h) a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszá-

mát.
3.4.4. Az Alap kiadásainak és bevételeinek utalványo-

zását a KPI végzi. Az utalványozás részletes szabályait, il-
letve az utalványozásra jogosultak körét a KPI külön sza-
bályzatban határozza meg.

3.5. Pénzügyi ellenjegyzés
3.5.1. A kötelezettségvállalás dokumentuma, a kedvez-

ményezettel kötött szerzõdés és a kifizetést elrendelõ utal-
ványrendelet kizárólag írásos ellenjegyzéssel együtt érvé-
nyes. Ellenjegyzés nélkül szerzõdés nem köthetõ, pénz-
ügyi teljesítés nem hajtható végre.

3.5.2. Az ellenjegyzést végzõ személy aláírásával iga-
zolja, hogy a kötelezettségvállalás dokumentuma, illetve
az utalványrendelet

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

b) az elõirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés
idõpontjában a fedezet rendelkezésre áll,

c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vo-
natkozó szabályokat.

Az utalvány ellenjegyzése során továbbá meg kell gyõ-
zõdni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvé-
nyesítés megtörtént-e.

3.5.3. Az Alap terhére vállalt kötelezettségek ellen-
jegyzésére az NKTH Gazdasági Fõosztályának vezetõje
jogosult.

3.5.4. Az Alap terhére nyílt pályázati rendszerben vagy
egyedi döntés alapján kötött támogatási szerzõdések, illet-
ve az ahhoz kapcsolódó kifizetések és bevételek ellenjegy-

zése a KPI-nél történik, ezért az ellenjegyzéssel kapcsola-
tos eljárást és az ellenjegyzésre jogosult személyek kijelö-
lését a KPI-nél külön szabályzatban kell rögzíteni.

3.5.5. Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettség-
vállalást, illetve az utalványozást, ha nem ért vele egyet,
akkor kell ellenjegyeznie, ha erre kötelezettségvállalás
esetén a költségvetési szerv vezetõje, illetve utalványozás
esetén az utalványozó írásban utasítja. Az utasításra törté-
nõ ellenjegyzésrõl a felügyeleti szerv vezetõjét azonnali
hatállyal írásban értesíteni kell. A felügyeleti szerv vezetõ-
je a jelentés kézhezvételétõl számított 8 napon belül köte-
les megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az eset-
leges felelõsségre vonást.

Az utalványozás utasításra történõ ellenjegyzését a KPI
az NKTH részére köteles jelenteni.

3.5.6. A kötelezettségvállalások ellenjegyzését meg-
elõzõen az NKTH Gazdasági Fõosztálya fedezetvizsgála-
tot végez. A fedezetvizsgálat kitér a költségvetési törvény
szerinti címeken rendelkezésre álló forrás és az Alapról
szóló törvényben rögzített felhasználási korlátozások
(I. fejezet 2.3.4. és 2.3.8. pont) betartásának ellenõrzésére.
A kötelezettségvállalás dokumentumára rá kell vezetni „a
fedezet rendelkezésre áll” szöveget. A fedezet rendelke-
zésre állásának tényét a pénzügyi ellenjegyzõ aláírásával
igazolja.

3.5.7. A miniszter részére csak pénzügyi ellenjegyzés-
sel ellátott döntési javaslatot lehet beterjeszteni.

3.5.8. A szerzõdések, illetve az utalványozás ellenjegy-
zését megelõzõen a KPI köteles ismételten fedezetvizsgá-
latot végezni. Ennek során a II. fejezet 3.5.2. pontban rög-
zítetteken túl a KPI azt is ellenõrzi, hogy a kötelezettség-
vállalás dokumentumában rögzített éves keretösszegek a
szerzõdéskötés, illetve utalványozás során nem kerülnek-e
túllépésre.

3.6. Összeférhetetlenség, titoktartás
3.6.1. Ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan

nem lehet azonos személy:
a) a kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ,
b) az utalványozó és ellenjegyzõ,
c) az érvényesítõ, az utalványozó és az ellenjegyzõ.
3.6.2. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványo-

zási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy,
aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója [a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának
b) pontja] vagy a maga javára látná el.

3.6.3. A kötelezettségvállalási-, utalványozási- és el-
lenjegyzési jogkör, valamint a bankszámlák feletti rendel-
kezési jog gyakorlása során szerzett információk bizalmas
kezelésére a hivatali és egyéb titoktartási kötelezettségrõl
szóló jogszabályokat, az NKTH elnökének és a KPI fõ-
igazgatójának vonatkozó utasításait kell alkalmazni.

4. Pénzeszközátadás

4.1. Az Alapból történõ pénzeszközátadást a miniszter
engedélyezi.

4.2. Az Alap kezelésével összefüggõ kiadások fedeze-
téül az NKTH, illetve a KPI részére történõ pénzeszközát-
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adást a miniszter évente – a költségvetési törvényben fog-
laltaknak megfelelõen – éves, illetve havi keretösszeg
meghatározásával engedélyezi. Az éves keretösszeg meg-
változtatását az NKTH Gazdasági fõosztályvezetõjének
javaslatára az NKTH elnöke kezdeményezi, és a miniszter
engedélyezi. A KPI részére történõ pénzeszközátadás te-
kintetében az NKTH Gazdasági fõosztályának vezetõje
vállalhat kötelezettséget, a MÁK-nak történõ bejelentésre
az NKTH Gazdasági fõosztályának vezetõje és az általa
írásban meghatalmazott személy jogosult.

5. Elõirányzat-módosítás

5.1. Elõirányzat-módosítást az NKTH Gazdasági Fõ-
osztályának javaslata alapján az NKTH elnöke kezdemé-
nyezhet a miniszternél. A miniszter az elõirányzat-módo-
sítást a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkára egyetértésével hagyja jóvá.

5.2. Az elõirányzat-módosítás elõkészítését az NKTH
Gazdasági Fõosztálya végzi. A MÁK-hoz történõ bejelen-
tésre az NKTH Gazdasági Fõosztályának vezetõje és az ál-
tala írásban meghatalmazott személy jogosult.

5.3. A miniszter által jóváhagyott elõirányzat-módosí-
tásról az NKTH Gazdasági Fõosztálya értesíti a KPI-t.

6. Követelésállomány (adósok) nyilvántartása, ke-
zelése

6.1. Az Alap követelésállományának nyilvántartását és
kezelését a KPI végzi. A KPI az adósságállomány alakulá-
sáról, az állományváltozás okairól, a tárgyidõszaki behaj-
tással kapcsolatos kiadásokról minden negyedév végén,
legkésõbb a tárgynegyedévet követõ hónap 15. munka-
napjáig beszámol az NKTH részére. A beszámolót az
NKTH Gazdasági Fõosztálya részére papír alapon, hivata-
los úton és egyidejûleg e-mailben kell eljuttatni.

6.2. A II. fejezet 6.1. pontban foglalt jelentési kötele-
zettség nem pótolja a követelésállománnyal kapcsolatos,
jogszabályban rögzített egyéb beszámolási kötelezettsége-
ket.

6.3. A követelésállomány alakulását, a követeléskeze-
lés tapasztalatait az éves költségvetési beszámoló szöve-
ges részében be kell mutatni.

7. Követelés fejében kapott részvények, üzletrészek,
egyéb vagyontárgyak

7.1. Az Alap követelése fejében gazdasági társaságban
való érdekeltséget megtestesítõ részvényt vagy üzletrészt,
továbbá egyéb vagyontárgyakat elfogadni csak abban az
esetben és olyan mértékben lehet, amennyiben és amekko-
ra összegben pénzbeli teljesítés nem lehetséges.

7.2. Ha a követelés csak gazdasági társaságban való ér-
dekeltséget megtestesítõ részvény vagy üzletrész, továbbá
egyéb vagyontárgyak megszerzésével elégíthetõ ki, azokat
a lehetõ legrövidebb idõn belül a Kincstári Vagyoni Igaz-

gatóság, mint a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szer-
vezet részére, kizárólag készpénzes értékesítésre vagy – az
értékesítésig – további hasznosításra át kell adni. A köve-
telés fejében kapott, az NKTH vagyonkezelésében lévõ
részvények, üzletrészek, egyéb vagyontárgyak kezelése,
nyilvántartása, elszámolása tekintetében az NKTH igazga-
tási költségvetésére vonatkozó belsõ szabályokat kell al-
kalmazni. A részvényekkel, illetve üzletrészekkel, egyéb
vagyontárgyakkal kapcsolatos hivatkozott feladatok ellá-
tását az NKTH Gazdasági Fõosztálya végzi.

7.3. A követelés fejében történõ értékpapír-, vagyon-,
illetve tulajdonjog-átruházást az NKTH elnökének javas-
lata alapján a miniszter engedélyezi, az abból származó
bevétel – a költségvetési támogatás arányában a központi
költségvetést megilletõ hányad kivételével – az Alapot
illeti meg.

8. Az Alap pénzforgalmának bonyolítása

8.1. Az Alap pénzforgalmának bonyolítása a MÁK-nál
vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlán történik,
amely felett a rendelkezési jogot a KPI gyakorolja. A
pénzforgalom bonyolításával kapcsolatos eljárásrendet és
hatásköröket a KPI külön szabályzatban határozza meg.

8.2. Az APEH a hozzá befizetett járulékot az Alapról
szóló törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
innovációs járulékelõleg befizetésének határidejétõl szá-
mított 5 munkanap alatt naponta, más esetekben hetente
egy alkalommal, a hét elsõ munkanapján utalja át az Alap
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

8.3. Az átutalásokra vonatkozó eljárás részleteit – bele-
értve az adóbírságból, a késedelmi- és az önellenõrzési
pótlékokból származó bevételek APEH és Alap közötti
megosztására vonatkozó szabályokat is – az NKTH, a
MÁK és az APEH közötti háromoldalú megállapodás rög-
zíti.

9. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatás

9.1. Könyvvezetés, számviteli rend
Az Alap könyvvezetését a KPI végzi, pénzforgalmát a

KPI bonyolítja. Az Alap egységes számviteli rendjét, a
könyvvezetés szabályozását az NKTH egyetértésével a
KPI alakítja ki, és a miniszter hagyja jóvá. A KPI legalább
az alábbi szabályzatok megalkotására köteles:

– Számviteli politika
– Eszközök és források értékelési szabályzata
– Eszközök és források leltárkészítési szabályzata
– Pénzkezelési szabályzat
– Számlarend, számlatükör
– Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, el-

lenjegyzés rendje
– Bizonylati szabályzat

9.2. Kincstári beszámoló, mérlegjelentés, évközi és
éves beszámoló, zárszámadás

9.2.1. A MÁK kincstári költségvetési beszámolót ké-
szít, melyet a tárgyidõszakot követõ hónap 30. napjáig



egyeztetés céljából megküld a KPI részére. Az egyeztetési
kötelezettség a kincstári számlák egyenlegére és forgalmá-
ra, valamint a kincstári költségvetés kiemelt elõirányzatai-
nak aktuális összegére és az elõirányzatok teljesítésének
összegére vonatkozik. A KPI az egyeztetés keretében ész-
lelt esetleges eltérésrõl legkésõbb tárgyév február 10-ig tá-
jékoztatja az NKTH-t. Az eltérést a KPI az elemi beszámo-
lóhoz is köteles mellékelni.

9.2.2. A KPI az Alap eszközeinek és forrásainak alaku-
lásáról negyedévenként, a fõkönyvi kivonat állományi
számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilván-
tartásokból összeállított mérlegjelentést készít az Ámr.
12/a)–12/c) számú mellékletei szerint. Az idõközi mérleg-
jelentést a KPI az APEH adatszolgáltatást követõ 5 mun-
kanapon belül, a negyedik negyedévre vonatkozóan a
gyorsjelentést a tárgynegyedévet követõ március 10-ig, az
éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának határide-
jével megegyezõen küldi meg az NKTH Gazdasági Fõosz-
tálya részére.

A gyorsjelentést az APEH adatszolgáltatást megelõzõ-
en, a negyedik negyedévre számított értékvesztés nélkül
kell elkészíteni.

A negyedéves mérlegjelentéseket – az NKTH elnöke jó-
váhagyását követõen – az NKTH Gazdasági Fõosztálya a
tárgynegyedévet követõ hónap 25. napjáig, a gyorsjelen-
tést a tárgyévet követõ év március 20-ig juttatja el feldol-
gozásra a MÁK-nak. Az éves jelentést az NKTH az éves
beszámoló továbbításának határidejével megegyezõen jut-
tatja el a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkára részére, aki azt a beszámoló benyújtásá-
val egyidejûleg továbbítja a MÁK részére.

9.2.3. Az Alap féléves, illetve éves költségvetési be-
számolóját a jogszabályokban rögzítettek, illetve az
NKTH – PM köriratával összhangban készült – belsõ kör-
irata szerinti formában és tartalommal kell a megadott ha-
táridõre (II. fejezet 9.4. pont) elkészíteni. A KPI elkészíti
az Alap féléves, illetve éves költségvetési beszámolójának
számszaki részét (Ámr. 2. számú melléklet – „E” Elkülöní-
tett állami pénzalap költségvetése megnevezésû nyomtat-
ványgarnitúra) és megküldi ellenõrzésre az NKTH Gazda-
sági Fõosztálya részére. A beszámoló általános indoklását
az NKTH stratégiai ügyekért felelõs szervezeti egysége

készíti el és küldi meg az NKTH Gazdasági Fõosztályának
részére.

Az évközi és éves beszámolókat az NKTH Gazdasági
Fõosztálya ellenõrzi, majd az NKTH elnöke jóváhagyásra
megküldi a GKM gazdasági, informatikai és humánpoliti-
kai szakállamtitkára részére, aki azokat – jóváhagyását
követõen – továbbítja a PM részére.

9.2.4. Az éves beszámolót és a mérleget könyvvizsgá-
lóval hitelesíttetni kell. A hitelesített beszámolót és mérle-
get meg kell küldeni az Állami Számvevõszéknek. A
könyvvizsgálót – az Állami Számvevõszék elnökének ja-
vaslata ismeretében – a miniszter bízza meg. A könyvvizs-
gálattal kapcsolatos ügyekben az NKTH elnöke teljes jog-
körrel jár el. A könyvvizsgálat költségeit az NKTH az
Alap mûködtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások
között számolja el.

9.2.5. Az éves beszámolót az NKTH a tárgyévet követõ
év május 20-ig megküldi a Tanács részére, véleményezés
céljából.

9.2.6. A zárszámadási törvényjavaslat elõkészítéséhez
szükséges – a PM körirata és a miniszter által elõírt –
számszaki és szöveges információkat az NKTH készíti el
és küldi meg a GKM gazdasági, informatikai és humánpo-
litikai szakállamtitkára útján a miniszter részére. A zár-
számadáshoz szükséges adatszolgáltatást a miniszter küldi
meg a PM részére.

9.3. Egyéb adatszolgáltatás
9.3.1. A KPI tárgyhót követõ hónap 10-ig megküldi

elektronikus formában az NKTH részére a társadalmi szer-
vezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társa-
ságok részére juttatott támogatások adatait a MÁK által
rendelkezésre bocsátott formában és tartalommal. Az adat-
szolgáltatást az NKTH tárgyhót követõ hónap 15-ig küldi
meg a MÁK részére.

9.3.2. Az Országos Támogatási Monitoring Rendszer-
rel kapcsolatos adatszolgáltatást a MÁK által megadott
formában és tartalommal a KPI végzi.

9.4. Határidõk
Amennyiben jogszabály, a pénzügyminiszter rendelke-

zése vagy körirata másként nem rendeli, a jelen fejezetben
foglalt kötelezettségek teljesítése során az alább határidõ-
ket kell betartani.
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KPI-tõl az NKTH részére
NKTH

saját jogkörû
adatszolgáltatása

az NKTH-tól a minisz-
ter/szakállamtitkár részére

miniszter/szakállamtitkár
PM részére

Jelentés az Alap pénz-
forgalmáról (Ámr.
141. §)

tárgyhót követõ hónap
15. nap

tárgyhót követõ hónap
25. nap

tárgyhót követõ hónap
25. nap

Jelentés az Alap köte-
lezettség állományáról

tárgyhót követõ hónap
15. nap

Jelentés követelés állo-
mány alakulásáról

tárgyhót követõ hónap
15. munkanap

Mérlegjelentés – idõ-
közi
(Ámr. 145. §)

tárgynegyedévet köve-
tõ hónap 20. nap

tárgynegyedévet köve-
tõ hónap 25. nap

tárgynegyedévet köve-
tõ hónap 25. nap

Mérlegjelentés – IV.
negyedévrõl készült
gyors jelentés
(Ámr. 145. §)

tárgyévet követõ év
március 10.

tárgyévet követõ év
március 20.

tárgyévet követõ év
március 20.

Mérlegjelentés – éves
jelentés

tárgyévet követõ év
május 20.

tárgyévet követõ év
május 25.

tárgyévet követõ év
május 31.

Féléves beszámoló tárgyév július 31. tárgyév augusztus 10. tárgyév augusztus 15.

Elõzetes éves beszá-
moló (könyvvizsgáló
jelentés nélkül)

tárgyévet követõ év
április 22.

tárgyévet követõ év
április 25.

tárgyévet követõ év
április 30.

Éves beszámoló
könyvvizsgálói jelen-
téssel

tárgyévet követõ év
május 15.

tárgyévet követõ év
május 25.

tárgyévet követõ év
május 31.

Éves beszámoló meg-
küldése a Tanács ré-
szére

tárgyévet követõ év
május 20.

4.szám
K

Ö
Z

L
E

K
E

D
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
261



Az adatszolgáltatást a jogszabályi elõírásoknak, a PM
köriratának, a miniszter, illetve az NKTH elnöke vonatko-
zó utasításainak megfelelõ formában és tartalommal kell
teljesíteni a fent megjelölt határidõkre. Az adatszolgáltatá-
sok koordinálásáért az NKTH Gazdasági Fõosztálya fele-
lõs.

10. Ellenõrzés

10.1. Belsõ ellenõrzés
10.1.1. Az Alap mûködtetésének, pénzforgalmának és

felhasználásának belsõ ellenõrzését az NKTH végzi, és az
ellenõrzések eredményérõl tájékoztatja a minisztert. A
KPI belsõ ellenõrei látják el a KPI pénzforgalom lebonyo-
lításával és pénzeszközök kezelésével kapcsolatos tevé-
kenységének ellenõrzését.

10.1.2. Az Alap mûködésének és gazdálkodásának ese-
ti ellenõrzését az NKTH és a Tanács a miniszternél kezde-
ményezheti.

10.1.3. Az egyes pályázatkezelésben részt vevõ szerve-
zetek pályázatkezeléssel összefüggõ tevékenységének el-
lenõrzését az NKTH belsõ ellenõrzése végzi.

10.2. Folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzés (FEUVE)

10.2.1. Az Alappal összefüggõ gazdasági folyamatokra
(tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságokra te-
kintettel ki kell alakítani, mûködtetni és fejleszteni a FEU-
VE rendszerét. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon
elveket, eljárásokat és belsõ szabályzatokat, melyek alap-
ján az Alap mûködtetését, kezelését végzõ költségvetési
szervek érvényesítik a feladatuk ellátására szolgáló elõ-
irányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabálysze-
rû, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás kö-
vetelményeit.

10.2.2. A FEUVE kialakítása, mûködtetése és fejlesz-
tése során figyelembe kell venni a pénzügyminiszter által
közzétett módszertani útmutatókat, az államháztartási kül-
sõ pénzügyi ellenõrzést és belsõ ellenõrzést végzõ szervek
által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.

10.2.3. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
az NKTH, illetve a KPI szervezeti és mûködési szabályza-
tának mellékletét képezi.

10.2.4. Az ellenõrzési nyomvonal – amely a tervezési,
pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési folyamatok szöveges
vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemlélte-
tett leírása – az NKTH, illetve a KPI szervezeti és mûködé-
si szabályzatának mellékletét képezi.

10.2.5. A kockázati tényezõk figyelembevételével koc-
kázatelemzést kell végezni, és kockázatkezelési rendszert
kell mûködtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és
meg kell állapítani az NKTH, illetve a KPI Alappal kap-
csolatos tevékenységében rejlõ kockázatokat. A kockázat-
kezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni
azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csök-
kentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A FEUVE
rendszerben rejlõ kockázatos területek kiválasztására ob-

jektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénz-
ügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

10.2.6. Az Alap gazdálkodásával, mûködésével kap-
csolatos FEUVE-i folyamatok kialakítását, a FEUVE sza-
bályozását az NKTH-ban a Gazdasági Fõosztály vezetõje,
a KPI-ban a gazdasági fõigazgató-helyettes koordinálja.

10.2.7. A pályázatkezelésben részt vevõ egyéb szerve-
zetek a pénzügyminiszter által jóváhagyott módszertani
útmutatók alapján szintén kötelesek kialakítani a FEUVE
rendszerét, amelynek keretében a pályázatkezelésre vonat-
kozóan ellenõrzési nyomvonalat kell kialakítaniuk, ame-
lyet az NKTH elnöke hagy jóvá. A pályázatkezelésben
részt vevõ egyéb szervezeteknek a kockázati tényezõk
figyelembevételével kockázatelemzést kell végezniük, és
kockázatkezelési rendszert kell mûködtetniük. A pályá-
zatkezelésben részt vevõ egyéb szervezetek a FEUVE
rendszer mûködésérõl tárgyévet követõ év március 31-ig
kötelesek beszámolni az NKTH elnöke részére.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Az Alap terhére alapítvány, egyházi jogi sze-
mély, társadalmi szervezet, közalapítvány, közhasznú tár-
saság, köztestület, gazdasági társaság – kivéve az Alap
pénzeszközeibõl finanszírozott központi költségvetési
szervek átalakítását ezen szervezeti formák valamelyiké-
vé – nem alapítható, illetve gazdasági társaságban érde-
keltség nem szerezhetõ, továbbá számukra eseti, egyedi
támogatás kizárólag az Alap rendeltetése szerinti konkrét
feladat megvalósítására adható.

11.2. Az Alapból vállalkozási tevékenység nem foly-
tatható.

11.3. Az Alap szervezeti alapegységként munkaerõt
munkaviszonyban nem foglalkoztathat.

11.4. Az APEH az alábbi innovációs járulékkal kap-
csolatos adatokat szolgáltatja az NKTH részére:

a) havonta a bevallásra kötelezettek bevallási adatairól,
bevallási jogcímenkénti bontásban, a bevallás esedékessé-
gének hónapját követõ hónap 15. napjáig, adathiány ese-
tén a negyedévet követõ hónap 15. napjáig;

b) havonta az analitikus nyilvántartásokkal (folyó-
számlákon lekönyvelt adatokkal) egyezõen a kötelezettsé-
gek és befizetések/visszafizetések összegérõl, a tárgyév-
ben és a megelõzõ idõszakban keletkezett tartozások és
túlfizetések nyitó és záró állományáról, a tárgyhónapot kö-
vetõ hó 15-éig;

c) évenként a tárgyévben esedékes bevallások és de-
cember 31-éig teljesített befizetések/visszafizetések teljes
körû éves feldolgozása alapján – az analitikus nyilvántar-
tásokkal megegyezõen – a kötelezettségek és befizeté-
sek/visszafizetések összegérõl, a tárgyévben és a megelõ-
zõ idõszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó
és záró állományáról (éves leltár), továbbá a tárgyévben
esedékes összes bevallások jogcímenkénti bontásáról, va-
lamint a behajtásból származó bevételek december 31-éig
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teljesített befizetések összegérõl, a tárgyévet követõ év
május 5-éig;

d) negyedévente a követelések értékvesztésének össze-
gérõl, az elsõ negyedévre vonatkozóan május 20-áig, a
második, harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgyne-
gyedévet követõ hó 15-éig, a negyedik negyedévre vonat-
kozóan a tárgyévet követõ év május 15-éig.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen utasítás 2007. március 15-én lép hatályba.

2. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 5. §-ában foglaltakra figyelemmel
a jelen utasítás II. fejezete 1.3.2., 1.4.1., 1.5.1., 1.5.3.,
1.5.4., 2.1.2., 2.1.4., 5.1. és 9.2.3. pontjaiban foglalt, a
GKM szakállamtitkárai részére megállapított hatásköröket
a GKM Szervezeti- és Mûködési Szabályzata (SZMSZ)
vonatkozó módosításának hatálybalépéséig a miniszter
gyakorolja, az SZMSZ hatálybalépését követõen pedig a
szakállamtitkárok, a miniszter nevében .

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

Melléklet
a 8/2007. (III. 10.) GKM utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott ................................. (név), a ........................
(régió) Regionális Fejlesztési Tanács elnöke büntetõjogi
felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a Kutatási és
Technológiai Innovációs Tanács (Tanács) és a gazdasági
és közlekedési miniszter által jóváhagyott
...... évi ................ program keretében ............................
(régió) Regionális Fejlesztési Tanács által ......... (dá-
tum)-án hozott döntés az alábbiaknak maradéktalanul
megfelel:

– a pályáztatás és döntéshozatal Tanács által jóváha-
gyott eljárásrendnek megfelelõen történt,

– a döntés a pályázati kiírással és útmutatóval össz-
hangban van,

– a pályázatás és döntéshozatal a vonatkozó jogszabá-
lyoknak megfelel,

– a pályáztatásban és döntéshozatalban részt vevõ sze-
mélyek nemleges összeférhetetlenségi nyilatkozataikat
maradéktalanul átadták.

A .................................. (régió) Regionális Fejlesztési
Tanács nevében vállalom, hogy a pályázattal összefüggõ

dokumentumok a jogszabályokban elõírt határidõig törté-
nõ megõrzését biztosítom. E határidõig a pályázattal kap-
csolatos dokumentumokat az NKTH kérésére bemutatom.

............................ (dátum)

P. H.

.....................................
(aláírás)

Hirdetés

A Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötõjének
kikötõrendjérõl

A Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.)
tulajdonában lévõ, a felsorolt települések közigazgatási te-
rületén üzemeltetett közforgalmú kikötõk használatának
helyi szabályait (Kikötõrend) megállapította és azt a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatósága, Kiemelt Ügyek Központja – Hajózási
Hatósági Fõosztály a 2007. január 11-én kelt

– Balatonszemes KU/HF/74/0/2007,
– Balatonföldvár KU/HF/75/0/2007,
– Balatonlelle KU/HF/76/0/2007,
– Badacsony KU/HF/77/0/2007,
– Szigliget KU/HF/78/0/2007,
– Fonyód KU/HF/79/0/2007,
– Keszthely „Libás” KU/HF/80/0/2007 számú határo-

zataival jóváhagyta.
A határozatok 2007. február 1-jén jogerõre emelkedtek,

ezzel egyidejûleg a KKF Hajózási Felügyelet
– Balatonszemes 2005. június 1-jén kelt

KK/HF/NS/A/135/6/2005,
– Balatonföldvár 2004. június 22-én kelt

KK/HF/NS/A/562/1/2004,
– Balatonlelle 2005. május 31-én kelt

KK/HF/NS/A/484/0/2005,
– Badacsony 2004. október 4-én kelt

KK/HF/NS/A/979/2/2004,
– Szigliget 2004. július 28-án kelt

KK/HF/NS/A/146/2/2004,
– Fonyód 2004. szeptember 27-én kelt

KK/HF/NS/A/62/2/2004,
– Keszthely „Libás” 2005. április 18-án

KK/HF/NS/A/180/5/2005 számú határozataival jóváha-
gyott kikötõrendek hatályukat vesztik.

A hatályos kikötõrendek betekintésre rendelkezésre áll-
nak a kikötõkben és a Társaság telephelyén!



Lap zár ta után ér ke zett

Pályázati felhívás*
kerékpárutak építésének/tervezésének

támogatására
Támogatás éve: 2007

I. A tá mo ga tás hát te re, cél ja

1. Ki író szer ve zet, for rás, jo gi hát tér:
– Ki író: a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

(GKM) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um mal (ÖTM), az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um mal (IRM), a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi (KvVM), va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um -
mal (PM) egyet ér tés ben, és a Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ta ná csok kal össz hang ban;

– For rás: a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló (2006. CXXVII tv.) XV. fe je zet 27.2. so ra 
és az Út pénz tár;

– 217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let, az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl;

– 19/2004. (II. 27.) GKM ren de let a GKM egyes tá mo -
ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá lya i ról;

– ÚT 2–1.203 Út ügyi Mû sza ki Elõ írás (Ke rék pár for -
gal mi lé te sít mé nyek ter ve zé se), továb biak ban:
ÚME.

2. A pá lyá za ti konst ruk ció cél já nak, hát te ré nek rö -
vid be mu ta tá sa:

A ke rék pá ro zás biz ton sá gos fel té te le i nek ja ví tá sa a hi -
va tás for ga lom mel lett az el múlt évek ben meg nö ve ke dett
sza bad idõs for ga lom ese té ben is el en ged he tet len. A tá mo -
ga tás cél ja, hogy a ke rék pár utak épí té sé nek tá mo ga tá sá val
elõ se gít se a ke rék pá ros for ga lom biz ton sá gos köz le ke dé si
fel té te le i nek meg te rem té sét, to váb bá az egész sé ges élet -
mó dot és az ide gen for gal mat, va la mint a kör nye zet kí mé lõ
köz le ke dést egy aránt szol gá ló be ru há zá sok meg va ló su lá -
sát, el ter je dé sét.

– az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv ben (2003. évi

XXVI. tör vény) sze rep lõ Eu ro Ve loâ nem zet kö zi ke -
rék pá rút ma gyar or szá gi sza ka szai épí té se,

– az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv ben (2003. évi

XXVI. tör vény) sze rep lõ Eu ro Ve loâ nem zet kö zi ke -
rék pá rút ma gyar or szá gi sza ka szai en ge dé lye zé si terv 
ké szí té se és en ge dé lyez te té se,

– 1, 2, 3 szám je gyû or szá gos utak men tén köz le ke dés -
biz ton sá gi cé lú ön ál ló ke rék pár utak épí té se,

– 1, 2, 3 szám je gyû or szá gos utak men tén köz le ke dés -
biz ton sá gi cé lú ke rék pár utak en ge dé lye zé si terv ké -
szí té se és en ge dé lyez te té se.

A tu risz ti kai és a köz le ke dés biz ton sá gi ke rék pár utak ra
vo nat ko zó rész le tes elõ írások kü lön Út mu ta tó ban je len nek 
meg.

* A Pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szei az Út mu ta tó és az adat la -
pok – ezek együtt tar tal maz zák a pá lyá zás hoz szük sé ges összes fel té telt.
A Pá lyá za ti fel hí vás és Út mu ta tó az adat la pok kal együtt le tölt he tõ in ter net rõl 
(http://www.gkm.hu, http://ukig.ko zut.hu).

(Az egyéb tu risz ti kai jel le gû és az össze kö tõ, va la mint a
he lyi utak ra vo nat ko zó köz le ke dés biz ton sá gi ke rék pár -
utak ra a ré gi ók ír nak ki pá lyá za tot)

3. A tá mo ga tás ra ren del ke zés re ál ló ke ret összeg:
Fen ti cé lok ra a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség -

ve té sé rõl  szóló 2006. CXXVII tv. XV. fe je zet 27.2. so rá -
ból 950 000 000 Ft ke ret összeg áll ren del ke zés re, amely
ki me rü lé se ese tén a má so dik ér té ke lés so rán nö ve ked het
az Út pénz tár e cél ra tartalékolt 1 Mrd Ft kerete terhére.

4. A tá mo ga tott pá lyá za tok vár ha tó szá ma 75 db.

II. A pá lyá zók kö re

1. A pá lyá za to kon a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti he lyi
ön kor mány za tok, a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és
együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. CXXXV. tör vény sze rin ti
ön kor mány za ti tár su lá sok és a te le pü lé si ön kor mány za tok
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör -
vény sze rin ti több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ve het nek részt
a dön tés tõl szá mí tott egy éven be lül meg va ló su ló fej lesz -
tés sel. Ár víz vé del mi töl té sen épü lõ ke rék pá rút ese té ben az 
ille té kes Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (KÖ -
VI ZIG) az ön kor mány za tok kal azo nos fel té te lek kel pá -
lyáz hat.

2. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zat hoz:
– amely az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló

217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let ben elõ írt kö ve -
tel mé nyek nek nem fe le l meg, vagy

– amely nek meg va ló sí tá sa a dön tés idõ pont ja elõtt
meg kez dõ dött, il let ve fo lya mat ban van (az épí té si
pá lyá zat meg kez dé se idõ pont já nak a ki vi te le zõi
szer zõ dés kö tés idõ pont ját kell te kin te ni).

III. A pá lyá za ti fel té te lek

1. A rész le tes pá lyá za ti fel té te le ket, a be nyúj tan dó pá -
lyá za tok tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it a Pá lyá za ti fel -
hí vás és az Út mu ta tó az adat la pok kal együtt tar tal maz za.
A kö te le zõ en be nyúj tan dó mun ka ré szek egy részt a pá lyá -
za tok el bí rá lá sá ra, il let ve az elõ írt egyez te té sek re, a tel jes
meg va ló sí tá si költ ség biz to sí tá sá ra szol gál nak, más részt
épí tés ese té ben an nak iga zo lá sá ra, hogy a tá mo ga tás el -
nye ré sét köve tõen az épí tés ki vi te le zé si ver se nyez te té sé -
nek nincs aka dá lya (a ha tó sá gi en ge dély/ek/, az épí té si te -
rü let ren del ke zés re áll). A tá mo ga tást nyert pá lyá zó nak
vál lal nia kell to váb bá a Pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve Út -
mu ta tó ban elõ írt ver se nyez te té si sza bá lyok be tar tá sát.

2. Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot ad hat be, azon ban
– fo lya ma tos há ló za ti kap cso la tot biz to sí tó – több, ön ál ló -
an is hasz nál ha tó, azo nos mû sza ki tar ta lom mal ren del ke zõ 
lé te sít ményt, il let ve an nak egy éven be lül zá ró dó sza ka -
sza it tar tal maz hat ja. Több sza kasz csak ak kor sze re pel het
a pá lyá zat ban, ha kö zöt tük már meg lé võ sza ka szok kal fo -
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lya ma tos sá vá lik a lé te sít mény. La kott te rü le ten be lül ön -
ál ló – a köz út tól fi zi ka i lag el vá lasz tott – ke rék pá rút épí té -
sé re csak ak kor igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a gya lo gos for -
ga lom le bo nyo lí tá sá ra jár da ren del ke zés re áll, vagy a ke -
rék pá rút épí té sé vel egy ide jû leg tá mo ga tá son kí vü li for rás -
ból meg va ló sul. A pá lyá zat mû sza ki tar tal ma meg kell,
hogy fe lel jen az ÚT 2–1.203 Út ügyi Mû sza ki elõ írásnak
(Ke rék pár for gal mi lé te sít mé nyek ter ve zé se) és az ab ban
sze rep lõ összes hi vat ko zott elõ írásnak, tör vénynek, ren de -
let nek.

3. Je len pá lyá za tok ese té ben pá lyá za ti dí jat nem kell 
fi zet ni.

4. A pá lyá zat mû sza ki tar tal má nak egyéb fel té te lei
az Út mu ta tó ban ta lál ha tók.

IV. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

1. A tá mo ga tás for má ja:
A pá lyá zó mû kö dé si tá mo ga tá sá nak nem mi nõ sü lõ

vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás
(a továb biak ban vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás), ami tel -
je sí tés iga zo lás alap ján, for rás ará nyo san, az út mu ta tó ban
elõ ír tak sze rint utó lag tör té nik. Ki író fenn tart ja ma gá nak a
jo got, hogy az át la gost je len tõ sen meg ha la dó faj la gos költ -
ség igény ese tén a támogatás összegét változatlan mûszaki
tartalom mellett is csökkentse.

2. A tá mo ga tás mér té ke:
a) ve gyes kül te rü le ti/bel te rü le ti, vagy csak bel te rü le ti

ke rék pá rút épí té se és ter ve zé se ese té ben 50% alap tá -
mo ga tás. Épí té si pá lyá za tok ese té ben 50% alap tá mo -
ga tá son fe lül az Út mu ta tó ban rész le te zet tek sze rint
igé nyel he tõ to váb bi ma xi mum 20%.

b) épí té si pá lyá za tok nál, ab ban az eset ben, ha a pá lyá -
zó csak kül te rü le ti sza ka szon épít ke rék pár utat és
nincs kap cso ló dó bel te rü le ti ke rék pá rút, ak kor a tá -
mo ga tás mér té ke 80%.

c) épí té si pá lyá za tok nál, ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó 
csak kül te rü le ti sza ka szon pá lyá zik ke rék pá rút épí -
tés re és ön erõ bõl meg old ja a te her men te sí tett or szá -
gos fõ út tel jes bel te rü le ti sza ka szán az át me nõ ke rék -
pár utat, vagy már a bel te rü let tel jes sza ka szán meg ol -
dott a biz ton sá gos ke rék pár for ga lom, ak kor a tá mo -
ga tás mér té ke 100%.

Egyéb fel té te lek az Út mu ta tó ban.

V. Tá mo gat ha tó te vé keny sé gek, el szá mol ha tó költ -
sé gek

1. A tá mo gat ha tó te vé keny sé gek:
– ön ál ló ke rék pá rút (ÚME 4.9 áb ra) vagy fi zi ka i lag el -

vá lasz tott, kö zös gya log- és ke rék pá rút (ÚME 4.13
áb ra) épí té se/ter ve zé se

– épí tés sel össze füg gõ víz el ve ze tés
– ke resz te zõ köz mû ki vál tá sok
– ke rék pá ros-pi he nõk, tá ro lók

– a meg va ló sí tan dó ke rék pá rút GPS ko or di ná tá i nak
fel vé te le és az ada tok ki töl té se

– át adás kor a ke rék pá ro sok szá má ra köz le ke dés biz ton -
sá gi esz kö zök ki osz tá sa

– tu risz ti kai ke rék pá rút át adás nál a pro mó ci ós (rek lám) 
anya gok

– út ba iga zí tó, tá jé koz ta tó táb lák.

2. El szá mol ha tó költ sé gek:
a) tá mo gat ha tó te vé keny sé gek kel kap cso la tos költ sé -

gek
b) érin tett te rü le tek meg szer zé sé vel kap cso la tos költ -

sé gek (lásd Út mu ta tó ban)
c) egy éven be lü li ter ve zé si, en ge dé lye zé si költ sé gek,

amely re még nem kap tak tá mo ga tást.
Rész le te sen lásd az Út mu ta tó ban

VI. Pá lyá za tok tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei

A pá lyá za ti mun ka ré szek az Út mu ta tó ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint 1 pél dány ban és az Út mu ta tó sze rin ti ki -
emel he tõ össze fog la ló val adhatók be.

VII. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, ha tár ide je,
ér té ke lé se

1. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
A pá lyá za to kat a Pá lyá za ti fel hí vás ban és Út mu ta tó ban

kö zöl tek nek meg fele lõen, a ki töl tött adat la pok kal együtt
hi ány ta la nul kell be nyúj ta ni pos tai úton, iga zol ha tó mó -
don a

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (3K)
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.

cí mé re. A cso ma go lá son fe l kell tün tet ni a pá lyá zat cí mét.
A pá lyá zat nak meg kell fe lel nie a Pá lyá za ti fel hí vás nak és
Út mu ta tó nak, amely az adat la po kat is tar tal maz za, le tölt -
he tõ az in ter net rõl (http://www.gkm.hu, http://ukig.ko -
zut.hu). A pá lyá za ti fel hí vás Út mu ta tó és adat la pok nél kül
meg je le nik a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben, va la mint az Ön kor -
mány za tok Köz lö nyé ben. A pá lyá za tok kal kap cso lat ban
fel me rü lõ to váb bi in for má ci ó val, a pá lyá za ti ké re lem
össze ál lí tá sá nál a tar tal mi és for mai elõ írásokhoz, il let ve a
tá mo ga tás el nye ré se ese tén a fej lesz tés meg va ló sí tá sá hoz
kap cso ló dó kér dé sek ben a 3K mun ka tár sa fel vi lá go sí tás -
sal, szak mai ta nács adás sal a pá lyá zók ren del ke zé sé re áll:

fa xon: 06 1 33-68-242,
le vél ben: 1537 Bu da pest, 114. Pf. 333
e-ma il ben: szik sza i ne.kis s.an na@ukig.hu
Elõ ze tes je lent ke zés alap ján a http://ukig.ko zut.hu hon -

la pon meg je len tetett In for má ci ós na pon, sze mé lyes kon -
zul tá ci ó ra is lehetõség van.

A te le pü lés ren de zés sel össze füg gõ kér dé sek ben szak -
mai ta nács adást az ille té kes, ál la mi fõ épí tész biz to sít, és
amennyi ben a ren del ke zés re ál ló do ku men tu mok ból a te -
le pü lés ren de zés sel va ló össz hang egy ér tel mû en nem ál la -
pít ha tó meg, úgy a kérdésben szakmai állásfoglalást ad.



2. A pá lyá za tok pos tá ra adá si ha tár ide je: a meg je le nés -
tõl szá mít va 2007. jú li us 25-ig fo lya ma to san.

3. A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra két for du ló ban: a 2007.
má jus 23-ig pos tá ra adott pá lyá za tok ra 2007. jú li us 10-ig
és a 2007. jú li us 25-ig pos tá zott pá lyá za tok ra 2007. szep -
tem ber 20-ig kerül sor.

4. Az ér té ke lést se gí tõ 1, 2, 3, 4, 5 és É.1. pon tok hi á -
nya i nak pót lá sá ra az ér te sí tõ fax vagy e-ma il meg kül dé sé -
tõl szá mí tott 48 óra, az írá sos mel lék le tek pót lá sá ra 10 nap
áll rendelkezésre.

VI II. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

1. A pá lyá za to kat egy Szak ér tõi Bi zott ság szak ma i lag
mi nõ sí ti és a Tár ca kö zi Bí rá ló Bi zott ság bí rál ja el, a dön -
tést a mi nisz ter hoz za meg. A dön tés fe lül vizs gá la ta és
jogorvoslata kizárt.

2. A pá lyá za tok kal kap cso la tos ad mi niszt ra tív és pénz -
ügyi fel ada tok le bo nyo lí tá sát a Köz le ke dés fej lesz té si Ko -
or di ná ci ós Köz pont (a továb biak ban: 3K) vég zi. Az el bí rá -
lás folyamatát lásd az Útmutatóban.

3. A Pá lyá za ti Ki írás ban és az Út mu ta tó ban meg ha tá ro -
zott mû sza ki fel té te lek tõl ala po san in do kolt eset ben el le -
het tér ni, de csak elõ ze tes egyez te tés és a ki író írás be li
jóváhagyása alapján.

4. Ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy egy pá lyá zat
III/2. pont ban jel zett kü lön bö zõ mû sza ki tar tal mú lé te sít -
mé nyek kö zül ne mind egyi ket ré sze sít se támogatásban.

5. Az ér té ke lés fo lya ma tá ról és a Bi zott sá gok mun ká já -
ról jegy zõ könyv készül.

IX. Az el bí rá lás szem pont rend sze re (rész le te sen ld.
az Út mu ta tó ban)

1. A tá mo ga tás ból ki zár ha tó pá lyá za tok:
– nem ön ál ló ke rék pá rút és ve gyes gya log- és ke rék pá -

rút épí té se
– az Út ügyi Mû sza ki Elõ írás tól el té rõ mû sza ki tar ta lom 

 miatt (amennyi ben elõze tes egyez te tés nem tör tént)
– olyan mû sza ki tar ta lom  miatt, amely nem tar to zik a

pá lyá zat tár gyá hoz
– 1500 E/nap alat ti for gal mú köz úton ön ál ló kerékpár -

út épí té se
– már nyert 3 éven be lül tá mo ga tást a pá lyá zott sza -

kasz ra, il letve an nak bár mely ré szé re és nem hasz nál -
ta fe l.

2. Az el bí rá lás szem pont rend sze re (nem fon tos sá gi sor -
rend):

– ci vil tá mo ga tott ság

– a ke rék pá ros-for ga lom tól te her men te sí tett köz út jel -
le ge, for gal ma

– há ló za ti jel leg
– a je len le gi ke rék pá ros-for ga lom bal ese ti hely ze te
– a ter ve zett költ sé gek meg ala po zott sá ga
– a fenn tar tás, kar ban tar tás meg ala po zott sá ga
– a tá mo ga tott be ru há zás a leg rö vi debb idõn be lül gaz -

da sá go san meg va ló sul hat.

Tu risz ti kai ke rék pár utak ese té ben:
– tu risz ti kai jel leg
– ön kor mány za ti szer ve zett ség
– ke rék pá ros inf ra struk tu rá lis el lá tott ság
– hi ány pót ló jel leg
Köz le ke dés biz ton sá gi ke rék pár utak ese té ben:
– in do kolt ság.

X. A pá lyá za tok ered mé nyé nek köz zé té te le

A mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott tá mo ga tott pá lyá za tok ról
a jel zett hon la po kon (http://www.gkm.hu, http://ukig.ko -
zut.hu), to váb bá az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben, va la -
mint a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben meg je le nik a tá mo ga tott
pá lyá za tok lis tá ja. Az ered mény rõl minden pályázó
levélben értesítést kap.

XI. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mód ja

A tá mo ga tott pá lyá zók az ér te sí tõ le vél ben rész le tes út -
mu ta tót kap nak a tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá nak
mód já ról. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra a pá lyá zó val a 3K
tá mo ga tá si szer zõ dést köt és a vég re haj tott meg va ló sí tás
után a fel té te lek teljesülése esetén, utólag fizeti ki a
támogatást.

XII. A pá lyá zat tal össze füg gõ egyéb elõ írások

1. Az el nyert tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te le a
vál lal ko zók Köz be szer zé si tör vény sze rin ti ki vá lasz tá sa.
A pá lyá zó a pá lyá zat be adá sa után el kezd he ti a köz be szer -
zé si el já rás kö te le zett ség vál la lás nélküli lebonyolítását.

2. A meg va ló sí tás a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta la
elõtt nem kezd he tõ meg.

3. A mû sza ki át adás-át vé te li el já rás ban a 3K kép vi se lõ -
jét meg kell hív ni és jegy zõ köny vet kell felvenni.

4. A pá lyá zó fel ada ta i nak tel jes me ne te az Út mu ta tó -
ban.

5. A tá mo ga tott mû sza ki pa ra mé te rek tõl el tér ni nem
lehet.

A tá mo ga tás ra vo nat ko zó elõ írásoktól va ló bár mi lyen
el té rés a meg ítélt tá mo ga tás vissza vo ná sát jelenti.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez

c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör -
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat. 
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se -
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol -
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa. 
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek, fõ -
jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez 
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az alábbi címre:

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

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

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pá lyá za ti sor ve ze tõ he lyi ön kor mány za tok és kis tér sé gi tár su lá sok szá má ra –

Ma gyar or szá gon je len leg az egyik leg na gyobb ki hí vás az, hogy az eu ró pai uni ós csat la ko zás elõ nye i vel és le he tõ sé ge i vel ered -
mé nye sen tu dunk-e él ni. A csat la ko zá sunk óta el telt idõ szak ta pasz ta la tai rend kí vül fon to sak, hi szen a 2007–2013 kö zöt ti prog ra -
mo zá si idõ szak ban még je len tõ sebb nagy ság ren dû tá mo ga tás lesz el ér he tõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pá lyá za tok el ké szí té se spe ci á lis szak ér tel met igé nyel a he lyi ön kor mány za tok tól. A fel mé ré sek ada tai sze rint a pá lyá zó ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg kö ze lí tõ leg fe le ma ga ké szí ti a pá lyá za ti do ku men tá ci ó kat. Ezen he lyi ön kor mány -
za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok min d a pá lyá za tok ké szí té se, min d a már el nyert tá mo ga tá sok ról va ló el szá mo lás kap csán
szá mos eset ben se gít ség re szo rul nak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyi ben a he lyi ön kor mány za tok, kis tér sé gi tár su lá sok ered mé nye sen sze ret nénk el nyer ni az EU nyúj tot ta for rá so kat, gon -
dol ko dás mód, szem lé let vál tás ra van szük ség. A pro jekt szem lé le tû fej lesz tés ter ve zés rend kí vül kre a tív szel lem i mun ka,
amely több fé le szak is me re tet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel. 
A ki ad vány el sõ fe je ze te „sor ve ze tõt” ad ar ra, hogy az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv (ÚMFT) és an nak ope ra tív prog ram jai
mi lyen pri o ri tá so kat je löl nek meg, ame lye ket a ké sõb bi ek ben ak ció ter vek rész le tez nek és köz pon ti pro jek tek és pá lyá za tok for má -
já ban el ér he tõk lesz nek a ked vez mé nye zet tek szá má ra. A pro jek tek nek ugyan is össz hang ban kell len ni ük ezen, va la mint a ko hé -
zi ó ra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kö tet ge rin cét ké pe zik a pro jekt kö ve tel mé nyek, a pro jekt cik lus-me nedzs ment (PCM) el mé let, a PCM tí pu sú ter ve zés gya kor la ta,
a stra té gi ai ter ve zés mód sze rei, a lo gi kai ke ret ter ve zés, a te vé keny ség ter ve zés, a pro jekt csa pat ki vá lasz tá sa, sze re pek, fe le lõs -
ség, ha tás kö rök, a pro jek tek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kö tet ben be mu ta tás ra ke rül a pá lyá zat ké szí tés fo lya ma ta, a pá lyá zat ki dol go zá sa, a pá lyá za tí rás lé pé sei. Egy pá lyá zat ban egy 
adott pro jekt ke rül be mu ta tás ra, mely nek vég re haj tá sá ra nyer he tõk for rá sok. A ki ad vány fog lal ko zik a szer zõ dés elõ ké szí té sé vel,
a Tá mo ga tá si Szer zõ dés meg kö té sé vel, módosításával.
Kü lö nös hang súlyt he lyez a ki ad vány a pro jekt vég re haj tás sza ka szá ban je lent ke zõ fel ada tok ra, a je len té si kö te le zett sé gek re, a
pénzügyi elszámolásra.
A meg va ló sí tás fá zi sá ban ki emelt hang súlyt kap nak az utó la gos (ki fi ze tett szám lák ará nyá ban tör té nõ vissza uta lás) el szá mo lás -
hoz szük sé ges össze sí tõk, bizonylatok, igazolások.
A ha té kony és ered mé nyes szak mai-, pénz ügyi do ku men tá lást eset ta nul má nyok kal se gí ti a ki ad vány.
A ki ad vány egy fe je ze te kü lön ki tér to váb bá azon kö zös sé gi prog ra mok ra is (pl. Ak tív eu ró pai pol gár sá gért, LIFE+), ame lyek re
a he lyi ön kor mány za tok nem az ÚMFT ke re té ben, ha nem köz vet le nül az Eu ró pai Bi zott ság hoz pá lyáz hat nak. Ezen prog ra mok ke -
re té ben ki írt pá lyá za tok ra ugyan is spe ci á lis sza bá lyok vo nat koz nak. 
 A pá lyá zat nem cél, ha nem egy esz köz, az az olyan konk rét fej lesz té sek hez tör té nõ társ fi nan szí ro zás igény lé se, amely hoz zá já -
rul a szé le sebb kö zös sé gek szá má ra is ked ve zõ, ki je lölt, kö zép, vagy hosszú tá von elérendõ cél megvalósításához. 
Re mél jük, a hogy hasz nos se gít sé get nyújt a ki ad vány a nap i pá lyá za tí rá si és pro jekt meg va ló sí tá si munkánál.

A 256 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 2961 Ft áfá val

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

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem Az uni ós pá lyá za tok ké szí té sé nek mód szer ta na cí mû ki ad ványt (ára: 2961 Ft + pos ta költ ség), .....................  pél -
dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

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

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

cí mû köny vét

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

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

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

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

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

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

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

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