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Sze mé lyi hír

A Miniszterelnök
22/2007. (III. 22.) ME

határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács

elnökének és tagjainak megbízásáról
(ki vo na tos köz lés)

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról szó ló
2003. évi XC. tör vény 11. § (2) be kez dé se, va la mint a
Kuta tási és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról szó ló
– több ször mó do sí tott – 255/2003. (XII. 24.) Kor m. ren de -
let 4. § (1) be kez dé se alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re –

dr. Cse pe li Györ gyöt, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium köz po li ti kai igaz ga tó ját,

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi
te en dõ i nek el lá tá sá val

– a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig ter je dõ
idõ tar tam ra –

meg bí zom.

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

Jog sza bá lyok

A Kormány
52/2007. (III. 26.) Korm.

rendelete
a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi
egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának a) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

(1) Az érin tett gaz dál ko dó szer ve ze tek e ren de let alap -
ján a 2007. gaz da sá gi év re a köz pon ti költ ség ve tés bõl
(XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet,
27. cím szám, 1. al cím szám, 1. és 2. jog cím cso port szám,
va la mint a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 14. cím -

szám, 2. al cím szám, 1. jog cím cso port szám) leg fel jebb
a (2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott össze gû egye di
ter me lé si tá mo ga tá so kat, il let ve költ ség té rí té se ket igé -
nyel he tik. A for rá sok igény be vé te lé nek fel té te le, hogy az
azt igény be ve võ gaz dál ko dó szer ve zet ele get te gyen az
elõ zõ ha vi tár sa da lom biz to sí tá si be fi ze té si kötelezettsé -
gének.

(2) Bá nyá sza ti tá mo ga tá sok:
Mil lió fo rint ban

2007. év

a) bá nya be zá rás ra 1000,0
b) me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti já ra dé -

ka i nak és egyéb kár té rí té si kötelezett -
ségeinek át vál la lá sá ra 220,0

(3) Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si
köz szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mû köd te té sé hez:

Mil lió fo rint ban
2007. év

a) Költ ség té rí tés a Ma gyar Ál lam vas utak
Zrt. (a továb biak ban: MÁV) sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 88 412,5

b) Költ ség té rí tés a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti
Vas út Zrt. (a továb biak ban: GYSEV)
sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 3 900,0

c) Költ ség té rí tés a MÁV ál tal mû köd te tett
vas úti pá lya há ló zat hoz 9 500,0

d) Költ ség té rí tés a GYSEV ál tal mû köd te -
tett vas úti pá lya há ló zat hoz 500,0

(4) Egy sze ri költ ség té rí tés Bu da pest Fõ vá ros 
Ön kor mány za ta ré szé re a BKV–HÉV
sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sá hoz 587,5

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont ese té ben a költ ség ve té si 
elõ irány zat a Bá nya va gyon-hasz no sí tó Köz hasz nú Tár sa -
ság (a továb biak ban: Kht.) ál tal a szén bá nyá sza ti szer ke -
zet át ala kí tás ból át vett, to váb bá a bá nyá szat ban je lent ke zõ
egyéb ál la mi kö te le zett sé gek – köz tük az ál la mi tu laj do nú
med dõ szén hid ro gén ku tak ke ze lé se és a bá nya-erõ mû
 integrációs szer zõ dé sek meg kö té se kor még nem is mert
kö te le zett sé gek – va gyon ér té ke sí tés bõl nem fe de zett
 részét fi nan szí roz za. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra ha vi üte -
me zés sel, a Kht. ál tal a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um nak (a továb biak ban: GKM) tárgy hó 20-áig meg -
kül dött lik vi di tá si terv alap ján ke rül sor. A lik vi di tá si terv -
ben a Kht. kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé nél pénz ügyi for -
rás ként elõ ször az adott idõ szak ban a va gyon ér té ke sí tés -
bõl szár ma zó be vé telt kell elõ irá nyoz ni. A GKM az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH)
fe lé a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kht. kez de mé nye zé se
alap ján in téz ke dik. A tá mo ga tás jog cí men kén ti fel hasz ná -
lá sá ról a Kht. ha von ta – a tárgy hót kö ve tõ hó nap ban – tá jé -
koz ta tást ad a GKM-nek.



(2) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a
 Mecsek-Öko Kör nye zet vé del mi Zrt. ál tal ki fi ze tett, az
urán bá nyá szat ban 1993. de cem ber 31-ig ke let ke zett bal -
ese ti já ra dé ko kat és a mun ka vég zés sel kap cso la tos egyéb
kár té rí té si kö te le zett sé ge ket a köz pon ti költ ség ve tés
 havonta utó lag – az APEH-en ke resz tül – meg té rí ti a GKM 
ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján.

(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja ese té ben
a MÁV és a GYSEV a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i -
hoz nyúj tott költ ség té rí tést (ide ért ve az or szá gos mú ze u -
mok, az Or szág ház, va la mint a Ter ror Há za Mú ze um is ko -
lai cso por tos, díj men tes vas úti igény be vé te lé vel tör té nõ
lá to ga tá sá ból adó dó be vé tel ki esés el len té te le zé sét) az
APEH ré szé re meg kül dött, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott pénz for gal mi terv ben sze rep lõ ha vi rész le tek ben a
tárgy hó el sõ mun ka nap já tól igé nyel he ti, ame lye ket ré szé -
re az APEH a tárgy hó 15-éig fo lyó sít. Ha a vas út tár sa ság
a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség -
té rí tés tárgy ha vi rész le tét tárgy hó 12-éig nem igény li, ak -
kor az APEH a tárgy ha vi rész le tet az igény lés be nyúj tá sá -
nak nap ját kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül fo lyó sít ja ré szé re.

(4) A MÁV és a GYSEV kö te les – a vár ha tó gaz da sá gi
fo lya ma to kon ala pu ló – pénz for gal mi ter vet ké szí te ni, és
azt a GKM ré szé re meg kül de ni. A vas út tár sa sá gok sze -
mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség té rí tés
ha vi fo lyó sí tá si üte me zé sét a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter ál tal együt te sen
jó vá ha gyott pénz for gal mi terv tar tal maz za. A pénz for gal -
mi terv a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a
pénz ügy mi nisz ter együt tes jó vá ha gyá sá val mó do sít ha tó.
A MÁV és a GYSEV kö te les a GKM ré szé re min den nap -
tá ri ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 20-áig pénz for gal mi
 jelentést és elõ re jel zést be nyúj ta ni, amely ben be mu tat ja
a meg elõ zõ idõ szak tény le ges pénz for gal ma és a jó vá ha -
gyott pénz for gal mi terv kö zöt ti el té ré sek oka it. A pénz for -
gal mi je len tés és elõ re jel zés alap ján a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen dönt het 
a pénz for gal mi terv mó do sí tá sá ról.

(5) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek c) és d) pont ja ese té ben a
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé hez a MÁV és a GYSEV
ré szé re nyúj tott költ ség té rí tés ha von ként egyen lõ rész le -
tek ben ve he tõ igény be, ame lyet a MÁV és a GYSEV
a tárgy hó el sõ nap já tól igé nyel het, és ame lyet az APEH
az igény lést kö ve tõ 15 na pon be lül fo lyó sít.

3.  §

A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá sa az
1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, az 1.  § (3) be kez dé sé nek
a), b), c) és d) pont ja, va la mint (4) be kez dé se ese té ben az
APEH 10032000-01905049 Egye di tá mo ga tás fo lyó sí tá si
szám lá ról, az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben
a 10032000-01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás fo lyó sí -
tá si szám lá ról tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  § (2) be kez dé se 

ese té ben a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa alap ján tör té nõ
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény sze rin ti fo lyó sí tá si és el len -
õr zé si sza bá lyok irány adók.

4.  §

Az 1.  § (4) be kez dé se ese té ben a GKM és Bu da pest
 Fõváros Ön kor mány za ta tá mo ga tá si szer zõ dést köt.
A költ ség té rí tés fo lyó sí tá sá ról a GKM az APEH fe lé az
e szer zõ dés ben fog lalt üte me zés alap ján in téz ke dik.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2008. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti. Egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a gaz dál ko dó szer ve ze tek 2006. évi egye di
 termelési tá mo ga tá sá ról  szóló 26/2006. (II. 7.) Kor m.
 rendelet mó do sí tá sá ról  szóló 293/2006. (XII. 23.) Kor m.
ren de let.

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

A Kormány
54/2007. (III. 28.) Korm.

rendelete
a közúti közlekedési szolgáltatásokról

és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 48.  § (3) be kez dé se a) pont já nak
1., 5. és 8. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya azok ra a jo gi sze mé lyek re, jo gi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ra és
ter mé sze tes sze mé lyek re ter jed ki, akik

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén köz úti köz le ke dé si
szol gál ta tást vé gez nek, il le tõ leg köz úti jár mû vet (a továb -
biak ban: jár mû) tar ta nak üzem ben;
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b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül ma gyar ha tó -
sá gi en ge déllyel és jel zés sel el lá tott jár mû vel köz úti köz le -
ke dé si szol gál ta tást vé gez nek;

c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott C1, C1+E, C,
C+E, il let ve D1, D1+E, D, D+E ka te gó ri á ban ér vé nye sí -
tett ve ze tõi en ge déllyel ve zet he tõ gép ko csi val köz úti áru-
vagy sze mély szál lí tást vé gez nek, a 11.  § (1) be kez dé se és
az 1. szá mú mel lék let ren del ke zé sei te kin te té ben.”

2.  §

Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás, to váb bá köz úti
áru- és sze mély szál lí tás ke re té ben jár mû vet az ve zet het,
aki

a) az adott jár mû ve ze té sé hez szük sé ges ér vé nyes ve -
ze tõi en ge déllyel és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
pá lya al kal mas sá gi mi nõ sí tés sel ren del ke zik,

b) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott – te vé keny -
sé gé hez iga zo dó – ké pe sí tés sel ren del ke zik,

c) nem áll a jár mû ve ze tés tõl el til tás ha tá lya alatt, il let ve 
a ve ze té si jo go sult sá ga szü ne te lé sét a köz le ke dé si igaz ga -
tá si ha tó ság jog erõ sen nem ren del te el.”

3.  §

Az R. 24.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A köz úti for ga lom ban a jár mû ve ze tõ je kö te les a gép -
jár mû vön, il let ve ma gá nál tar ta ni – a kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott egyéb ok má nyo kon kí vül – a vég zett
 tevékenységtõl füg gõ en]

„b) a jár mû ve ze tõ ré szé re a ren de let 11.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel tel je sí té sé rõl
 szóló iga zo lást, il le tõ leg az 5/C.  § sze rin ti iga zol ványt,
a gép jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá si mi nõ sé gét iga zo ló ok -
mányt, va la mint a jár mû ve ze tõ ál lam pol gár sá gá tól füg -
gõen a 11.  § (2) be kez dé se sze rin ti jár mû ve ze tõi iga zol -
ványt;”

4.  §

Az R. 27.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

a) a Ta nács 62/5/EGK el sõ irány el ve (1962. jú li us 23.)
a nem zet kö zi szál lí tás ra (az el len szol gál ta tás fe jé ben vég -
zett köz úti áru fu va ro zás ra) vo nat ko zó egyes kö zös sza bá -
lyok lét re ho zá sá ról, az azt mó do sí tó 74/149/EGK,

80/49/EGK, 83/572/EGK ta ná csi irány el vek, va la mint
a 881/92/EGK ta ná csi ren de let 13. cik ke;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
el ve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, va la mint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, il let ve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, 2. cikk, va la mint a 10. cikk
(2) és (3) be kez dé se;

c) a Ta nács 2004/66/EK irány el ve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek,
 valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ kiigazítá -
sáról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

d) a Ta nács 2006/103/EK irány el ve (2006. no vem ber
20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes irány -
el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel
tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.”

5.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

aa) 20/1991. (I. 29.) Kor m. ren de let 5.  §-a, 10.  §-a
(3) be kez dé sé nek az R. 1. szá mú mel lék le tét meg ál la pí tó
ren del ke zé se és 1. szá mú mel lék le te,

ab) 277/2001. (XII. 22.) Kor m. ren de let 11.  §-a,

ac) 20/2004. (II. 13.) Kor m. ren de let 8.  §-ának az R.
24.  §-ának b) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se és 9.  §-a;
va la mint

b) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT ren de let, a köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
2/1981. (I. 31.) MT ren de let, va la mint az egyes sza bály sér -
té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Kor m. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 269/2005. (XII. 15.) Kor m. ren de let 2.  §-a.



(2) Az e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott 1. szá mú
mel lék let B. ré sze 2008. szep tem ber 9-én lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az e ren de let mel lék le té vel
meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék let A. ré sze I. fe je ze té nek
2. pont ja és II. fe je ze té nek 1. pont ja.

(3) Az e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott 1. szá mú
mel lék let A. ré sze I. fe je ze té nek 3. pont ja és II. fe je ze té nek 
2. pont ja 2009. szep tem ber 9-én ha tá lyát vesz ti.

(4) Az áru szál lí tást vagy au tó busszal sze mély szál lí tást
nem köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás ke re té ben vég zõ gép -
ko csi ve ze tõ az 1. mel lék let B. ré szé ben meg ha tá ro zott
– a te vé keny sé gé nek jel le gé hez iga zo dó – to vább kép zé si
ké pe sí tést

a) nem zet kö zi for ga lom ban vég zett sze mély szál lí tás
ese tén 2010. szep tem ber 10-éig,

b) nem zet kö zi for ga lom ban vég zett áru szál lí tás ese tén
2011. szep tem ber 10-éig,

c) ki zá ró lag bel föl di for ga lom ban vég zett áru- vagy
sze mély szál lí tás ese tén 2012. szep tem ber 10-éig
kell meg sze rez ze.

7.  §

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
el ve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, va la mint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, il let ve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, 2. cikk, va la mint a 10. cikk
(2) és (3) be kez dé se;

b) a Ta nács 2004/66/EK irány el ve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek,
 valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ kiigazítá -
sáról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

c) a Ta nács 2006/103/EK irány el ve (2006. no -
vember 20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott
egyes irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra 
te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész
6. pont.

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

Melléklet
az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez

A. rész

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás nál

I. Bel föl di köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás nál:

1/a) Sze mély ta xi val vég zett szol gál ta tás nál és sze -
mély gép ko csis sze mély szál lí tó szol gál ta tás nál – a jár mû
ve ze tõ jé nek – sze mély ta xis és sze mély gép ko csis sze mély -
szál lí tó szol gál ta tói ké pe sí tés sel kell ren del kez nie. A sze -
mély ta xis és sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó szolgál -
tatói ké pe sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten nie:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl, ve ze tés el mé let bõl,

– el sõ se gély nyúj tá si is me re tek bõl,
– ve ze té si gya kor lat ból,
– a sze mély ta xi tar to zé ka i nak ke ze lé sé bõl,
– hely is me re ti jár tas ság ból és ide gen for gal mi is me re -

tek bõl,
– utas fel vé tel bõl, fu var vál la lás ból.
1/b) Sze mély ta xis és sze mély gép ko csis sze mély szál lí -

tó vál lal ko zói ké pe sí tés sel kell ren del kez nie. Személy -
taxis és sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó vál lal ko zói
 képesítés meg szer zé sé hez a vál lal ko zás szak mai ve ze tõ jé -
nek vizs gát kell ten nie:

– vál lal ko zás sal kap cso la tos mun ka ügyi, pénz ügyi,
adó zá si is me re tek bõl,

– a sze mély szál lí tá si szer zõ dé sek sza bá lya i ból.

2. Au tó busszal díj el le né ben vég zett sze mély szál lí tás -
nál au tó bu szos sze mély szál lí tói ké pe sí tés sel kell ren del -
kez ni. Az au tó bu szos sze mély szál lí tói ké pe sí tés meg szer -
zé sé hez vizs gát kell ten ni:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl,

– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek ke ze lé sé -
nek is me re té bõl,

– he lyi jár tas ság ból,
– utas fel vé tel bõl, fu var vál la lás ból (a vál lal ko zás sza -

bá lya i ból, ok mány ke ze lés bõl),
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

3. Fu va ro zás nál, au tó men tés nél a jár mû ve ze tõ jé nek
áru fu va ro zó (au tó men tõ) szol gál ta tói ké pe sí tés sel kell
ren del kez ni. Az áru fu va ro zó (au tó men tõ) szol gál ta tói
 képesítés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten ni:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl,
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– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek kezelé -
sének is me re té bõl,

– az áru fu va ro zás tech no ló gi á já ból (a gép ko csi meg -
rakása, áru át vé tel, át adás, áru sé rü lés, el vesz tés, ve szé lyes
áruk stb.),

– ok mány ke ze lé si és ár al kal ma zá si is me re tek bõl,
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

II. Nem zet kö zi for ga lom ban vég zett köz úti köz le ke dé si
szol gál ta tás nál:

1. Au tó busszal díj el le né ben vég zett sze mély szál lí tás -
nál nem zet kö zi au tó bu szos szol gál ta tói ké pe sí tés sel kell
ren del kez ni. A nem zet kö zi au tó bu szos szol gál ta tói ké pe -
sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten ni:

– köz le ke dé si, hi ba el há rí tá si és ve ze tés tech ni kai is me -
re tek bõl,

– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek ke ze lé sé -
nek is me re té bõl,

– az utas for ga lom ra vo nat ko zó nem zet kö zi egyez mé -
nyek bõl,

– egyéb sze mély szál lí tá si is me re tek bõl (a vál lal ko zás
sza bá lya i ból), vámelõ írásokból, ok mány ke ze lés bõl,

– köz le ke dés föld rajz ból,
– szak mai alap fo gal mak ból ide gen nyel ven,
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

2. Áru fu va ro zás nál nem zet kö zi áru fu va ro zói szolgál -
tató ké pe sí tés sel kell ren del kez ni. A nem zet kö zi árufuva -
rozó szol gál ta tó ké pe sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell
ten ni:

– nem zet kö zi köz le ke dé si, köz le ke dés ren dé sze ti, hi ba -
el há rí tá si, mû sza ki se gély ké ré si is me re tek bõl,

– a gép ko csi ra rend sze re sí tett be ren de zé sek ke ze lé sé -
nek is me re té bõl,

– az áru fu va ro zás tech no ló gi á já ból (a gép ko csi meg ra -
ká sa, áru át vé tel, át adás, áru sé rü lés, el vesz tés, ve szé lyes
áruk),

– mun ka idõ re vo nat ko zó nem zet kö zi elõ írásokból,
– köz le ke dés föld rajz ból (a vál lal ko zás sza bá lya i ból),
– szak mai alap fo gal mak ból ide gen nyel ven,
– vámelõ írásokból, ok mány ke ze lés bõl,
– a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben meg ha tá ro zott me net író ké szü lé kek hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó is me re tek bõl.

3. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott 2008. szep tem ber 10-e
elõtt meg szer zett nem zet kö zi au tó bu szos szol gál ta tói ké -
pe sí tés, va la mint a 2. pont ban meg ha tá ro zott 2009. szep -

tem ber 10-e elõtt meg szer zett nem zet kö zi áru fu va ro zói
szol gál ta tó ké pe sí tés 5 évig ér vé nyes, amely a B. rész ben
meg ha tá ro zott to vább kép zé si ké pe sí tés sel hosszab bít ha tó
meg.

B. rész

A te her gép ko csi val és au tó busszal vég zett köz úti köz -
lekedési szol gál ta tás nál, to váb bá köz úti áru- és sze mély -
szál lí tás nál:

a) a C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E ve ze tõi
 engedély ka te gó ri ák kal ve zet he tõ jár mû vek ve ze té sé hez,
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
ré szes ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ál lam pol gá rá -
nak és a nem EGT-ál lam ál lam pol gá rá nak ren del kez nie
kell a köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak -
em be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott alap -
képesítéssel, va la mint to vább kép zé si ké pe sí tés sel, a köz -
úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek
kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let 33/B.  §-ában és
33/C.  §-ában meg ha tá ro zott idõ pont tól;

b) az EGT-ál lam ál lam pol gá ra a) pont ban meg ha tá ro -
zott ké pe sí tés meg szer zé sét iga zol hat ja

ba) a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott min tá jú
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-nyal,

bb) ve ze tõi en ge déllyel, ame lyen – az egyes köz úti áru -
fu va ro zást vagy sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek veze -
tõinek alap kép zé sé rõl és to vább kép zé sé rõl, va la mint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let és a 61/439/EGK, il let ve
a 76/914/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló,
2003. jú li us 15-i 2003/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 10. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott – 95. sz. kö zös sé gi kód van fel tün tet ve,

bc) EGT-ál lam ban ki adott – a 2003/59/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té ben meghatá -
rozott min tá jú – „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol -
vány”-nyal;

c) a nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra, akit egy tag ál la mi
szék hellyel ren del ke zõ vál lal ko zás al kal maz vagy fog lal -
koz tat és köz úti áru fu va ro zás ra hasz nált jár mû vet ve zet, az 
a) pont ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés meg szer zé sét iga zol -
hat ja az e ren de let 11.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
„Jár mû ve ze tõi iga zol vány”-nyal, ame lyen a 95. sz. kö zös -
sé gi kód van fel tün tet ve;

d) a nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra, akit egy tag ál la mi
szék hellyel ren del ke zõ vál lal ko zás al kal maz vagy fog lal -
koz tat és sze mély szál lí tás ra hasz nált jár mû vet ve zet, az
a) pont ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés meg szer zé sét iga zol -
hat ja

1 A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé -
nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM
ren de let 14. szá mú mel lék let.



da) ve ze tõi en ge déllyel, ame lyen – az egyes köz úti áru -
fu va ro zást vagy sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek veze -
tõinek alap kép zé sé rõl és to vább kép zé sé rõl, va la mint a
3820/85/EGK ta ná csi ren de let és a 61/439/EGK, il let ve
a 76/914/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2003.
jú li us 15-i 2003/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 10. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott –
95. sz. kö zös sé gi kód van fel tün tet ve,

db) a ba) pont ban meg ha tá ro zott „Gép jár mû ve ze tõi
 képesítési iga zol vány”-nyal,

dc) nem ze ti bi zo nyít vánnyal, amely nek te rü le tü kön va -
ló ér vé nyes sé gét a tag ál la mok köl csö nö sen el is me rik;

e) az a) pont ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés megszerzé -
sére nem kö te le zett az a gép ko csi ve ze tõ, aki olyan jár mû -
vet ve zet:

ea) amely nek ma xi má lis en ge dé lye zett se bes sé ge nem
ha lad ja meg a 45 km/órát,

eb) ame lyet a Ma gyar Hon véd ség, rend vé del mi szerv,
tûz ol tó ság tar t üzem ben,

ec) amely mû sza ki-fej lesz té si, ja ví tá si vagy kar ban tar -
tá si cél ból for ga lom biz ton sá gi vizs gá lat alatt áll, vagy
olyan új vagy fel újí tott jár mû, ame lyet még nem he lyez tek
for ga lom ba,

ed) ame lyet vé del mi hely zet ben vagy ka taszt ró fa-el há -
rí tás cél já ból hasz nál nak,

ee) ame lyet a ve ze tõi en ge dély vagy az e ren de let ben
meg ha tá ro zott szak mai ké pe sí tés meg szer zé sé vel össze -
füg gés ben vég zett ok ta tás és vizs gáz ta tás cél já ból hasz nál -
nak,

ef) amely sze mé lyes hasz ná lat ban van, és amellyel
 kereskedelmi cé lú sze mély- és áru szál lí tást (köz úti köz le -
ke dé si szol gál ta tást) nem vé gez nek,

eg) amellyel csak a jár mû vet ve ze tõ mun ká ja so rán
hasz ná lan dó anya got vagy fel sze re lést szál lí ta nak és
a  jármû ve ze té se nem tar to zik a gép ko csi ve ze tõ el sõd le ges 
fel ada tá hoz.”
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A Kormány
57/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete
a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

kiszabható bírságok összegérõl

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a (3) be kez dé se a) pont já nak 5. al pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 10.  §-ának (5) és (8) be kez dé sé ben fog lal tak ra
figye lemmel – a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.) 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ren del ke zé sek meg sér tõ jé vel szem ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban a 2–10.  §-ban meg ha tá ro zott bír ság szab -
ha tó ki.

(2) E ren de let 2–10.  §-ában meg ha tá ro zott bír sá gok nem al kal ma zan dók a mun ka ügyi ha tó ság ra vo nat ko zó kü lön jog -
sza bály alap ján le foly ta tott el len õr zés so rán.

2.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já hoz kap cso ló dó an az 1. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.
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1. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bírság össze ge

Ft-ban

 1. En ge dély nél kül vég zett köz úti áru fu va ro zás, 
sze mély szál lí tás

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 2.  §
(1) be kez dés,
89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 21.  §
(4) be kez dés,
309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 15. Cikk 
és 5. Mel lék let; 20. cikk

800 000

 2. Kö zös sé gi en ge dély hi te les má so la tá nak
 hiánya

14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 8.  §
(2) be kez dés,
49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 6/A.  §
(1) be kez dés, 8.  § (7) be kez dés,
89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 19.  §
(4) be kez dés

300 000

 3. Köz úti áru fu va ro zói en ge dély ki vo nat hi á nya 14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 6.  §
(3) be kez dés

100 000

 4. Au tó bu szos sze mély szál lí tó engedélyki vonat 
hi á nya

49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 6.  §
(4) be kez dés, 8.  § (4) be kez dés

100 000

 5. Nem zet kö zi köz úti áru szál lí tá si en ge dély,
iga zo lás hi á nya, ér vény te len sé ge

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 19.  §
(2)–(4) be kez dés,
56/2005. (VII. 7.) GKM ren de let 2.  §

300 000

 6. A jár mû ve ze tõ ré szé re elõ írt, szak mai
ké pe sí tés meg lé tét iga zo ló ok mány hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 1. mel lék let
A. rész I/2, I/3 pont és II. pont, B. rész
52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM ren de let
6.  § (5) be kez dés

100 000

 7. A jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá sá ra vagy a
bér le ti jog vi szony iga zo lá sá ra vo nat ko zó
 okmány hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 11.  §
(2) be kez dés és 24.  § b) pont,
4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 4.  §
(2) be kez dés a) és b) pont ja

200 000

 8. Fu var le vél hi á nya 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (1) és
(3) be kez dés,
1971. évi 3. tvr. III. fe je zet 4. Cikk

200 000

 9. Fu var le vél nem meg fe le lõ ki töl té se, ve ze té se 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  §
(6) be kez dés,
1971. évi 3. tvr. III. fe je zet 6. Cikk

50 000

10. Sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó me net le vél,
utas lis ta hi á nya, meg ha tá ro zott ese tek ben az
elõ zõ úton hasz nált me net le vél,
meghívó levél, szer zõ dés hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (1) és
(2) be kez dés,
a Ta nács 1992. már ci us 16-i 684/92/EGK
ren de le te az au tó busszal vég zett nem zet kö zi
sze mély szál lí tás kö zös sza bá lya i ról: 11. cikk, 
14. cikk (1) bek., 15. cikk,
309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 6. és
10–13. cikk, 3. Mel lék let 4. pont,
a Ta nács 1997. de cem ber 11-i 12/98/EK
ren de le te va la mely tag ál lam ban nem ho nos
fu va ro zók szá má ra a bel föl di köz úti
sze mély szál lí tá si szol gál ta tás fel té te le i nek
meg ál la pí tá sá ról: 6. cikk

200 000
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Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bírság össze ge

Ft-ban

11. Sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó me net le vél,
utas lis ta nem meg fe le lõ ki töl té se ve ze té se

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  §
(6) be kez dés,
a Ta nács 1992. már ci us 16-i 684/92/EGK
ren de le te az au tó busszal vég zett nem zet kö zi
sze mély szál lí tás kö zös sza bá lya i ról: 11. és
15. cikk, 
309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 13. cikk,
a Ta nács 1997. de cem ber 11-i 12/98/EK
ren de le te va la mely tag ál lam ban nem ho nos
fu va ro zók szá má ra a bel föl di köz úti
sze mély szál lí tá si szol gál ta tás fel té te le i nek
meg ál la pí tá sá ról: 6. cikk

50 000

12. Áru fu va ro zá si vagy au tó bu szos
személy szállító en ge déllyel, kö zös sé gi
en ge déllyel kap cso la tos adat vál to zás,
te vé keny ség szü ne tel te tés be je len té sé nek, a
le járt en ge dély vissza adá sá nak el mu lasz tá sa

49/2001. (XII. 22.) KöViM ren de let 6.  § (7)
és (8) bek., 6/A.  § (2) bek., 8.  § (7) bek.,
14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 6.  § (4)
és (5) bek.

100 000

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság a 2–7. pon tok ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az
el len õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az el len õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják,
az adott pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.

3.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já hoz kap cso ló dó an a 2. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

2. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. Sa ját szám lás utas szál lí tás vég zé sé re jo go sí tó 
iga zol vány hi á nya

49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 10.  § (1) 
és (5) be kez dés,
a Ta nács 1992. már ci us 16-i 684/92/EGK
ren de le te az au tó busszal vég zett nem zet kö zi
sze mély szál lí tás kö zös sza bá lya i ról:
13. Cikk.

300 000

2. A jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá sá ra vagy a
bér le ti jog vi szony iga zo lá sá ra vo nat ko zó
ok mány hi á nya

49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let 1.  §
(2) be kez dés f) pont, 10.  § (6) be kez dés,
4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 4.  §
(2) be kez dés a) és b) pont ja

200 000

3. Me net le vél hi á nya 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  § (4) és
(5) be kez dés

200 000

4. Me net le vél nem meg fe le lõ ki töl té se,
veze tése

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 23.  §
(6) be kez dés

50 000

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság az 1–2. pon tok ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az 
el len õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az el len õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják,
az adott pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.
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4.  §

A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já hoz kap cso ló dó an a 3. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les
fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

3. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A jár mû ve ze tõ meg sza kí tás nél kü li
fo lya ma tos ve ze tés idõ tar ta má nak túl lé pé se
(perc ben):
a) 6 per cig
b) 6 perc fe let t – 20 per cig
c) 20 perc fe let t – 40 per cig
d) 40 perc fe let t – 90 per cig
e) 90 perc fe let t

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 7. cikk

2001. évi IX. tör vénnyel ki hir de tett
nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ
jár mû vek sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló
Euró pai Meg álla po dás (AETR)
(a továb biak ban: AETR Meg álla po dás)
7. cikk

a) 50 000
b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000

2. A jár mû ve ze tõ napi, hat na pi vagy két he tes
ve ze té si ide jé nek túl lé pé se (az elõ írt
idõ tartam %-ban):
a) 5%-ig
b) 5% fe let t – 10%-ig 
c) 10% fe let t – 15%-ig
d) 15% fe let t – 20%-ig
e) 20% fe let t

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 6. cikk

AETR Meg álla po dás 6. cikk a) 50 000
b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000

3. A jár mû ve ze tõ napi, heti pi he nõ ide jé nek be
nem tar tá sa (az elõ írt idõ tar tam %-ban):
a) 95%-ig
b) 94–90%-ig
c) 89–85%-ig
d) 84–80%-ig
e) 80% alatt

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 8. cikk
AETR Meg álla po dás 8. és 9. cikk a) 50 000

b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000

4. A jár mû ve ze tõ: meg sza kí tás nél kü li
fo lya ma tos ve ze tés ide jé nek; napi, heti
ve ze té si ide jé nek; napi, heti pi he nõ ide jé nek
el len õr zé sé hez szük sé ges ok má nyok (ada tok) 
hi á nya

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 15. cikk
561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 6. cikk (5) be kez dés
2001. évi IX. tör vény 10. cikk

400 000

5. A jár mû üzem ben tar tó (vál lal ko zás):
a jár mû ve ze tõ jé re vo nat ko zó ve ze té si- és
pi he nõ idõ elõ írások meg tar tá sá hoz
kap cso ló dó ren del ke zé sek meg sér té se

561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 10. cikk;
2001. évi IX. tör vény 11. cikk

600 000

5.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já hoz kap cso ló dó an a 4. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.
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4. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A me net író ké szü lék hez tar to zó ok má nyok
hi á nya, ér vény te len sé ge

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 15. cikk,

124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let 1.  §
(3) be kez dé se,

6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 92.  §-a

200 000

2. A ta cho gráf in du lást meg elõ zõ üzem be
he lye zé sé re és üze mel te té sé re vo nat ko zó
sza bá lyok meg sér té se

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 13–16. cikk,

124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let 6.  §
(1) be kez dé se

6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 92.  §-a

400 000

3. Az adat rög zí tõ la pok hasz ná la tá ra vo nat ko zó 
sza bá lyok meg sér té se

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 13–16. cikk 100 000

4. A di gi tá lis ta cho gráf hoz tar to zó jár mû ve ze tõi 
és üzem ben tar tói kár tya hasz ná la tá ra
vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té se

3821/85/EGK ta ná csi ren de let 13–16. cikk 

124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let 6.  §
(1) be kez dés

100 000

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság az 1. pont ban meg ha tá ro zott ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az el len õr zés
nap ján ér vé nyes ok mányt az el len õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják, az adott
pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.

6.  §

A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já hoz kap cso ló dó an az 5. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les
fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

5. táb lá zat

Sor-
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

I. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó mu lasz tá sok 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let 2. mel lék let

 1. Szál lí tás ból ki zárt ve szé lyes anya gok szál lí tá sa I/1. pont 800 000

 2. Ve szé lyes anya gok szi vár gá sa I/2. pont 800 000

 3. Nem en ge dé lye zett szál lí tá si mód dal vagy nem meg fe le lõ
szál lí tó esz köz zel tör té nõ szál lí tás

I/3. pont 600 000

 4. Öm lesz tett szál lí tás olyan kon té ner ben, amely szer ke ze ti leg
nem meg fe le lõ ál la po tú

I/4. pont 800 000

 5. Meg fe le lõ jó vá ha gyá si iga zo lás sal nem ren del ke zõ jár mû vel 
tör té nõ szál lí tás

I/5. pont 800 000

 6. A jó vá ha gyás ban fog lal tak nak nem meg fe le lõ jár mû, amely
köz vet len ve szélyt je len t

I/6. pont 800 000

 7. Jó vá ha gyás nél kü li cso ma go ló esz kö zök hasz ná la ta I/7. pont 800 000

 8. A vo nat ko zó cso ma go lá si uta sí tás nak nem meg fe le lõ
cso ma go ló esz köz hasz ná la ta

I/8. pont 600 000

 9. Az egy be cso ma go lás ra vo nat ko zó kü lön le ges elõ írások be
nem tar tá sa

I/9. pont 800 000
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Sor-
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

10. A ra ko mány el he lye zé sé re és rög zí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyok be nem tar tá sa

I/10. pont 800 000

11. a) A kül de mény da ra bok együ vé ra ká sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
be nem tar tá sa: 
jár mû ben

I/11. pont 400 000

11. b) kon té ner ben 600 000

12. A kül de mény da ra bok, illetve tar tá nyok meg en ge dett töl té si
fo ká nak be nem tar tá sa

I/12. pont 600 000

13. Az egy szál lí tó egy ség ben szál lít ha tó mennyi ség re vo nat ko zó 
kor lá to zás be nem tar tá sa

I/13. pont 600 000

14. Ve szé lyes áru szál lí tá sa anél kül, hogy erre bár mi lyen jel zés
vagy in for má ció utal na

I/14. pont 800 000

15. A jár mû vön sem mi lyen je lö lés, illetve nagy bár ca nincs I/15. pont 800 000

16. A szál lí tott anyag ra vo nat ko zó in for má ci ók (pl. UN-szám,
he lyes szál lí tá si meg ne ve zés, cso ma go lá si cso port) hi á nya,
ami  miatt nem le het sé ges meg ál la pí ta ni, hogy fenn áll-e
egyéb I. koc ká za ti ka te gó ri á jú sza bály ta lan ság

I/16. pont 800 000

17. A jár mû ve ze tõ nek nincs ér vé nyes ok ta tá si bi zo nyít vá nya I/17. pont 600 000

18. Tûz vagy nyílt láng hasz ná la tá ra vo nat ko zó ti la lom
meg szegése

I/18. pont 400 000

19. A do hány zá si ti la lom be nem tar tá sa I/19. pont 200 000

20. Az I. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó egyéb mu lasz tá sok I. pont 600 000

II. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó mu lasz tá sok 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let 2. mel lék let

21. A szál lí tó egy ség ben egy nél több pót ko csi vagy fél pót ko csi
van

II/1. pont 300 000

22. A jó vá ha gyás ban fog lal tak nak nem meg fe le lõ jár mû, amely
azon ban köz vet len ve szélyt nem je len t

II/2. pont 200 000

23. A jár mû vön nin cse nek meg az elõ írt, üzem ké pes tûz ol tó
ké szü lé kek

II/3. pont 300 000

24. A jár mû vön nincs meg az ADR-ben, illetve az írás be li
uta sí tás(ok)ban elõ írt fel sze re lés

II/4. pont 100 000 (fel -
sze re lé sen ként)

25. Cso ma go ló esz kö zök, IBC-k, illetve nagy cso ma go lá sok
ellen õrzésének, idõ sza kos vizs gá la tá nak idõ pont ját vagy a
hasz ná la ti idõ tar ta mot nem tar tot ták be

II/5. pont 300 000

26. Sé rült cso ma go lá sú kül de mény da ra bo kat, IBC-ket,
nagy cso ma go lá so kat vagy sé rült tisz tí tat lan, üres
cso ma go ló esz kö zö ket szál lí ta nak

II/6. pont 400 000

27. Kül de mény da ra bo kat olyan kon té ner ben szál lí ta nak, amely
szer ke ze ti leg nem meg fe le lõ ál la po tú

II/7. pont 400 000

28. A tar tá nyo kat, tank kon té ne re ket nem zár ták le meg fele lõen II/8. pont 400 000

29. Kom bi nált cso ma go lás szál lí tá sa olyan kül sõ cso ma go lás sal, 
amely nincs meg fele lõen le zár va

II/9. pont 200 000

30. Hely te len bár cá zás, je lö lés vagy nagy bár cá zás II/10. pont 400 000

31. Írás be li uta sí tás(ok) hi á nya vagy az írás be li uta sí tá sok nem a 
szál lí tott áru ra vo nat koz nak

II/11. pont 600 000

32. Az írás be li uta sí tá sok nem fe lel nek meg az ADR
elõ írásainak

300 000

33. A II. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó egyéb mu lasz tás II. pont 300 000
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Sor-
szám

Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

III. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó mu lasz tá sok 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let 2. mel lék let

34. A nagy bár cák, a bár cák mé re te vagy a be tûk, szá mok,
jel ké pek mé re te nem fe le l meg az elõ írásoknak

III/1. pont
100 000

35. Az ok má nyok ban va la mely in for má ció hi ány zik III/2. pont 100 000

36. Az ok ta tá si bi zo nyít vány nincs a jár mû vön III/3. pont 50 000

37. A III. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó egyéb mu lasz tás III. pont 100 000

Egyéb mu lasz tás

38. Ve szé lyes áru (hul la dék) szál lí tás hoz szük sé ges en ge dély
 hiánya

98/2001. (VI. 15.) Korm. ren -
de let 14.  § (1) be kez dés

200 000

39. Ve szé lyes áru (pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anyag)
szál lí tá sá hoz szük sé ges en ge dély hi á nya

191/2002. (IX. 4.) Korm. ren -
de let 4.  § (5) be kez dés

200 000

40. Ve szé lyes áru (ra dio ak tív anyag) szál lí tá sá hoz szük sé ges
en ge dély hi á nya

14/1997. (IX. 13.) KHVM
ren de let 3.  § (1) be kez dés

200 000

Ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó
(a továb biak ban: ta nács adó)

2/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let

41. A vál lal ko zás nak nincs ta nács adó ja 3.  § (1) be kez dés 400 000

42. A vál lal ko zás nem ér te sí tet te az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi 
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát a ta nács adó meg bí zá sá ról, illetve
annak vál to zá sá ról

3.  § (4) be kez dés 100 000

43. A vál lal ko zás ta nács adó já nak le járt, illetve az adott
al ága zat ra vagy ve szé lyes sé gi osz tály ra nem ér vé nyes a
bizonyít ványa

5.  § (1) és (6) be kez dés 100 000

44. Nem ké szült bal ese ti je len tés 6.  § (1) be kez dés 50 000

45. Az éves je len tés hi á nya 1. mel lék let c) pont 100 000

Ve szé lyes áruk (me zõ gaz da sá gi vegy sze rek és üzem anya gok) 
me zõ gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú jár mû vel von ta tott
pót ko csi val  való szál lí tá sa

113/2004. (IX. 23.) GKM
ren de let

46. Nö vény vé dõ szer szál lí tá sa öm leszt ve 3.  § a) pont 50 000

47. Nö vény vé dõ szer és mû trá gya szál lí tá sa tar tány ban 3.  § b) pont 50 000

48. Üzem anyag és szusz pen zi ós mû trá gya 5000 li ter nél na gyobb 
be fo ga dó tar tány ban  való szál lí tá sa

3.  § c) pont 50 000

49. Nem meg fe le lõ von ta tó hasz ná la ta 4.  § 50 000

50. Nem meg fe le lõ tar tá nyos pót ko csi hasz ná la ta 5.  § 50 000

51. A tar tány nak nincs ér vé nyes ha tó sá gi vizs gá ja 6.  § (3) be kez dés 50 000

52. Az öm lesz tett árut szál lí tó jár mû vagy kon té ner ki ala kí tá sa
sza bály ta lan

7.  § 50 000

53. A szál lí tó egy ség je lö lé se sza bály ta lan 8.  § 50 000

54. A tar tány je lö lé se sza bály ta lan 6.  § (2) be kez dés 50 000

55. A köz úton  való szál lí tás tá vol sá ga 25 km-nél hosszabb 9.  § (1) be kez dés 50 000

56. A fu var ok mány ada tai hi á nyo sak 9.  § (2) be kez dés 50 000

57. Elõ írt fel sze re lés hi á nya a szál lí tó egy sé gen 9.  § (3)–(5) be kez dés 50 000

58. Együ vé ra ká si ti la lom meg sze gé se 9.  § (6) be kez dés 50 000

59. Ra ko dá si elõ írások meg sze gé se 9.  § (7)–(8) be kez dés 50 000

60. A do hány zá si ti la lom be nem tar tá sa 9.  §(9) be kez dés 50 000

61. A jár mû ve ze tõ nek hi ány zik az ér vé nyes vizs ga iga zo lá sa 10.  § (1) be kez dés 50 000
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7.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já hoz kap cso ló dó an a 6. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

6. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A gyor san rom ló élel mi sze rek szál lí tá sát
vég zõ, nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ
kü lön le ges te her gép ko csi szál lí tá si
al kal mas sá gát iga zo ló bi zo nyít vány, vagy
bi zo nyít vány táb la hi á nya

Genf ben 1970. szep tem ber 1-jén kö tött
Euró pai Meg álla po dás, (ATP) Egyez mény,
25/1989. (III. 17.) MT ren de let,
1. füg ge lék 4. pont

100 000

2. Bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ
hús ké szít mé nye ket szál lí tó te her gép ko csi
nem meg fe le lõ mû sza ki ki ala kí tá sa  miatt az
elõ írt szál lí tá si hõ mér sék let és hi gi é ni ai
fel té te lek be nem tar tá sa

90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együt tes 
ren de let 1. mel lék let 5. pont

100 000

3. Bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ
hús ké szít mé nye ket szál lí tó te her gép ko csi
kí sé rõ ok má nya i nak hi á nya

20/2003. (II. 28.) FVM ren de let 13.  § 100 000

4. A hû tést igény lõ tej ala pú ter mé kek re nem
meg fe le lõ mû sza ki ál la po tú jár mû hasz ná la ta

1/2003. (I. 8.) FVM–ESZCSM együt tes
ren de let 8. mel lék let II. fe je zet

100 000

5. A hû tést igény lõ tej ala pú ter mé kek ese té ben
tej szál lí tá si iga zol vány hi á nya

1/2003. (I. 8.) FVM–ESZCSM együt tes
ren de let 9. mel lék let

100 000

6. Gaz da sá gi célú ál lat szál lí tás vég zé sé hez nem 
meg fe le lõ mû sza ki ki ala kí tá sú, ál la po tú
te her gép ko csi hasz ná la ta

52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együt tes
ren de let 22.  §

400 000

7. Nyolc órát meg ha la dó és az Euró pai Unió
tag ál la ma in kí vü li or szá gok ba tör té nõ
élõ ál lat-szál lí tás ese tén a ha tó sá gi ál lat or vos
ál tal jó vá ha gyott úti terv hi á nya

52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együt tes
ren de let 6.  § (6)–(8) és (10) be kez dés,
a Ta nács 1997. jú ni us 25-i 1255/97/EK
ren de le te a meg ál ló he lyek re vo nat ko zó
közös ségi kri té ri u mok ról, valamint a
91/628/EGK irány elv mel lék le té ben em lí tett
út vo nal terv mó do sí tá sá ról: II. mel lék let

400 000

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság az 1., 3. és 5. pon tok ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a
 hiányzó, az el len õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az el len õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül –
be mu tat ják, az adott pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.

8.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já hoz kap cso ló dó an a 7. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

7. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. Bé relt jár mû vel nem a jár mû bér lõ je vé gez
áru fu va ro zást vagy sa ját szá lás áru szál lí tást

4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 3.  §
(1) be kez dés 

300 000

2. Bé relt jár mû ve ze té sé re jo go sí tó
ok mány hi á nya

4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let 3.  §
(2) be kez dés

100 000

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság a 2. pont ban meg ha tá ro zott ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az el len õr zés nap -
ján ér vé nyes ok mányt az el len õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják, az adott pont -
hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.
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9.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já hoz kap cso ló dó an a 8. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

8. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett te vé keny sé gek, ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás Bír ság össze ge Ft-ban

1. A köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa nél kü li
köz le ke dés:
a) meg en ge dett össz tö me get, ille tõ leg a
meg en ge dett leg na gyobb ten gely ter he lést
meg ha la dó jár mû
b) túl mé re tes jár mû
c) lánc tal pas jár mû

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let
51.  §,
4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let 3.  §
(1) be kez dés

a) 300 000

b) 200 000
c) 100 000

2. Nem zet kö zi idõ sza kos vizs gá la ti
bi zo nyít vány hi á nya, ér vény te len sé ge

101/2003. (XII. 23.) GKM ren de let 2.  §,
2001. évi LXVIII. tör vény 2. Füg ge lék
5. pont

50 000

3. Üze mel te té si és kar ban tar tá si napló hi á nya,
ér vény te len sé ge

101/2003. (XII. 23.) GKM ren de let 2.
mel lék let

50 000

4. Jár mû üzem ben tar tó ját azo no sí tó jel zés
fel tün te té sé nek hi á nya

89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 9.  § 100 000

5. Nem zet kö zi, nem me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás ra hasz nált au tó bu szok hoz
elõ írt ok mány hi á nya, ér vény te len sé ge

309/2002. (XII. 28.) Korm. ren de let 7. cikk
1. és 2. pont

200 000

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság az 5. pont ban meg ha tá ro zott va la mely ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az el -
len õr zés nap ján ér vé nyes ok mányt az el len õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják, az
adott pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.

10.  §

(1) A Kkt. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já hoz kap cso ló dó an a 9. táb lá zat ban meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te -
les fi zet ni az, aki az ab ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zést meg sér ti.

9. táb lá zat

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett ok má nyok Jog sza bá lyi hi vat ko zás
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. Kom bi nált áru fu va ro zás vég zé sé hez elõ írt
ok má nyok hi á nya

266/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2.  §
(2) be kez dés,
2001. évi LXI. tör vény 6., 7., 8. cikk

200 000

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság az 1. pont ban meg ha tá ro zott ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó, az el len õr zés
nap ján ér vé nyes ok mányt az el len õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be lül – be mu tat ják, az adott
pont hoz tar to zó bír ság össze gé nek az 50%-át kell ki szab ni.

11.  §

Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 
2006. már ci us 15-i 561/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 19. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

12.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
58/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedés szabályairól  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a
(3) be kez dé se a) pont já nak 9. al pont já ban ka pott felhatal -
mazás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-a a
kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett jel zõ táb la
alatt el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/a. ábra) azt jel zi,
hogy az út út hasz ná la ti díj meg fi ze té sé vel ve he tõ igény be.
Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/b. ábra) az út hasz ná la ti 
díj fi ze té si kö te le zett ség vé gét jel zi. A ki egé szí tõ jel zõ táb la 
jel zé se tar tal maz hat ja a díj fi ze té si kö te le zett ség el len õr zé -
sé nek mód ját is.

8/a. ábra

8/b. ábra

(5) Az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt 
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/c. ábra) jel zé se utal hat
az út igény be vé te le ese té ben az út hasz ná la ti díj fi ze tés re
kö te le zett gép jár mû vek re. Ha a ki egé szí tõ jel zõ táb la jel -
zése te her gép ko csi ra utal, a jel zés a díj fi ze tés re kö te le zett
te her gép ko csi, von ta tó, va la mint e jár mû bõl és pót ko csi -
ból álló jár mû sze rel vény (a továb biak ban az út hasz ná la ti
díj fi ze tés te kin te té ben együtt: te her gép ko csi) meg en ge dett 
leg na gyobb össz tö me gé nek alsó ha tá rát ha tá roz za meg.
Az (1) be kez dés c) és d) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/d. ábra) az út hasz ná la ti 
díj fi ze té si kö te le zett ség vé gét jel zi. A ki egé szí tõ jel zõ táb la 
jel zé se tar tal maz hat ja a díj fi ze té si kö te le zett ség el len õr zé -
sé nek mód ját is.

8/c. áb ra

8/d. ábra

(6) Az (1) be kez dés e) pont já ban em lí tett jel zõ táb la alatt 
el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la (8/c. ábra) azt jel zi, hogy
a te her gép ko csi val az út csak út hasz ná la ti díj meg fi ze té sé -
vel ve he tõ igény be, amennyi ben a meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me ge meg ha lad ja a ki egé szí tõ jel zõ táb lán
meg ha tá ro zott mér té ket. Az (1) be kez dés e) és f) pont já ban 
em lí tett jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ jel zõ táb la
(8/d. ábra) az út hasz ná la ti díj fi ze té si kö te le zett ség vé gét
jel zi. A ki egé szí tõ jel zõ táb la jel zé se tar tal maz hat ja a díj -
fizetési kö te le zett ség el len õr zé sé nek mód ját is.”

2.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
z/2. pont tal egé szül ki:

[A jár mû vek for gal mát til tó vagy kor lá to zó jel zõ táb lák:]
„z/2. „Kor lá to zott for gal mú öve zet (zóna)” (53/c. ábra)

jel zõ táb la azt jel zi, hogy a „Kor lá to zott for gal mú öve zet
(zóna) vége” (53/d. ábra) jel zõ táb lá ig az úton a táb lán
meg je lölt súly ha tárt meg ha la dó meg en ge dett leg na gyobb
össz tö me gû te her gép ko csi val, von ta tó val, me zõ gaz da sá gi
von ta tó val és las sú jár mû vel köz le ked ni ti los.

53/c. ábra

53/d. áb ra”



(2) Az R. 14.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az (1) be kez dés n)–y) és z/2. pont já ban em lí tett
jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ táb lán „Ki vé ve cél -
for ga lom” fel irat van, a ti la lom nem vo nat ko zik arra a jár -
mû re, mely nek úti cél ja a táb lá val meg je lölt úton vagy
öve zet ben van.

(4) Ha az (1) be kez dés o)–x) és z/2. pont já ban em lí tett
jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ táb lán „Ki vé ve áru -
szál lí tás” fel irat van, áru szál lí tást vég zõ jár mû vel a ti la lom 
el le né re be sza bad haj ta ni, ha úti cél ja a jel zõ táb lá val meg -
je lölt úton vagy öve zet ben van.”

(3) Az R. 14.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Ha az (1) be kez dés a)–d), z/1. és z/2. pont já ban em -
lí tett jel zõ táb la alatt el he lye zett ki egé szí tõ táb la idõ sza kot
je löl meg, a ti la lom csak eb ben az idõ szak ban áll fenn.”

3.  §

Az R. 17.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ a/2. és
a/3. pont tal egé szül ki:

[A tá jé koz ta tást adó jel zõ táb lák a kö vet ke zõk:]
„a/2. „Alag út” (103/b. ábra); a jel zõ táb lán meg je le nõ

fel irat az alag út hosszát, a ki egé szí tõ táb lán meg je le nõ fel -
irat az alag út kez de té nek tá vol sá gát je lö li meg.

103/b. ábra

a/3. „Alag út vége” (103/c. ábra);

103/c. ábra”

4.  §

Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) A la kott te rü le ten kí vü li út út test jén, le ál ló sáv ján,
út pad ká ján tar tóz ko dó gya lo gos nak/sze mély nek – ide nem 
ért ve a gya lo go sok zárt cso port ban tör té nõ köz le ke dé sét –

éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén fény vissza -
ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie.”

5.  §

(1) Az R. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes jár mû vek kel leg fel jebb a kö vet ke zõ se bes ség -
gel sza bad köz le ked ni:]

„b) egyéb gép jár mû vel – ki vé ve te her szál lí tás ra ki ala kí -
tott mo to ros tri cik lit –, valamint gép jár mû bõl és pót ko csi -
ból álló jár mû sze rel vénnyel

au tó pá lyán  80 km/óra,

la kott te rü le ten kí vül egyéb úton  70 km/óra,

la kott te rü le ten  50 km/óra,”

(2) Az R. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes jár mû vek kel leg fel jebb a kö vet ke zõ se bes ség -
gel sza bad köz le ked ni:]

„d) te her szál lí tás ra ki ala kí tott mo to ros tri cik li vel,
 elromlott jár mû vet von ta tó gép jár mû vel, se géd mo to ros
ke rék pár ral, ke rék pár ral 40 km/óra,”

(3) Az R. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes jár mû vek kel leg fel jebb a kö vet ke zõ se bes ség -
gel sza bad köz le ked ni:]

„e) me zõ gaz da sá gi von ta tó val, va la mint mezõgazda -
sági von ta tó ból és pót ko csi ból álló jár mû-
sze rel vénnyel 40 km/óra,”

(4) Az R. 26.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a „Se bes ség kor lá to zás” jel zõ táb la la kott te rü le -
ten 50 km/órá nál, la kott te rü le ten kí vül 90 km/órá nál
 nagyobb se bes sé get je lez, sze mély gép ko csi val, motor -
kerékpárral és a 2500 kg meg en ge dett leg na gyobb össz tö -
me get meg nem ha la dó gép ko csi val leg fel jebb a jel zõ táb -
lán meg je lölt se bes ség gel sza bad köz le ked ni.”

6.  §

Az R. 46.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Gép jár mû vel, me zõ gaz da sá gi von ta tó val és las sú
jár mû vel – a (4) és (5) be kez dés ben em lí tett ese tet ki vé ve – 
leg fel jebb a jár mû ha tó sá gi en ge dé lyé ben fel tün te tett szá -
mú sze mélyt sza bad szál lí ta ni. A szál lít ha tó sze mé lyek
szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a ve ze tõt is figye lembe kell
ven ni. Két 10 éven alu li gyer me ket – ha az ál ta luk el fog lalt 
ülé sen a gyer mek biz ton sá gi rend szer hasz ná la ta a
48.  §-ban fog lal tak alap ján nem kö te le zõ – egy sze mély -
nek kell te kin te ni.”
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7.  §

(1) Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott M1, M2,

M3, N1, N2, N3 ka te gó ri á jú gép ko csi ban, amely nek meg -
ha tá ro zott ülé se it biz ton sá gi öv vel kell fel sze rel ni, to váb -
bá olyan jár mû ben, amely nek ülé se it biz ton sá gi öv vel sze -
rel ték fel, az ülé sen uta zó sze mély nek a biz ton sá gi öv
 becsatolásával kell ma gát rög zí te ni.”

(2) Az R. 48.  §-ának (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § az aláb bi (8) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Nem kell be csa tol ni a biz ton sá gi övet:
a) a hát ra me net ben köz le ke dõ gép ko csi ve ze tõ jé nek;
b) a taxi gép ko csi ve ze tõ jé nek, ha taxi üzem mód ban

utast szál lít;
c) a men tõ gép ko csi be teg el lá tó te ré ben uta zók nak, ha

a be csa to lás a be teg ál la po tá nak rom lá sát okoz hat ja, a be -
teg el lá tást aka dá lyoz za;

d) a la kott te rü le ten me net rend sze rin ti sze mély szál lí -
tást vég zõ au tó busz ban;

e) a la kott te rü le ten kí vül me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás vég zõ au tó busz ban, ha álló uta so kat is szál lít hat;

f) az au tó busz ban szál lí tott 3. élet évét még be nem töl -
tött gyer mek nek;

g) an nak, aki kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott
 orvos ál tal ki ál lí tott iga zo lás sal ren del ke zik.

(6) Az au tó busz biz ton sá gi öv vel fel sze relt ülé se in uta -
zó kat:

a) az ülé sen el he lye zett jel zés sel (161. ábra),
b) a jár mû ve ze tõ ál tal,
c) ka la uz, ide gen ve ze tõ vagy a cso port ve ze tõ je ként

 kijelölt sze mély ál tal, vagy
d) au di o vi zu á lis esz kö zök (pl. vi deo) út ján

tá jé koz tat ni kell a biz ton sá gi övek kö te le zõ hasz ná la tá ról.

161. ábra

(7) A gép ko csi ban uta zó 150 cm-nél ala cso nyabb gyer -
me ket – a test sú lyá hoz iga zo dó ki ala kí tá sú – gyer mek biz -
ton sá gi rend szer ben kell rög zí te ni. A 3 év nél fi a ta labb
gyer mek csak gyer mek biz ton sá gi rend szer ben rög zít ve
szál lít ha tó. A gép ko csi elsõ ülé sé hez a gyer mek biz ton sá gi
rend szer csak ak kor sze rel he tõ be – a jár mû szo ká sos ha la -
dá si irá nyá val el len té tes irány ban – ha az ülés hez lég zsá -
kot nem sze rel tek fel vagy a lég zsák mû kö dés be lé pé sét
elõ ze tesen meg aka dá lyoz ták.

1 A köz úti jár mû ve ze tõk egész sé gi al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 13/1992. (VI. 26.) NM ren de let 8.  §.

(8) A gyer me ket nem kell gyer mek biz ton sá gi rend szer -
ben rög zí te ni:

a) ha a gyer mek biz ton sá gi rend szer be sze re lé sé re a
gép ko csi a gyá ri ki ala kí tá sa alap ján nem al kal mas
(az ilyen ki ala kí tá sú M1, N1, N2 és N3 ka te gó ri á jú gép ko -
csi ban a 3 év nél fi a ta labb gyer mek nem szál lít ha tó, il let ve
a 3. élet évét már be töl tött és 150 cm-nél ki sebb test ma gas -
sá gú gyer mek az elsõ ülé sen nem szál lít ha tó);

b) ha gép ko csi hát só ülé sén uta zik, 3. élet évét már be -
töl töt te, leg alább 135 cm ma gas és az ülés hez be sze relt
biz ton sá gi öv vel – test mé re té hez iga zo dó an – biz ton sá go -
san rög zít he tõ;

c) ha taxi üzem mód ban hasz nált taxi gép ko csi és a
 személygépkocsis sze mély szál lí tást vég zõ gép ko csi hát só
ülé sén uta zik;

d) ha a rend vé del mi szer vek gép ko csi já ban vagy a
men tõ gép ko csi be teg el lá tó te ré ben uta zik;

e) a me net rend sze rin ti sze mély szál lí tást vég zõ au tó -
busz ban;

f) a nem me net rend sze rin ti sze mély szál lí tást vég zõ
 autóbuszban, ha álló uta so kat is szál lít hat;

g) ha 3. élet évét még nem töl töt te be és áll va uta zik az
au tó busz ban;

h) ha kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott or vos ál tal
ki ál lí tott iga zo lás sal ren del ke zik.”

(3) Az R. 48.  §-ának (9)–(11) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(9) A zárt utas tér rel (ve ze tõ tér rel) nem ren del ke zõ
 motorkerékpárral és se géd mo to ros ke rék pár ral csak ab ban
az eset ben sza bad köz le ked ni, ha a ve ze tõ és az utas be csa -
tolt mo tor ke rék pár-bu kó si sa kot vi sel.

(10) Olyan jár mû vel, amely nek meg en ge dett leg na -
gyobb se bes sé gét a mû sza ki meg vizs gá lás so rán az ál ta lá -
nos nál ala cso nyab ban ál la pí tot ták meg [26.  § (3) bek.],
 abban az eset ben sza bad köz le ked ni, ha a jár mû hát só
 oldalán a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség szám ér té két
– kör ala kú, 15 cm át mé rõ jû, 2 cm szé les pi ros sze gé lyû,
fe hér ala pon 6 cm ma gas fe ke te szám je gyek kel – feltün -
tették.

(11) Gép jár mû vel, me zõ gaz da sá gi von ta tó val és las sú
jár mû vel csak olyan pót ko csit sza bad von tat ni, amely nek
von ta tá sát – a ha tó sá gi en ge dély be tett be jegy zés sel –
 engedélyezték.”

(4) Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) Is ko la busszal ab ban ez eset ben sza bad köz le ked -
ni, ha:

a) a 20.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott táb lá val
meg je löl ték,

b) az ülé sek hez biz ton sá gi övet sze rel tek fel,

c) a 135 cm-nél ala cso nyabb gyer me ket gyer mek biz -
ton sá gi rend szer ben rög zí tet ték,

2 A köz úti jár mû ve ze tõk egész sé gi al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 13/1992. (VI. 26.) NM ren de let 8.  §.



d) a leg alább 135 cm ma gas gyer me ket biz ton sá gi
 övvel rög zí tet ték,

e) a szál lí tott uta sok ülõ hellyel ren del kez nek.”

(5) Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül ki:
„(13) Az (5) be kez dés g) pont já ban és a (8) be kez dés

h) pont já ban meg ha tá ro zott iga zo lás nak a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) a jo go sí tott neve, szü le té si idõ pont ja (év, hó nap,
nap),

b) az iga zo lás ér vé nyes sé ge le jár tá nak idõ pont ja (év,
hó nap, nap),

c) a ki ál lí tó or vos neve, név alá írá sa, bé lyeg zõ le nyo -
ma ta,

d) a ki ál lí tás dá tu ma,
e) a 162. ábra sze rin ti jel zés.

162. ábra”

8.  §

Az R. 54.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A ke rék párt éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok
kö zött a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott lám pák kal
kell ki vi lá gí ta ni és a ke rék párt haj tó sze mély nek – la kott
te rü le ten kí vül – fény vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell
vi sel nie.”

9.  §

Az R. 55.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A ké zi ko csi val köz le ke dõ sze mély nek – la kott te rü -

le ten kí vül – éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén
fény vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie.”

10.  §

Az R. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az úton ál la tot olyan sze mély hajt hat, ille tõ leg
 vezethet, aki az ál la tot irá nyí ta ni ké pes és meg tud ja aka -
dá lyoz ni azt, hogy az ál lat a sze mély és va gyon biz ton sá got 
ve szé lyez tes se. Az ál la tok cso por tos haj tá sá hoz annyi haj -
tó szük sé ges, amennyi e fel té te lek tel je sí té sé hez ele gen dõ.
Az ál la tot haj tó nak, ille tõ leg ve ze tõ nek – ha a la kott te rü -
le ten kí vü li út út test jén vagy le ál ló sáv ján tar tóz ko dik
–  éjszaka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén fény -
vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 67.  §-sal egé szül ki:
„67.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

 való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 91/671/EGK irány el ve (1991. de cem -

ber 16.) a 3,5 ton ná nál könnyebb jár mû vek ben a bizton -
sági öv kö te le zõ hasz ná la tá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl, a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye -
zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl
 szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let tel együtt;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/20/EK irány -
el ve (2003. áp ri lis 8.) a 3,5 ton ná nál könnyebb jár mû vek -
ben a biz ton sá gi öv kö te le zõ hasz ná la tá ra vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 91/671/EK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról, a köz úti jár mû vek for ga lom ba
 helyezésének és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki feltéte -
leirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let tel együtt;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/54/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a transz eu ró pai köz út há ló zat alag -
út ja i ra vo nat ko zó biz ton sá gi mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl,
III. mel lék let 2.1. pont.”

12.  §

(1) Az R. 1. szá mú füg ge lé ké nek II. fe je ze te a követ -
kezõ w) pont tal egé szül ki:

„w) Gyer mek biz ton sá gi rend szer:
wa) in teg rált gyer mek biz ton sá gi rend szer: he ve de rek

vagy haj lé kony ele mek kom bi ná ci ó ja, biz ton sá gi csat tal,
be ál lí tó esz kö zök kel, tar to zé kok kal és egyes ese tek ben
 kiegészítõ szék kel és/vagy üt kö zés vé de lem mel együtt,
amit a sa ját be épí tett he ve der rel vagy he ve de rek kel rög -
zítenek;

wb) nem in teg rált gyer mek biz ton sá gi rend szer: rész le -
ges biz ton sá gi rend szer, amely a fel nõt tek szá má ra szol -
gáló biz ton sá gi öv vel együtt hasz nál va – amely kör be ve szi 
a gyer mek tes tét, vagy biz ton sá go san rög zí ti azt a szer ke -
ze tet, amely ben a gyer me ket el he lye zik – tel jes gyer mek -
biz ton sá gi rend szert ké pez;”

(2) Az R. 1. szá mú füg ge lé ké nek II. fe je ze te a követ -
kezõ y) pont tal egé szül ki:

„y) Is ko la busz: óvo dás gyer mek, köz ok ta tá si in téz mény 
ta nu ló ja szál lí tá sá ra rend sze re sí tett nem me net rend sze rint 
köz le ke dõ au tó busz.”

13.  §

(1) Az R. 1. szá mú füg ge lé ke III. fe je ze té nek j) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz úti for ga lom mal kap cso la tos fo gal mak]
„j) Gyer mek biz ton sá gi rend szer test súly sze rin ti cso -

port ba so ro lá sa: a ben ne el he lyez he tõ gyer mek test sú lya
sze rint:

j/a) 0. cso port: 10 kg test súly alatt,
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j/b) 0+. cso port: 13 kg test súly alatt,
j/c) I. cso port: 9–18 kg test sú lyig,
j/d) II. cso port: 15–25 kg test sú lyig,
j/e) III. cso port: 22–36 kg test sú lyig.”

(2) Az R. 1. szá mú füg ge lé ké nek III. fe je ze te a követ -
kezõ k) pont tal egé szül ki:

[A köz úti for ga lom mal kap cso la tos fo gal mak]
„k) Fény vissza ve rõ mel lény (ru há zat): az MSZ EN

471:2003. szá mú szab vány ban meg ha tá ro zott követel -
ményeknek meg fe le lõ mel lény vagy ru há zat.”

14.  §

(1) Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 52.  §-ának (6) be kez dé se.

(2) E ren de let
a) 8.  §-ában meg ha tá ro zott, a fény vissza ve rõ mel lény

(ru há zat) vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket 2007. jú -
ni us 1-jé tõl,

b) 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben az au tó busz ban ül ve
szál lí tott gyer me kek gyer mek biz ton sá gi rend szer ben tör -
té nõ kö te le zõ el he lye zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
2007. szep tem ber 1-jé tõl,

c) 4.  §-ában, 9.  §-ában és 10.  §-ában meg ha tá ro zott,
a fény vissza ve rõ mel lény (ru há zat) vi se lé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se ket 2008. ja nu ár 1-jé tõl,

d) 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sét
2009. szep tem ber 1-jé tõl
kell al kal maz ni.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

15.  §

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/20/EK irány -
el ve (2003. áp ri lis 8.) a 3,5 ton ná nál könnyebb jár mû vek -
ben a biz ton sá gi öv kö te le zõ hasz ná la tá ra vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 91/671/EK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról, a köz úti jár mû vek for ga lom ba
 helyezésének és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki feltéte -
leirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let tel együtt;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/54/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a transz eu ró pai köz út há ló zat alag -
út ja i ra vo nat ko zó biz ton sá gi mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl,
III. mel lék let 2.1. pont.

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

A Kormány
59/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete
az egyes szabálysértésekrõl  szóló

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
166.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket rendeli el:

1.  §

Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 54.  §-ának he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„54.  § (1) Aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: KRESZ) 51.  §-ában meg ha tá ro zott ren del ke zés meg -
sér té se ki vé te lé vel a köz úti köz le ke dés sza bá lya it meg sze -
gi, ha a 42–51.  § sze rin ti sza bály sér tés nem va ló sul meg,
har minc ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt a rend õrség, köz úti ha tár át ke lõ he lyen a ha tár õr ség,
to váb bá a KRESZ 40–41.  §-ának, valamint más meg ál lá si,
vá ra ko zá si vagy táb lá val jel zett be haj tá si ti la lom vagy kor -
lá to zás meg sze gé se ese tén a köz te rü let-fel ügye lõ hely -
színi bír sá got szab hat ki.”

2.  §

Az R. 63.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„63.  § Aki a köz úti for ga lom ban öm lesz tett árut szál lí tó

gép jár mû vel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott jár mû
tö meg bi zony lat vagy írás be li nyi lat ko zat nél kül vesz részt,
száz ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide -
jû leg az R. 61.  §-ának (1) be kez dé sé ben sze rep lõ az „áru
szál lí tá si sza bá lya it” szö veg rész he lyé be az „áru vas úti,
bel ví zi, légi szál lí tá si sza bá lya it” szö veg lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 60.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ból a „meg -
szün tet,” szö veg rész,

b) az R. 47/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, valamint
98/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

c) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
55/2001. (IV. 10.) Korm. ren de let,

d) az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak sza -
bá lya i ról, a ha tár át ke lõ hely te rü le té re nem ha tár át lé pés
cél já ból tör té nõ be lé pés, tar tóz ko dás, tá vo zás rend jé rõl,



valamint a ha tár te rü let hez tar to zó te le pü lé sek rõl  szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. ren de let, az egyes ve szé lyes áru -
kat szál lí tó köz úti jár mû vek út vo na lá nak ki je lö lé sé rõl
 szóló 122/1989. (XII. 5.) MT ren de let, valamint az egyes
sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 211/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let 13.  §-a,

e) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let, a köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
2/1981. (I. 31.) MT ren de let, valamint az egyes sza bály sér -
té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról ren del ke zõ 269/2005. (XII. 15.) Korm. ren de let
9.  §-ának (1) be kez dé se.

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

A Kormány
60/2007. (III. 31.) Korm.

rendelete
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére

vonatkozó egységes eljárásról  szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

1.  §

A ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
 vonatkozó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a Ma gyar Hon véd -
ség és a rend vé del mi szer vek ál tal vég zett szál lí tá sok ra.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ren de let ben meg ha tá ro zott el len õr zést a kü lön
jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott ha tó sá gok végzik.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

1 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 20.  § (11) be kez dés.

„(4) A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 4.  §-ában meg ha tá ro zott kül sõ ha tá ron az
el len õr zés nek min den jár mû re ki kell ter jed nie.”

4.  §

A R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az el já ró ha tó ság – az éves je len tés össze ál lí tá sá -
hoz – tá jé koz tat ja az NKH Köz pon ti Hi va ta lát a sza bály ta -
lan ság  miatt tett bün te tõ fel je len tés rõl, illetve a kü lön jog -
sza bály2 al kal ma zá sá val kivetett bírságról.”

5.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba.

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

2 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 20.  § (1) be kez dés.

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az
önkormányzati

és területfejlesztési miniszter
35/2007. (III. 23.) GKM–ÖTM

együttes rendelete
a helyi közforgalmú közlekedés normatív

támogatásáról  szóló
10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Költ ség ve té -
si Tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 13. pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az au tó busszal vég -
zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi
XXXI II. tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé sé re – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga -
tá sá ról  szóló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes ren de -
let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott tar ta lom mal, a 2. mel lék let sze rin ti, szol gál tat ón -
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ként ki töl tött adat lap pal együtt kell a tárgy év már ci us
24-éig a Ma gyar Ál lam kincs tár nak az ön kor mány zat szék -
he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó sá gá hoz (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) 2 pél dány ban be nyúj ta ni.”
 (2) Az R. 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ké re lem egy pél dá nyát az Igaz ga tó ság a tárgy év
áp ri lis 8-áig to váb bít ja a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium (a továb biak ban: GKM) ré szé re. Hi á nyos
ké re lem ese tén az Igaz ga tó ság az Áht. 64/B.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján jár el.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la mint a pénz -
ügy mi nisz ter Tár ca kö zi Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi -
zott ság) hoz lét re a nor ma tív tá mo ga tás el osz tá si ja vas la tá -
nak el ké szí té sé re.

(2) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a GKM biz to sít ja.
A Bi zott ság az ügy rend jét az el sõ ülé sén fo gad ja el.

(3) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 9 fõ, amely bõl 2 fõt a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, 2 fõt az ön kor mány za -
ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 1 fõt a pénz ügy mi nisz ter,
1 fõt a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, 1 fõt Bu da -
pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta és 2 fõt az or szá gos ön kor -
mány za ti szö vet sé gek de le gál nak. A Bi zott ság el nö két a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter je lö li ki. A Bi zott ság
dön té se alap ján a  Bizottság mun ká já ban az ön kor mány za -
tok ré szé rõl ta nács ko zá si jog gal to váb bi de le gál tak ve het -
nek részt.”
 (2) Az R. 4.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Bi zott ság ja vas la tát a tárgy év áp ri lis 25-éig a ha -
tá lyos jog sza bá lyok, to váb bá a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek alap ján ké szí ti el. Az e ren de let nek meg fele lõen be -
nyúj tott ké rel me ket a Bi zott ság ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter együt te -
sen bí rál ja el a tárgy év má jus 1-jé ig.

(6) A dön tés ered mé nyé rõl a ké rel met be nyúj tó ön kor -
mány za tot a GKM írás ban ér te sí ti, to váb bá a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter együt tes tá jé koz ta tó ban köz zé te szi
te le pü lé sen ként a nor ma tív tá mo ga tá sok össze gét, va la -
mint a nor ma tív tá mo ga tás meg ál la pí tá sa so rán al kal ma -
zott súly szá mo kat. A 3.  § (1) be kez dé se alap ján szá mí tott,
meg ítélt tá mo ga tás nak az ön kor mány za tok költ ség ve té si
szám lá já ra egy összeg ben tör té nõ uta lá sá ról a tárgy év má -
jus 25-éig, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ré szé re a 3.  § (2) be -
kez dé se alap ján meg ál la pí tott to váb bi tá mo ga tá si rész jú -

ni us hó nap tól ha vi egyen lõ rész le tek ben tör té nõ uta lá sá ról
min den hó nap 20-áig az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um gon dos ko dik. A nor ma tív tá mo ga tást az
ön kor mány zat a szol gál ta tó nak az ön kor mány zat költ ség -
ve té si szám lá já ra tör té nõ meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na -
pon be lül to vább utal ja.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Költ ség ve té si Tör vény 16.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ér tel mé ben az oda ítélt nor ma tív tá mo ga tás csak a 
he lyi köz le ke dés mû köd te té sé nek, fo lya ma tos üze mel te té -
sé nek és esz köz fenn tar tá si rá for dí tá sa i nak fi nan szí ro zá sá -
ra hasz nál ha tó fe l.”
 (2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg az ere de ti (2)–(7) be kez dés meg je lö lé se
(3)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben az ön kor mány zat több gaz dál ko dó
szer ve zet tel áll az 1.  § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti jog vi -
szony ban, a nor ma tív tá mo ga tás szol gál ta tók kö zöt ti meg -
osz tá sát az ön kor mány zat ha tá roz za meg.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

 mi nisz ter mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
36/2007. (III. 26.) GKM

rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának

díjáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Kor m. ren de let 1.  §
e) pont ja sze rin ti fel adat kör ben el jár va, a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.)
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:



Díjfizetési kötelezettség

1.  §

(1) A díj fi ze tés el le né ben hasz nál ha tó utak ról  szóló jog -
sza bály sze rin ti

a) gyors for gal mi út, va la mint
b) or szá gos fõ út (a továb biak ban együtt: díj kö te les út -

sza kasz)
e ren de let sze rin ti díj ka te gó ri á ba tar to zó gép jár mû vel
 történõ hasz ná la tá ért út hasz ná la ti dí jat (a továb biak ban:
dí jat), to váb bá a díj fi ze tés el mu lasz tá sa ese té ben pót dí jat
kell fi zet ni.

(2) A dí ja kat és pót dí ja kat az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
ÁAK Zrt.) sze di be.

2.  §

(1) Nem kell dí jat fi zet ni:
a) a Ma gyar Hon véd ség és a Ma gyar Köz tár sa ság rend -

vé del mi szer ve i nek szol gá la tot tel je sí tõ gép jár mû vei,
b) a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján Ma gyar or szá gon

szol gá la tot tel je sí tõ kül föl di fegy ve res erõk gép jár mû vei,
c) a díj kö te les út sza kaszt ke ze lõ tár sa ság ke ze lõi fel -

ada to kat el lá tó gép jár mû vei után,
d) a meg kü lön böz te tõ jel zés hasz ná la tá ra jo go sult,

 Magyarországon ki adott for gal mi rend szá mú gép jár mû -
vek után, füg get le nül at tól, hogy a meg kü lön böz te tõ jel -
zést a díj kö te les út sza ka szon va ló ha la dás köz ben hasz nál -
ják, to váb bá

e) a víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás ban részt ve võ, meg -
kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott gép jár mû ál tal fel ve ze tett,
zárt kon voj ban ha la dó gép jár mû vek után.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott 
jo go sul tak – a rend szám hoz ren delt elekt ro ni kus el len õr -
zés re te kin tet tel – ki zá ró lag azok kal a gép jár mû ve ik kel
hasz nál hat ják té rí tés men te sen a díj kö te les út sza kaszt,
ame lyek for gal mi rend szá ma it elõ ze tesen írás ban vagy
elekt ro ni ku san a gép jár mû nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság -
hoz el jut tat ták, to váb bá az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban
meg ha tá ro zott jo go sul tak nak a díj kö te les út sza ka szok té rí -
tés men tes hasz ná lat hoz ren del kez ni ük kell az ÁAK Zrt.
 által ki adott egye di el len õr zõ lap pal.

(3) Az egye di el len õr zõ lap min tá ját az 1. mel lék let tar -
tal maz za.

(4) Nem kell dí jat fi zet ni a köz út le zá rá sá nak vagy for -
gal ma kor lá to zá sá nak (el te re lé sé nek) idõ tar ta ma alatt
azon az egyéb ként díj kö te les út sza ka szon, ame lyet a Kkt.
14.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
szer vek te re lõ út ként je löl tek ki. Az ÁAK Zrt. a te re lõ út -
ként ki je lölt díj fi ze tés re kö te le zett út sza kasz ról és a díj -
men tes ség idõ tar ta má ról a köz le ke dés ben részt ve võ ket
a rá dió, a te le ví zió és a saj tó út ján tá jé koz tat ja.

(5) Nem kell dí jat fi zet ni a díj kö te les or szá gos fõ út sza -
kasz fel újí tá sá nak idõ tar ta ma alatt, amennyi ben a fel újí tás
a díj kö te les út sza kasz hosszá nak leg alább 30%-ára ki ter -
jed. Eb ben az eset ben az ÁAK Zrt. gon dos ko dik a köz le -
ke dõk kel lõ idõ ben tör té nõ, meg fe le lõ tá jé koz ta tá sá ról.

A díjfizetés módja

3.  §

(1) A dí jat meg ha tá ro zott idõ tar tam ra elõ re 1 na pos,
4 na pos, he ti, ha vi, il let ve egy éves mat ri ca megvásárlá -
sával kell ki egyen lí te ni. A díj ki egyen lí té se tör tén het
elekt ro ni kus úton is, amennyi ben azt az ÁAK Zrt. le he tõ vé 
te szi. A jo go sult ság a meg adott idõ tar ta mon be lül min den
díj kö te les út sza kasz ra ér vé nyes. Mat ri ca vá sár lá sa ese tén
azok az aláb bi idõ tar ta mok ra ér vé nye sek:

a) 1 na pos mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt nap tá ri
nap ra a D2, D3, D4 jár mû ka te gó ri á ra,

b) 4 na pos mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ
nap ra és to váb bi 3 nap ra (össze sen 4 egy mást kö ve tõ nap -
tá ri nap ra), ki zá ró lag a D1 jár mû ka te gó ri á ra,

c) he ti mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap ra
és to váb bi 9 nap ra (össze sen 10 egy mást kö ve tõ nap tá ri
 napra),

d) ha vi mat ri ca: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap tól
a kö vet ke zõ hó nap ban szá má nál fog va kez dõ nap pal meg -
egye zõ nap 24. órá já ig; ha ez a nap a le já rat hó nap já ban
 hiányzik, a hó nap utol só nap já nak 24. órá já ig,

e) éves mat ri ca: a tárgy év el sõ nap já tól a tárgy évet
 követõ év ja nu ár 31. nap já nak 24. órá já ig (össze sen 13 hó -
nap ra).

(2) Az ér vé nyes sé gi idõ tar ta mon be lü li vá sár lás ese té -
ben az ér vé nyes ség kez de te a vá sár lás idõ pont ja.

(3) Az 1 na pos mat ri ca és el len õr zõ szel vény min tá ját
a 2. mel lék let, a 4 na pos mat ri ca és el len õr zõ szel vény min -
tá ját a 3. mel lék let, a he ti mat ri ca és el len õr zõ szel vény
min tá ját a 4. mel lék let, a ha vi mat ri ca és el len õr zõ szel -
vény min tá ját az 5. mel lék let, az éves mat ri ca és el len õr zõ
szel vény min tá ját a 6. mel lék let tar tal maz za.

(4) A mat ri ca az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá i ban és
ki je lölt áru sí tó he lye in, va la mint a meg bí zott vi szont el -
adók nál vá sá rol ha tó meg.

(5) A díj kö te les út sza ka szok, va la mint a mat ri ca áru sí tó
he lyek je lö lé sé re szol gá ló pik to gra mot a 7. mel lék let tar -
tal maz za.

4.  §

(1) Az ÁAK Zrt.-vel meg ál la po dást kö tött köz re mû kö -
dõ szer ve zet (a továb biak ban: szer ve zet) le he tõ vé te he ti,
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hogy az egyes mat ri ca tí pu sok nak meg fe le lõ díj meg fi ze té -
sét – az út hasz ná lat meg kez dé sét meg elõ zõ en – elekt ro ni -
kus szol gál ta tás igény be vé te lé vel is tel je sí te ni le hes sen.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus szol gál ta tás
út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság (e ren de let al kal -
ma zá sá ban a továb biak ban: elekt ro ni kus díj fi ze tés) az
aláb bi mó do kon va ló sít ha tó meg:

a) mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás ke re té ben rö vid szö -
ve ges üze net (SMS) kül dé se út ján,

b) a szer ve zet ál tal nyúj tott elekt ro ni kus ke res ke del mi
szol gál ta tás út ján.

(3) Az elekt ro ni kus díj fi ze tést a vá sár ló a szer ve zet ál tal
meg ha tá ro zott és köz zé tett mó don, a mat ri ca tí pu sá nak és
a díj ka te gó ri á nak meg fe le lõ díj té tel nek, va la mint a gép -
jármû for gal mi rend szá má nak, ál lam jel zé sé nek és – ahol
er re le he tõ ség van – az ér vé nyes ség kez dõ idõ pont já nak
meg je lö lé sé vel kez de mé nye zi. A szer ve zet ezt köve tõen
el len õr zõ ér te sí tést küld a kez de mé nye zõ nek, amely a
meg kül dött ada tok he lyes sé gé nek, va la mint a díj fi ze té si
szán dék nak a meg erõ sí té sé re tar tal maz fel hí vást.

(4) A szer ve zet ál tal to váb bí tott el len õr zõ ér te sí tés kéz -
hez vé te lét köve tõen a vá sár ló – az út hasz ná la ti jo go sult ság 
meg szer zé se ér de ké ben – a szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott
mó don ha la dék ta la nul kö te les meg erõ sí te ni az ál ta la meg -
adott ada tok he lyes sé gét, va la mint díj fi ze té si szán dé kát.
Amennyi ben a szer ve zet ál tal to váb bí tott el len õr zõ ér te sí -
tés ben bár mely adat hely te len, a vá sár ló a hely te len adat
té nyé nek jel zé sét köve tõen a (3) be kez dés sze rint el jár va
kez de mé nyez het újabb tranz ak ci ót.

(5) A meg erõ sí tést köve tõen a szer ve zet a díj meg fi ze té -
sé rõl és az út hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sé rõl ha la -
dék ta la nul kö te les nyug tá zó ér te sí tést kül de ni a vá sár ló -
nak, amely a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer ve zet egye di azo no sí tó kód ját,

b) az egye di tranz ak ció-azo no sí tó szá mot,

c) a díj fi ze tés meg tör tén té nek idõ pont ját,

d) az út hasz ná la ti jo go sult ság kez dõ és zá ró idõ pont ját,

e) a vá sár ló ál tal meg je lölt díj ka te gó ri át, for gal mi rend -
szá mot és ál lam jel zést.

(6) A szer ve zet a nyug tá zó ér te sí tést kö te les oly mó don
hoz zá fér he tõ vé ten ni, amely le he tõ vé te szi a vá sár ló szá -
má ra, hogy tá rol ja és elõ hív ja azt.

(7) Ab ban az eset ben, ha az ér vé nyes ség kez de ti idõ -
pont ját nem le het meg ad ni vagy azt a vá sár ló nem ad ja
meg, az ér vé nyes ség kez de te a vá sár lás idõ pont ja. Ér vé -
nyes ség kez dõ idõ pont já nak a vá sár lást meg elõ zõ idõ pon -
tot nem le het meg ad ni.

(8) A Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont
 folyamatosan el len õr zi az e ren de let sze rin ti dí jak be sze -
dé sé nek rend sze rét an nak át lát ha tó és meg kü lön böz te tés
men tes mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

A matrica érvényesítése

5.  §

(1) A mat ri ca az el len õr zõ szel vénnyel vagy a vá sár lás
té nyét iga zo ló bi zony lat tal [a mat ri ca sor szá mát, a gép -
kocsi for gal mi rend szá mát, fel ség je lét és az ér vé nyes ség
kez de tét tar tal ma zó ér té ke sí tõ ter mi nál bi zony lat vagy az
ugyan ezen ada to kat tar tal ma zó szám la, il let ve nyug ta,
 valamint ezek elekt ro ni kus vál to za ta – ide ért ve a POS ter -
mi ná lon rög zí tett ada to kat is – (a továb biak ban: bi zony -
lat)] együtt ér vé nyes. Az el len õr zõ szel vény re vá sár lás -
kor – a vá sár ló nak va ló át adás elõtt – le tö röl he tet le nül rá
kell ír ni a gép jár mû for gal mi rend szá mát. A mat ri ca vá sár -
ló já nak az ér té ke sí tés kor ki nyom ta tott bi zony la tot alá kell
ír nia az el len õr zõ szel vény re fel írt, va la mint a bi zony la ton
meg je le nõ rend szám he lyes sé gé nek és egye zõ sé gé nek,
 valamint a díj ka te gó ria és ér vé nyes ség kez de ti idõ pont
 helyességének iga zo lá sa ként.

(2) Az éves mat ri cán és a hoz zá tar to zó el len õr zõ szel -
vé nyen az ér vé nyes ség ide je nyom dai úton van fel tün tet -
ve. Az 1 na pos, 4 na pos, he ti és egy hó na pos mat ri ca ér vé -
nyes sé gé nek kez dõ nap ját az ér té ke sí tés he lyén – a vá sár -
ló nak va ló át adás elõtt – az el adó a hó nap és nap me zõ ben
el he lye zett egy ér tel mû lyu kasz tás sal je lö li.

(3) Amennyi ben az el len õr zõ szel vé nyen kéz zel rög zí -
tett ada tok nem egyez nek meg a bi zony la ton nyom ta tott
úton sze rep lõ ada tok kal, ab ban az eset ben a bi zony la ton
sze rep lõ ada to kat kell va ló di nak te kin te ni.

(4) A mat ri cát a gép jár mû szél vé dõ jé nek bal al só sar ká -
ba – mo tor ke rék pár ese té ben an nak jól lát ha tó he lyé re –
kell ra gasz ta ni a gyá ri lag er re a cél ra ké szí tett ön ta pa dós
fe lü le té vel.

(5) Az el len õr zõ szel vényt vagy a vá sár lás té nyét iga -
zoló bi zony la tot a gép jár mû ve ze tõ je a díj kö te les út sza ka -
szon va ló köz le ke dés al kal má val kö te les ma gá nál tar ta ni.

(6) A díj meg fi ze té sét az ÁAK Zrt. ér té ke sí té si adat -
bázisában rög zí tett adat, il let ve mat ri ca vá sár lás ese tén a
(2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ lyu kasz tás, il let ve 
a (3) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen ki ra gasz tott
mat ri ca iga zol ja.

(7) Az ér vény te len mat ri cát a gép jár mû tu laj do no sá nak
(üzem ben tar tó já nak) el kell tá vo lí ta nia a gép jár mû szél vé -
dõ jé rõl (mo tor ke rék pár ese té ben a ki ra gasz tás he lyé rõl).

(8) Amennyi ben a szer ve zet le he tõ vé te szi, a díj fi ze tés -
sel érin tett jár mû ada tai rög zí tés re és to váb bí tás ra ke rül -
het nek POS ter mi ná lon ke resz tül is, amennyi ben az il lesz -
ke dik az ÁAK Zrt. rend sze ré hez és amennyi ben biz to sít -
ha tó az ada tok sért he tet len sé ge és ga ran tál ha tó azok meg -
õr zé se az el évü lé si idõ vé gé ig.



A díj mértéke

6.  §

(1) A díj mér té ke a gép jár mû ka te gó ri á já tól függ. A díj -
ka te gó ri ák a kö vet ke zõk:

a) D1 díj ka te gó ria: a leg fel jebb 3,5 ton na meg en ge dett
leg na gyobb össz tö me gû gép jár mû, va la mint gép jár mû és
von tat mány együt te se (jár mû sze rel vény),

b) D2 díj ka te gó ria: a 3,5 ton nát meg ha la dó, leg fel jebb
7,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép jár mû,
va la mint gép jár mû és von tat mány együt te se (jár mû sze rel -
vény),

c) D3 díj ka te gó ria: a 7,5 ton nát meg ha la dó, leg fel jebb
12,0 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép jár -
mû, va la mint gép jár mû és von tat mány együt te se (jár mû -
sze rel vény),

d) D4 díj ka te gó ria: a D1, D2 vagy D3 díj ka te gó ri á ba
nem so rol ha tó va la mennyi gép jár mû.

(2) A mo tor ke rék pár út hasz ná la tért fi ze ten dõ 4 na pos
jo go sult ság dí ja má jus 1. és szep tem ber 30. kö zöt ti idõ -
szak ban, elekt ro ni kus díj fi ze tés út ján tör té nõ ér té ke sí tés
ese tén a D1 ka te gó ria 4 na pos mat ri ca dí já nak 50%-a.

(3) A 7,5 ton nát meg ha la dó össz tö me gû au tó buszt az
össz tö me gé nek meg fe le lõ díj ka te gó ri á nál eggyel ala cso -
nyabb díj ka te gó ri á ba kell be so rol ni.

(4) A gép jár mû és a von tat mány meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gé nek ér té két a for gal mi en ge dély ben sze -
rep lõ ha tó sá gi be jegy zés alap ján kell meg ha tá roz ni.

(5) A mat ri ca – áfát is tar tal ma zó – ára a kö vet ke zõ:

Brut tó ár Ft-ban

Díj-
osz tály

1 na pos

4 na pos

He ti Ha vi Éves2007.
04. 01.–

2007.
04. 30.

2007.
05. 01.–

2007.
09. 30.

2007.
10. 01.–

2007.
12. 31.

D1 1170 1530 1170 2 550 4 200 37 200

D2 3000 – – – 6 600 12 600 106 500

D3 3000 – – – 10 200 18 000 159 000

D4 3000 – – – 13 200 22 500 219 000

Ellenõrzés

7.  §

(1) A díj kö te les út sza kaszt hasz ná ló a hasz ná la ti jo go -
sult sá got a ki ra gasz tott ér vé nyes mat ri cá val, va la mint a
vá sár lás té nyét iga zo ló el len õr zõ szel vény vagy bi zony lat
át adá sá val vagy be mu ta tá sá val, elekt ro ni kus díj fi ze tés
ese tén a 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés sel iga zol ja. Az 
ÁAK Zrt. a gép jár mû ka te gó ri á já nak meg fe le lõ díj meg -
fizetését, to váb bá a mat ri ca, az el len õr zõ szel vény, il let ve
a bi zony lat meg lé tét, ér vé nyes sé gét el len õr zi.

(2) El len õr zés kor a gép jár mû ve ze tõ je az ál lan dó vagy
ide ig le nes el len õr zõ pont nál kö te les meg áll ni és az el len -

õr zõ szel vényt, il let ve a bi zony la tot az ÁAK Zrt. el len õré -
nek át ad ni, va la mint a díj ka te gó ria el len õr zé sé re a gép jár -
mû és von tat mány for gal mi en ge dé lyét be mu tat ni.

(3) A díj meg fi ze té se – a gép jár mû vek meg ál lí tá sa nél -
kül – rend szám alap ján, elekt ro ni kus úton a díj kö te les út -
sza kasz bár mely pont ján el len õriz he tõ.

(4) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor nem ren del ke zik az
5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ér vé nyes mat ri cá val, il let ve
elekt ro ni kus díj fi ze tés ese tén a 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti
ér te sí tés sel, ak kor a jo go su lat lan út hasz ná lat  miatt a gép -
jár mû díj ka te gó ri á já nak meg fe le lõ pót dí jat kell fi zet ni.

(5) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor a gép jár mû re egyéb -
ként irány adó díj ka te gó ri á hoz ké pest ala cso nyabb díj osz -
tály ba tar to zó, ér vé nyes mat ri cá val ren del ke zik, úgy az
ala cso nyabb és az egyéb ként irány adó díj ka te gó ri á hoz
ren delt pót dí jak kü lön bö ze tét kell meg fi zet ni.

(6) A pót díj mér té ke:

D1 díj ka te gó ria D2 díj ka te gó ria D3 díj ka te gó ria D4 díj ka te gó ria Fi ze té si ha tár idõ

12 750 Ft 33 000 Ft 51 000 Ft 66 000 Ft 15 na pon
be lül

63 750 Ft 165 000 Ft 255 000 Ft 330 000 Ft 15 na pon
túl

(7) A (4) és (5) be kez dé sek sze rin ti jo go su lat lan út hasz -
ná lat ese té ben, meg ál lí tá sos, vi zu á lis el len õr zés kor a hely -
szí nen a gép jár mû ve ze tõ je kö te les a meg fe le lõ pót dí jat,
 illetve pót díj kü lön bö ze tet fi zet ni. En nek el mu lasz tá sa ese -
tén a pót díj utó la gos meg fi ze té sé re a gép jár mû – Köz igaz -
ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -
ta la nyil ván tar tá sa sze rin ti – tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) 
kö te les.

(8) Jo go su lat lan út hasz ná lat ese tén, amennyi ben hely -
szí ni pót díj fi ze tés re nem ke rül sor, a pót díj kö ve te lés,
 illetve a pót díj kü lön bö zet re vo nat ko zó kö ve te lés a kü lön
jog sza bály sze rin ti fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lét kö ve -
tõ 30. na pon jár le.

(9) Az ÁAK Zrt. kö te les az elekt ro ni kus el len õr zés hez
szük sé ges esz kö zö ket – gaz da sá gos sá gi szem pon tok
figye lembe véte lével – te le pí te ni, il let ve mû köd tet ni a díj -
kö te les gyors for gal mi uta kon.

A matrica cseréje vagy pótlása

8.  §

(1) Amennyi ben a gép jár mû vet a tu laj do no sa év köz ben
el ide ge ní ti, kér he ti a mat ri ca ér vé nye sí té sét az új on nan
 vásárolt gép jár mû re. Az át írást ké rõ gép jár mû-tu laj do nos -
nak az ÁAK Zrt. va la me lyik ügy fél szol gá la ti iro dá já ban
be kell mu tat nia az új gép jár mû for gal mi en ge dé lyét, va la -
mint a mat ri ca vá sár lást iga zo ló bi zony la tok va la me lyi két,
vissza kell szol gál tat nia az el adott gép jár mû höz tar to zó
mat ri cát, és ki kell fi zet nie az át írá si dí jat. Az elekt ro ni kus
szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ról a
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szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó ér te sí tést kell be mu tat ni.
Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj 1000 Ft.

(2) Rend szám cse re ese té ben az el já rás meg egye zik az
(1) be kez dés ben fog lal tak kal, az zal a kü lönb ség gel, hogy
a rend szám cse re té nyét is iga zol ni kell.

(3) Szél vé dõ cse re ese té ben az el len õr zõ szel vény és
a mat ri ca vá sár lást iga zo ló bi zony la tok va la me lyi ké nek
– elekt ro ni kus szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti
 jogosultság ese té ben a szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó
 értesítés –, to váb bá a rend õrség vagy a biz to sí tó er rõl  szóló 
iga zo lá sá nak vagy a szél vé dõ cse ré jé nek té nyét iga zo ló
szám lá nak a be mu ta tá sa mel lett az ÁAK Zrt. ügy fél szol -
gá la ti iro dá ja az ere de ti rend szám ra ki ál lí tott mat ri cát ad ki 
– az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó – 1000 Ft díj
meg fi ze té se el le né ben.

(4) Ha a gép jár mû vet el lop ták vagy az to tál kárt szen ve -
dett, a rend õrség vagy a biz to sí tó er rõl  szóló iga zo lá sá nak
be mu ta tá sa ese tén, to váb bá – amennyi ben az fel lel he tõ –
az el len õr zõ szel vény le adá sa mel lett az ÁAK Zrt. ügy fél -
szol gá la ti iro dá ja új – az elõ zõ vel meg egye zõ díj ka te gó ri á -
ra és ér vé nyes ség re  szóló – mat ri cát és el len õr zõ szel vényt
ad ki. Amennyi ben az fel lel he tõ, a mat ri ca vá sár lást iga -
zoló bi zony la tok va la me lyi két – elekt ro ni kus szol gál ta tás
út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ese té ben a szer ve -
zet ál tal kül dött nyug tá zó ér te sí tést – is be kell mu tat ni. Az
ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó át írá si díj 1000 Ft.

(5) Té ves díj ka te gó ria-meg ál la pí tás ese tén, a vá sár lás -
tól szá mí tott 1 hó na pon be lül – rö vi debb ér vé nyes sé gû
mat ri cák ese té ben leg fel jebb azok ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
mán be lül – le he tõ ség van az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti
iro dá já ban az e ren de let ben meg ha tá ro zott he lyes ka te gó -
ri á jú ra mó do sí ta ni a mat ri cát, a meg fe le lõ díj kü lön bö zet
meg fi ze té se vagy vissza igény lé se mel lett. Az el já rás so rán 
a he lyes díj ka te gó ria meg ál la pí tá sa ér de ké ben be kell
 mutatni a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét, elekt ro ni kus
szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ese té -
ben a szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó ér te sí tést, to váb bá
vissza kell szol gál tat ni a mat ri cát és a vá sár lást iga zo ló
 bizonylatok va la me lyi két. Az új on nan ki adás ra ke rü lõ,
meg fe le lõ díj ka te gó ri á ra  szóló mat ri cá hoz re giszt rált
rend szám nak meg kell egyez nie az ere de ti, a for gal mi
 engedély ál tal iga zolt rend szám mal. Pót díj ki sza bá sát
köve tõen ka te gó ria he lyes bí tés re nincs le he tõ ség. A ka te -
gó ria he lyes bí té se díj ta lan.

(6) A mat ri cán vagy az ér té ke sí tés kor a ki nyom ta tott
 bizonylaton vagy az elekt ro ni kus szol gál ta tás út ján meg -
vál tott hasz ná la ti jo go sult ság ke re té ben való té ves rend -
szám fel tün te tés ese tén – leg fel jebb 2 ka rak ter el té ré sig –
le he tõ ség van az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá já ban

a mat ri ca cse ré jé re és a he lyes rend szám rög zí té sé re. Az
 eljárás so rán be kell mu tat ni a gép jár mû for gal mi en ge dé -
lyét, a mat ri ca vá sár lást iga zo ló bi zony la tok va la me lyi két
– elekt ro ni kus szol gál ta tás út ján meg vál tott hasz ná la ti
 jogosultság ese té ben a szer ve zet ál tal kül dött nyug tá zó
 értesítést –, va la mint le kell adni a té ves rend szám ra  szóló
mat ri cát. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj
1000 Ft.

(7) Amennyi ben a hasz ná lat so rán együt te sen meg sem -
mi sül vagy elv eszik a mat ri cá hoz tar to zó el len õr zõ szel -
vény és bi zony lat, kér he tõ azok pót lá sa. Eh hez az ÁAK
Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá já ban be kell mu tat ni a gép jár mû 
for gal mi en ge dé lyét és vissza kell szol gál tat ni a mat ri cát.
Az új on nan ki adás ra ke rü lõ mat ri ca ki zá ró lag az ere de ti
rend szám ra és ér vé nyes ség re ad ha tó ki. Az ál ta lá nos for -
gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj 1000 Ft.

(8) Amennyi ben a hasz ná lat so rán meg sé rül vagy elv eszik
a mat ri ca, kér he tõ an nak pót lá sa. Eh hez az ÁAK Zrt. ügy -
fél szol gá la ti iro dá já ban be kell mu tat ni a gép jár mû for -
galmi en ge dé lyét, és vissza kell szol gál tat ni a vá sár lást
iga zo ló bi zony la tok va la me lyi két. Az új on nan ki adás ra
ke rü lõ mat ri ca ki zá ró lag az ere de ti rend szám ra és ér vé -
nyes ség re ad ha tó ki. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó 
át írá si díj 1000 Ft.

(9) Amennyi ben ugyan ar ra a jár mû re, ugyan azon idõ -
szak ra két szer vá sá rol tak mat ri cát, a vevõ kér he ti a fe les le -
ges mat ri ca vissza vá sár lá sát, vagy má sik rend szám ra tör -
té nõ át írá sát, vagy éves nél rö vi debb ér vé nyes sé gi idõtar -
tamú mat ri ca ese tén ké sõb bi kez dõ ér vé nyes sé gi idõ pont -
ra, ugyan ar ra a rend szám ra tör té nõ ér vé nye sí té sét.

Amennyi ben a két mat ri ca kez dõ ér vé nyes sé gi nap ja,
 illetve ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma nem egye zik, ak kor csak
ab ban az eset ben vá sá rol ha tó vissza az egyik mat ri ca, ha
an nak ér vé nyes sé ge még nem kez dõ dött el, vagy ha már
el kez dõ dött, ak kor az el telt idõ szak ban a má sik mat ri ca
tel jes idõ tar tam ban ér vé nyes volt.

A mat ri ca vissza vá sár lá sá hoz az ügy fél nek le kell ad nia
a vissza vá sár lan dó mat ri cát a hoz zá tar to zó el len õr zõ szel -
vénnyel együtt. Az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó
szol gál ta tá sok díja 1000 Ft.

Záró rendelkezés

9.  §

Ez a ren de let 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet
a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Egyedi ellenõrzõ lap mintája

2. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – D4 – 1 napos
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3. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – 4 napos



4. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Heti
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5. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Havi



6. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

Autópálya Matrica Grafika 2007 – Éves
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7. melléklet
a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

A díjköteles útszakaszok és a matricaárusító helyek
jelölése

A gazdasági és közlekedési miniszter
37/2007. (III. 26.) GKM

rendelete
a díjfizetés ellenében használható autópályákról,

autóutakról és fõutakról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Kor m. ren de let 1.  §
e) pont ja sze rin ti fel adat kör ben el jár va, a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.)
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Út hasz ná la ti dí jat (a továb biak ban: dí jat), to váb bá a díj -
fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén pót dí jat kell fi zet ni

a) a 3–4.  §-ban fog lalt ki vé tel lel a gyors for gal mi utak,
va la mint

b) a 2.  § sze rin ti or szá gos fõ utak
meg ha tá ro zott jár mû vel tör té nõ hasz ná la tá ért.

2.  §

(1) Az aláb bi utak díj fi ze tés el le né ben hasz nál ha tó ak
a kü lön jog sza bály sze rin ti D4 ka te gó ri á ba tar to zó te her -
gép ko csi val:
 a) az 1. szá mú fõ út Al más fü zi tõ–Ta ta sza ka szán

(szel vény szám: 67+908–76+738);

b) a 2. szá mú fõ út Vác–Rét ság sza ka szán
(szel vény szám: 40+140–57+358);

c) a 3. szá mú fõ út Ká pol na–Ke re csend sza ka szán
(szel vény szám: 110+430–118+172);

d) a 4. szá mú fõ út Szol nok el ke rü lõ sza ka szán
(szel vény szám: 91+452–101+949);

e) a 4. szá mú fõ út Új fe hér tó–Nyír egy há za sza ka szán
(szel vény szám: 261+568–268+742);

f) a 4. szá mú fõ út Ber kesz–Ajak kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 302+370–313+010);

g) a 6. szá mú fõ út Szent lõ rinc–Szi get vár sza ka szán
(szel vény szám: 218+185–230+595);

h) a 8. szá mú fõ út Aj ka–De ve cser sza ka szán
(szel vény szám: 83+285–92+178);

i) a 8. szá mú fõ út Kám–Vas vár kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 137+565–145+400);

j) a 8. szá mú fõ út Rá tót–or szág ha tár sza ka szán
(szel vény szám: 182+521–190+583);

k) a 10. szá mú fõ út Bu da pest–Pi lis vö rös vár sza ka szán
(szel vény szám: 14+529–16+900);

l) a 21. szá mú fõ út Sal gó tar ján–Bá tony te re nye sza ka szán
(szel vény szám: 44+891–51+262);

m) a 26. szá mú fõ út Mis kolc–Sa jó szent pé ter sza ka szán
(szel vény szám: 1+500–13+532);

n) a 33. szá mú fõ út Ti sza fü red–Hor to bágy sza ka szán
(szel vény szám: 40+817–71+764);

o) a 38. szá mú fõ út To kaj–Ra ka maz sza ka szán
(szel vény szám: 9+182–12+362);

p) a 42. szá mú fõ út Me zõ pe terd–or szág ha tár sza ka szán
(szel vény szám: 48+555–63+396);

q) a 43. szá mú fõ út Sze ged–Ma kó sza ka szán
(szel vény szám: 3+625–28+203);

r) a 44. szá mú fõ út La ki tek–Ti sza ug sza ka szán
(szel vény szám: 29+207–35+112);

s) a 44. szá mú fõ út Bé kés csa ba–Gyu la kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 125+500–137+142);

t) a 47. szá mú fõ út Hód me zõ vá sár hely–Sze ged sza ka szán
(szel vény szám: 200+496–218+970);

u) a 49. szá mú fõ út Má té szal ka–Gyõr te lek kö zöt ti sza ka -
szán
(szel vény szám: 19+502–27+493).

v) az 51. szá mú fõ út Kis kun lac há za–Döm söd sza ka szán
(szel vény szám: 42+717–50+035);

w) az 52. szá mú fõ út Solt–Du na föld vár sza ka szán
(szel vény szám: 57+575–60+865);

x) az 53. szá mú fõ út Solt vad kert–Kis kun ha las sza ka szán
(szel vény szám: 39+180–54+000);

y) az 54. szá mú fõ út Ja kab szál lás–Solt vad kert sza ka szán
(szel vény szám: 18+963–44+100);

z) az 55. szá mú fõ út Ba ja–Al só nyék sza ka szán
(szel vény szám: 101+812–119+025);



aa) az 56. szá mú fõ út Bá ta szék–Mo hács sza ka szán
(szel vény szám: 23+000–49+258);

bb) a 61. szá mú fõ út Ce ce–Si mon tor nya sza ka szán
(szel vény szám: 24+999–32+028);

cc) a 63. szá mú fõ út Sár ke reszt úr–Szé kes fe hér vár sza ka -
szán
(szel vény szám: 71+565–90+149);

dd) a 71. szá mú fõ út Ba la ton vi lá gos–Ba la ton ke ne se sza -
ka szán
(szel vény szám: 2+276–5+791);

ee) a 71. szá mú fõ út Keszt hely–76. szá mú fõ út kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 108+744–116+494);

ff) a 75. szá mú fõ út Al só pá hok–Za la apá ti sza ka szán
(szel vény szám: 5+100–10+910);

gg) a 75. szá mú fõ út Len ti–Ré dics sza ka szán
(szel vény szám: 64+800–69+339);

hh) a 81. szá mú fõ út Szé kes fe hér vár–Sár ke resz tes sza ka -
szán
(szel vény szám: 3+071–8+315);

ii) a 81. szá mú fõ út Ba kony sár kány–Kis bér sza ka szán
(szel vény szám: 37+845–45+896);

jj) a 82. szá mú fõ út Olasz fa lu–Gyu la fi rá tót sza ka szán
(szel vény szám: 6+000–18+052);

kk) a 84. szá mú fõ út Já nos há za–Sár vár sza ka szán
(szel vény szám: 41+560–60+225);

ll) a 85. szá mú fõ út Gyõr–Ene se sza ka szán
(szel vény szám: 0+000–11+502);

mm) a 85. szá mú fõ út Kóny–Csor na sza ka szán
(szel vény szám: 18+573–24+328);

nn) a 86. szá mú fõ út Ré dics–Za la bak sa sza ka szán
(szel vény szám: 2+349–13+123);

oo) a 86. szá mú fõ út Egy há zas rá dóc–Kör mend sza ka szán
(szel vény szám: 52+039–59+672);

pp) a 86. szá mú fõ út Mo son ma gya ró vár–Já nos som or ja
sza ka szán
(szel vény szám: 174+131–185+799).

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban te her gép ko csi nak mi nõ -
sül a von ta tó, va la mint a te her gép ko csi ból vagy von ta tó -
ból pót ko csi val ki ala kí tott jár mû sze rel vény is.

3.  §

Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön jog -
sza bály sze rin ti D1, D2, D3 és D4 ka te gó ri á ba tar to zó jár -
mû vel:
a) az M0 au tó út 1. sz. fõ út és M5 au tó pá lya (so rok sá ri

cso mó pont) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 0–29);

b) az M0 au tó út M5 au tó pá lya (gyá li cso mó pont) és
M4 au tó út (4. sz. fõ út jel zés) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 31–42);

c) az M0 au tó út M4 au tó út (4. sz. fõ út jel zés) és M3 au tó -
pá lya kö zöt ti sza ka szán;

d) az M0 au tó út (2/B jel zés) M3 au tó pá lya és M2 au tó út
kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 0–4);

e) az M0 au tó út (2/A jel zés) M2 au tó út és 2. sz. fõ út
 közötti sza ka szán
(szel vény szám: 14–17);

f) az M0 au tó út 2. sz. fõ út és 11. sz. fõ út kö zöt ti sza ka -
szán.

4.  §

(1) Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön
jog sza bály sze rin ti D1 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû vel:

a) az M1 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út kö zöt ti sza ka -
szán
(szel vény szám: 5–16);

b) az M1 au tó pá lya Bi a tor bágy és M0 au tó út kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 18–16) (csak Bu da pest fe lé);

c) az M1 au tó pá lya Ta ta bá nya ó vá ros és Ta ta kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 56–67);

d) az M1 au tó pá lya Gyõrt el ke rü lõ (M19 au tó út és
85. sz. fõ út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 107–129);

e) az M1 au tó pá lya Mo son ma gya ró várt el ke rü lõ
(86. sz. fõ út és M15 au tó út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 160–166);

f) az M3 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (2/B jel zés)
 közötti sza ka szán
(szel vény szám: 11–13);

g) az M3 au tó pá lya Hat vant el ke rü lõ (21. sz. fõ út és
32. sz. fõ út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 55–59);

h) az M3 au tó pá lya Nyír egy há zát el ke rü lõ (4. sz. fõ út és
4911. j. össze kö tõ út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 227–234);

i) az M35 au tó pá lya Deb re cent el ke rü lõ (354. sz. fõ út és
4. sz. fõ út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 37–44);

j) az M43 au tó pá lya M5 au tó pá lya és 5. sz. fõ út kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 0–5);

k) az M5 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (gyá li cso mó -
pont) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 13–24);

l) az M5 au tó pá lya Kecs ke mé tet el ke rü lõ (5. sz. fõ út és
54. sz. fõ út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 74–90);

m) az M5 au tó pá lya M43 au tó pá lya és or szág ha tár kö zöt ti 
sza ka szán
(szel vény szám: 159–174);

n) az M7 au tó pá lya Bu da pest és Érd kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 5–18);
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o) az M7 au tó pá lya Szé kes fe hér várt el ke rü lõ (7. sz. fõ út
és 63. szá mú fõ út kö zöt ti) sza ka szán
(szel vény szám: 56–64);

p) az M15 au tó út M1 au tó pá lya és or szág ha tár kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 0–15);

q) az M19 au tó út M1 au tó pá lya és 1. sz. fõ út kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 0–10);

r) az M2 au tó út Bu da pest és Vác (12. sz. fõ út) kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 17–47);

s) az M70 au tó út M7 au tó pá lya és or szág ha tár kö zöt ti sza -
ka szán
(szel vény szám: 0–19);

t) az M9 au tó út 6. szá mú fõ út és 51. szá mú fõ út kö zöt ti
sza ka szán
(szel vény szám: 0–21);

u) az M4 au tó út (4. sz. fõ út jel zés) Bu da pest és Ül lõ
 közötti sza ka szán
(szel vény szám: 19+100–29+100);

v) az M9 au tó út (61. sz. fõ út jel zés) Ka pos várt el ke rü lõ
sza ka szán
(szel vény szám: 112+340–128+3469).

(2) Az aláb bi utak díj men te sen hasz nál ha tó ak a kü lön
jog sza bály sze rin ti D2, D3 és D4 ka te gó ri á ba tar to zó jár -
mû vel:

a) az M1 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út kö zöt ti sza ka -
szán
(szel vény szám: 5–16);

b) az M3 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (2/B jel zés)
kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 11–13);

c) az M5 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út (gyá li cso mó -
pont) kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 13–24);

d) az M7 au tó pá lya Bu da pest és M0 au tó út kö zöt ti sza ka -
szán
(szel vény szám: 5–16);

e) az M4 au tó út (4. sz. fõ út jel zés) Bu da pest és M0 au tó út
kö zöt ti sza ka szán
(szel vény szám: 19+100–25+000).

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz -
ti az au tó pá lyák hasz ná la tá nak díj ár ól  szóló 110/2005.
(XII. 23.) GKM ren de let, va la mint az au tó pá lyák hasz ná -
la tá nak díj ár ól  szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 13/2006. (III. 14.) GKM ren de let és
az au tó pá lyák hasz ná la tá ról  szóló 110/2005. (XII. 23.)
GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 79/2006. (XI. 23.)
GKM ren de let.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén a 2.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az aláb bi utak – au tó busz ki vé te lé vel – díj fi ze tés el le -
né ben hasz nál ha tó ak a kü lön jog sza bály sze rin ti D2, D3 és 
D4 ka te gó ri á ba tar to zó te her gép ko csi val:”

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
38/2007. (III. 28.) GKM

rendelete

a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 

szabályairól  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Kor m. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dés b) pont já nak 18. al pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em -
be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá si kö re ki ter jed:)

„d) a te her gép ko csi és au tó busz ve ze tõk alap ké pe sí té sé -
nek meg szer zé sé hez kap cso ló dó vizs gáz ta tás ra és to vább -
kép zé si ké pe sí té sük meg szer zé sé hez kap cso ló dó szak tan -
fo lya mi kép zés re és vizs gáz ta tás ra,

e) a b)–d) pont ban nem em lí tett, egyéb köz úti köz le ke -
dé si szak em be rek szak tan fo lya mi kép zé sé re és vizs gáz ta -
tá sá ra.”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ 37. pont tal egé szül ki:

(A ren de let al kal ma zá sá ban:)

„37. te her gép ko csi és au tó busz ve ze tõk alap ké pe sí té se
és to vább kép zé si ké pe sí té se: a te her gép ko csi val és au tó -
busszal vég zett köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást, il le tõ leg
köz úti áru- és sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vet ve ze tõ ré -
szé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés.”



3.  §

Az R. 14.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A vizs ga iga zo lást a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság me gyei ki ren delt sé ge a
vizs gá zó ké rel mé re há rom mun ka na pon be lül ki ál lít ja, ha
a vizs gá zó ele get tet t a meg ha tá ro zott vizs ga kö ve tel mé -
nyek nek. A vizs ga iga zo lást elekt ro ni kus úton to váb bí ta ni
kell az ille té kes köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ré szé re.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 33/A–33/G.  §-s al és azt meg elõ zõ al -
cí mek kel egé szül ki:

„A tehergépkocsi és autóbuszvezetõi alap- 
és továbbképzési képesítés megszerzésének feltételei

33/A.  § Te her gép ko csi és au tó busz ve ze tõi alap ké pe sí -
tést és to vább kép zé si ké pe sí tést an nak a sze mély nek
(a továb biak ban: gép ko csi ve ze tõ) kell meg sze rez nie, aki

a) a köz úton C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ka -
te gó ri á jú – vagy ezek kel egyen ér té kû nek el is mert – ve ze -
tõi en ge déllyel ve zet he tõ jár mû vet ve zet, és

aa) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ál lam -
pol gá ra, vagy

ab) nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra és Ma gyar or szá gon
szék hellyel ren del ke zõ vál lal ko zás al kal maz za vagy fog -
lal koz tat ja,

b) EGT-ál lam ban vagy nem EGT-ál lam ban ál lam pol -
gár ság gal ren del ke zõ olyan gép ko csi ve ze tõ, aki nek szo ká -
sos tar tóz ko dá si he lye a köz úti köz le ke dés ben hasz nált
me net író ké szü lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3821/85/EGK ta ná csi ren de let 14. cik ke ren del ke zé sei
sze rint Ma gyar or szá gon van, C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E ka te gó ri á jú – vagy ezek kel egyen ér té kû nek 
el is mert – ve ze tõi en ge déllyel nem ren del ke zik és a
33/B.  §-ban meg ha tá ro zott alap ké pe sí tést kí ván ja meg sze -
rez ni.

Szakmai alapképesítés

33/B.  § (1) A 33/A.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott azon
gép ko csi ve ze tõ, aki

a) D1, D1+E, D, D+E ka te gó ri á jú ve ze tõi en ge dé lyét
2008. szep tem ber 9-ét,

b) C1, C1+E, C, C+E ka te gó ri á jú ve ze tõi en ge dé lyét
2009. szep tem ber 9-ét

köve tõen sze rez te meg – a köz úton tör té nõ jár mû ve ze -
tés hez – a szak mai alap ké pe sí tés (a továb biak ban: alap ké -
pe sí tés) meg szer zé sé re kö te le zett.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett gép ko csi ve ze tõ ré -
szé re az alap ké pe sí tés meg szer zé se nem kö te le zõ.

(3) Alap ké pe sí tést az a gép ko csi ve ze tõ sze rez het, aki
 a) EGT-ál lam ál lam pol gá ra és szo ká sos la kó he lye a
kü lön jog sza bály ban1 fog lal tak sze rint Ma gyar or szá gon
van;

b) nem EGT-ál lam ál lam pol gá ra és mun ka vál la lá si jo -
go sult sá ga van vagy Ma gyar or szá gon be jegy zett vál lal ko -
zás fog lal koz tat ja.

(4) Az alap ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso la tos ren -
del ke zé se ket a 12. mel lék let tar tal maz za.

Szakmai továbbképzés

33/C.  § (1) A 33/A.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott gép -
ko csi ve ze tõ

a) az alap ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ öt éven be lül,

b) ha alap ké pe sí tés meg szer zé sé re nem kö te le zett

ba) a D1, D1+E, D, D+E ka te gó ri á jú jár mû ese té ben a
köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek
üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let
1. mel lék le té nek A. ré szé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi
au tó busz ve ze tõi szol gál ta tó ké pe sí tés alap ján ki adott iga -
zol vány ér vé nyes sé gé ig, de leg fel jebb 2013. szep tem ber
10-éig,

bb) a C1, C1+E, C, C+E ka te gó ri á jú jár mû ese té ben a
köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek
üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let
1. mel lék le té nek A. ré szé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi
áru fu va ro zói szol gál ta tó ké pe sí tés alap ján ki adott iga zol -
vány ér vé nyes sé gé ig, de leg fel jebb 2014. szep tem ber
10-éig

– a köz úton tör té nõ jár mû ve ze tés hez – szak mai to vább -
kép zé si ké pe sí tés (a továb biak ban: to vább kép zé si ké pe sí -
tés) meg szer zé sé re kö te le zett.

(2) A to vább kép zé si ké pe sí tés a meg szer zé sé tõl szá mí -
tott öt évig ér vé nyes. A gép ko csi ve ze tõ öt éven te to vább -
kép zé sen vesz részt.

(3) To vább kép zé si ké pe sí tést az sze rez het, aki

a) meg fe lel a 33/B.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel té te lek nek;

b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ka te gó -
ri á jú ér vé nyes ve ze tõi en ge déllyel ren del ke zik;

c) EGT-ál lam ban szer zett alap ké pe sí tés sel ren del ke zik 
vagy en nek meg szer zé sé re nem kö te le zett.

(4) A to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso -
la tos ren del ke zé se ket a 13. mel lék let tar tal maz za.

Az alapképesítés és továbbképzési képesítés
megszerzésével kap cso la tos ren del ke zé sek

33/D.  § (1) A kép zõ szerv ré szé re
a) az alap ké pe sí tés meg szer zé sé hez kap cso ló dó vizs -

gák szer ve zé sé ben tör té nõ köz re mû kö dést az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la,

1 A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl  szóló, 1985.
de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 14. cikk.
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b) a to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso la -
tos szak tan fo lyam meg tar tá sát az NKH Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
az e ren de let ben fog lal tak alap ján en ge dé lye zi.

(2) Az alap ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso la tos vizs -
gán az NKH Köz pon ti Hi va ta la ál tal ki je lölt vizs ga biz to -
sok vizs gáz tat nak. A vizs gák le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos 
ál ta lá nos ren del ke zé se ket e ren de let alap ján az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg. A si ke re sen vizs gá zó ré szé -
re – ve ze tõi en ge dé lye ér vé nyes sé ge ese tén –

a) az NKH Köz pon ti Hi va ta la a 95. kód szá mot tar tal -
ma zó, öt év re ér vé nyes, a 14. mel lék let ben meg ha tá ro zott
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t ad ki,

b) kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott eset ben a re gi -
o ná lis igaz ga tó ság – az alap ké pe sí tés ér vé nyes sé ge le jár tá -
nak idõ pont ját és a 95. kód szá mot tar tal ma zó – öt év re ér -
vé nyes jár mû ve ze tõi iga zol ványt ad ki.

(3) Ha a gép ko csi ve ze tõ
a) a 33/B.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -

zott bár mely au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en ge -
dély ka te gó ri á ban alap ké pe sí tést szer zett, men te sül a töb bi 
au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en ge dély ka te gó ri á -
ban az alap ké pe sí tés meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól,

b) a 33/B.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott bár mely te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en -
ge dély ka te gó ri á ban alap ké pe sí tést szer zett, men te sül a
töb bi te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en ge dély
ka te gó ri á ban az alap ké pe sí tés meg szer zé sé nek kö te le zett -
sé ge alól.

(4) A to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer zé sé vel kap cso -
la tos szak tan fo lya mi kép zés re és vizs gáz ta tás ra vo nat ko zó 
ál ta lá nos ren del ke zé se ket e ren de let alap ján az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg. A to vább kép zé si ké pe sí tés
meg szer zé sé vel kap cso la tos szak tan fo lya mi kép zé sen
részt vett gép ko csi ve ze tõ ré szé re – a tan fo lya mi kép zést
vég zõ kép zõ szerv iga zo lá sa és si ke res vizs ga alap ján – ve -
ze tõi en ge dé lye ér vé nyes sé ge ese tén

a) az NKH Köz pon ti Hi va ta la a 14. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott, a 95. kód szá mot tar tal ma zó, öt év re ér vé nyes
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t ad ki,

b) a kü lön jog sza bály ban3 meg ha tá ro zott eset ben a re -
gi o ná lis igaz ga tó ság a 95. kód szá mot tar tal ma zó, öt év re
ér vé nyes jár mû ve ze tõi iga zol ványt ad ki.

(5) Ha a gép ko csi ve ze tõ
a) a 33/C.  § (1) be kez dé sé nek ba) al pont já ban meg ha -

tá ro zott bár mely au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en -
ge dély ka te gó ri á ban to vább kép zé si ké pe sí tést szer zett,
men te sül a töb bi au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi en -
ge dély ka te gó ri á ban a to vább kép zé si ké pe sí tés meg szer -
zé sé nek kö te le zett sé ge alól,

2 A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás ról és a köz úti jár mû vek üzem ben tar -
tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 11.  §-ának (2)–(4) be kez dé se.

3 A köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz le ke dé si szak ké pe -
sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról  szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren -
de let.

b) a 33/C.  § (1) be kez dé sé nek bb) al pont já ban meg ha -
tá ro zott bár mely te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi 
en ge dély ka te gó ri á ban to vább kép zé si ké pe sí tést szer zett,
men te sül a töb bi te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó ve ze tõi 
en ge dély ka te gó ri á ban a to vább kép zé si ké pe sí tés meg -
szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól.

(6) Ha a „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” ada -
ta i ban vál to zás tör té nik, an nak cse ré jét, el vesz té se vagy
meg sé rü lé se ese tén pót lá sát a gép ko csi ve ze tõ nek kell kez -
de mé nyez ni.

A szaktanfolyami képzés és vizsgáztatás ellenõrzése

33/E.  § (1) Az alap ké pe sí tés a to vább kép zé si ké pe sí tés
meg szer zé sé vel kap cso la tos szak tan fo lya mi kép zést és
vizs gát a 34.  §-ban fog lal tak sze rint kell el len õriz ni.

(2) Ha a kép zõ szerv a ren de let ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek nek nem tesz ele get, a 37.  §-ban fog lal tak sze rint kell
el jár ni.

A „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” ki adá sa,
nyil ván tar tá sa

33/F.  § (1) A „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”
– a gép ko csi ve ze tõ vá lasz tá sa sze rint – sze mé lye sen ve he -
tõ át az NKH Köz pon ti Hi va ta la hi va ta los he lyi sé gé ben,
ille tõleg pos tai úton kü lön hi va ta los irat ként to váb bít ha tó.

(2) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la az ál ta la ki adott és be -
vont „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-ok ról nyil -
ván tar tást ve zet.

(3) A „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” tu laj do -
no sa az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nál kö te les be je len te ni, ha
a ré szé re ki adott „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”

a) el ve szett, el lop ták vagy meg sem mi sült,
b) meg ron gá ló dás vagy el hasz ná ló dás  miatt bár mely

be jegy zett adat nem ol vas ha tó.
(4) A nyil ván tar tás ból azo no sít ha tó „Gép jár mû ve ze tõi

ké pe sí té si iga zol vány” tu laj do no sá nak ké rel me alap ján az
NKH Köz pon ti Hi va ta la – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben – az ér vé nyes ve ze tõi en ge dély fel mu ta tá sa
mel lett, a nyil ván tar tás ban rög zí tett ada tok fel hasz ná lá sá -
val a ko ráb ban ki adott „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga -
zol vány” he lyett új „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol -
vány”-t ad ki. A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a ko ráb ban ki adott „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si
iga zol vány”-t be von ja.

(5) Ha a „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-b a
be jegy zett ada tok meg vál toz tak, a nyil ván tar tás ból azo no -
sít ha tó „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” tu laj do -
no sá nak ké rel me alap ján az NKH Köz pon ti Hi va ta la – az
ér vé nyes ve ze tõi en ge dély és az adat vál to zást ta nú sí tó ok -
mány fel mu ta tá sa mel lett – a nyil ván tar tás ban rög zí tett
ada tok fel hasz ná lá sá val a ko ráb ban ki adott „Gép jár mû ve -
ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” egy ide jû be vo ná sa mel lett új
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t ad ki.

(6) Ha a „Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-b a
be jegy zett ér vé nyes sé gi idõ pont le járt, a ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese té ben új „Gép jár mû ve -



ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” ki adá sá ra ke rül sor, egy ide jû -
leg az NKH Köz pon ti Hi va ta la a le járt ér vé nyes sé gû
„Gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány”-t be von ja.

Engedélyezési és vizsgadíjak

33/G.  § A to vább kép zé si szak tan fo lya mi kép zés en ge -
dé lye zé si díj át, to váb bá az alap ké pe sí tés meg szer zé sé vel
kap cso la tos el mé le ti és gya kor la ti vizs gák, a „Gép jár mû -
ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány” és a „Jár mû ve ze tõi iga zol -
vány” ki ál lí tá sá nak díj át kü lön jog sza bály3 ha tá roz za
meg.”

5.  §

Az R. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

a) a Ta nács 91/439/EGK irány elve (1991. jú li us 29.) a
ve ze tõi en ge dé lyek rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2000/56/EK bi zott sá gi irány elv, a köz úti köz le ke dé si igaz -
ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá -
sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren -
de let tel együtt;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
elve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, va la mint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, a 2. cik ke, 5. cik ké nek (2) és
(3) be kez dé se, va la mint 10. cik ké nek (2) és (3) be kez dé se
ki vé te lé vel;

c) a Ta nács 2004/66/EK irány elve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek, va -
la mint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá -
ról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

d) a Ta nács 2006/103/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes irány -
el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel
tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.”

6.  §

Az R. e ren de let 1–3. mel lék le té ben fog lalt 12–14. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

8.  §

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
el ve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, va la mint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, il let ve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, a 2. cik ke, 5. cik ké nek (2) és
(3) be kez dé se, va la mint 10. cik ké nek (2) és (3) be kez dé se
ki vé te lé vel;

b) a Ta nács 2004/66/EK irány el ve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a
2003/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek, va -
la mint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a
2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá -
ról, Mel lék let IV. rész 2. pont;

c) a Ta nács 2006/103/EK irány el ve (2006. no vem ber
20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes irány -
el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel
tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.

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

1. melléklet
a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„12. számú melléklet
a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó
elõ írások

1. Az alap ké pe sí tést a vizs ga kö te le zett ség tel je sí té sé -
vel le het meg sze rez ni, a vizs ga le té te lé hez az elõ ze tes
szak tan fo lya mi rész vé tel nem kö te le zõ.

2. El mé le ti vizs ga tár gyak és vizs ga idõk:

2.1. a biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(40 perc),

2.2. elõ írások al kal ma zá sa (40 perc),

2.3. egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (40 perc),
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2.4. eset ta nul mány ké szí té se (120 perc).

A 2.1–2.3. pon tok ban em lí tett vizs gák fe le let vá lasz tós
teszt kér dé sek és írás ban ki fej ten dõ kér dé sek meg vá la szo -
lá sá val írás ban tör tén nek. A 2.4. pont ban em lí tett vizs ga,
adott té ma kö rök ben az is me re tek írás ban tör té nõ ki fej té se.

3. Gya kor la ti vizs ga tár gyak és vizs ga idõk:

3.1. jár mû ve ze tés a köz úti for ga lom ban (60 perc),

3.2. a jár mû ve ze tés hez kap cso ló dó gép ko csi ve ze tõi is -
me re tek (30 perc),

3.3. jár mû ve ze tés ve szély hely ze tek lét re ho zá sá ra al -
kal mas tan pá lyán vagy kor sze rû szi mu lá tor be ren de zé sen
(30 perc).

4. Is me ret kö ve tel mé nyek az egyes el mé le ti vizs ga tár -
gyak hoz

4.1. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(C1, C1+E, C és C+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 
for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -
tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val, a köz úti 
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos is me re tek,

d) a moz gás ban lé võ jár mû re ha tó erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak, tel jes tér fo ga tá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz -
tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû
sta bi li tá sa és súly pont ja, cso ma go lás- és rak lap tí pu sok; a
rög zí tést igény lõ áruk fõ ka te gó ri ái, le kö té si és rög zí té si
tech ni kák, rög zí tõ he ve de rek hasz ná la ta, rög zí tõ esz kö zök 
el len õr zé se, ke ze lõ be ren de zé sek hasz ná la ta, pony vák fel -
he lye zé se és le vé te le.

4.2. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(D1, D1+E, D és D+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 
for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -
tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val, a köz úti 
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos is me re tek,

d) a hosszan ti és ol dal irá nyú moz gá sok ki egyen lí té se,
az út töb bi hasz ná ló já nak figye lembevétele, meg fe le lõ
hely zet az úton, si ma fé ke zés, ki nyú ló ré szek ke ze lé se, kü -
lön le ges inf ra struk tú rák hasz ná la ta (köz te rü let, fenn tar tott 
sáv), a biz ton sá gos ve ze tés és a töb bi ve ze tõi sze rep üt kö -
zé sé nek ke ze lé se, kom mu ni ká ció az uta sok kal, egyes kü -
lön le ges utas cso por tok (fo gya ték kal élõk, gyer me kek),

e) a moz gásban lé võ jár mû re ha tó erõk, a sebességváltó -
áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel lem zõ i -
nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú lyá nak ki -
szá mí tá sa, a ra ko mány el osz tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek 
kö vet kez mé nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly pont ja.

4.3. Elõ írá sok al kal ma zá sa (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a köz úti szál lí tás ra jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ -
sza kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK 
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
tá sá ért já ró szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -
nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) szál lí tá si te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dé lyek, áru -
szál lí tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek sze rin ti kö te le zett sé -
gek, szál lí tá si szer zõ dés ré szét ké pe zõ do ku men tu mok el -
ké szí té se, nem zet kö zi szál lí tá si en ge dé lyek, a nem zet kö zi
köz úti áru szál lí tá si szer zõ dés rõl  szóló egyez mény sze rin ti
kö te le zett sé gek, nem zet kö zi fu var le vél el ké szí té se, ha tár -
át lé pés, szál lít má nyo zók, spe ci á lis áru kí sé rõ ok má nyok.

4.4. Elõ írá sok al kal ma zá sa (D1, D1+E, D és D+E jár -
mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a köz úti szál lí tás ra jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ -
sza kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK 
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
tá sá ért já ró szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -
nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) egyes utas cso por tok szál lí tá sa, az au tó busz fe dél ze ti
biz ton sá gi fel sze re lé se, biz ton sá gi övek, a jár mû ter he lé se.

4.5. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, ka mi o nok sze re pe, em -
ber i, anya gi és pénz ügyi kö vet kez mé nyek,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, el len õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,



c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
uta sok eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, 
re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek
alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a 
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,
kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha -
tásai,

g) a köz úti fu va ro zás más szál lí tá si mó dok vi szony la tá -
ban (ver seny, szál lí tók), kü lön bö zõ köz úti szál lí tá si te vé -
keny sé gek (szál lí tás el len szol gál ta tás fe jé ben, sa ját szám -
la, ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek), a szál lí tá si vál la la -
tok és a ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek fõ faj tá i nak
szer ve zé se, szál lí tá si sza ko so dá sok (köz úti tar tály ko csi,
sza bá lyo zott hõ mér sék le tû jár mû stb.), az ipar ág vál to zá -
sai (a nyúj tott szol gál ta tá sok di ver zi fi ká ci ó ja, vas út és
köz út kom bi ná lá sa, al vál lal ko zók stb.).

4.6. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (D1, D1+E, D és D+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, au tó bu szok sze re pe,
em ber i, anya gi és pénz ügyi kö vet kez mé nyek,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, el len õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,

c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
uta sok eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, 
re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek
alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a 
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,

kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha tá -
sai,

g) a köz úti sze mély szál lí tás más sze mély szál lí tá si mó -
dok vi szony la tá ban (vas út, sze mély gép ko csi), köz úti sze -
mély szál lí tást ma guk ban fog la ló kü lön bö zõ te vé keny sé -
gek, ha tár át lé pés (nem zet kö zi szál lí tás), a köz úti sze mély -
szál lí tás sal fog lal ko zó vál la la tok fõbb tí pu sa i nak szer ve -
zé si mód ja.

5. Is me ret kö ve tel mé nyek az egyes gya kor la ti vizs ga -
tár gyak hoz

5.1. Jár mû ve ze tés a köz úti for ga lom ban

A vizs gá ra gyors for gal mi uta kon (au tó pá lyá kon és
autó utakon) és vá ro si fõ út vo na lon ke rül jön sor, ame lyek
kép vi se lik mind azo kat a kü lön bö zõ ne héz sé ge ket, ame -
lyek kel a gép jár mû ve ze tõ ál ta lá ban szem ben ta lál hat ja
ma gát. Kí vá na tos, hogy e vizs gá ra kü lön bö zõ for ga lom sû -
rû sé gi fel té te lek kö zött ke rül jön sor. Az úton töl tött ve ze -
té si idõt op ti má li san kell fel hasz nál ni, hogy a vizs gá zó jár -
tas sá gát min den olyan for gal mi hely zet ben fe l le hes sen
mér ni, ami lyen nel majd va ló szí nû leg ta lál koz ni fog.

5.2. A jár mû ve ze tés hez kap cso ló dó gép ko csi ve ze tõi
gya kor la ti is me re tek:

a) A moz gás ban lé võ jár mû re ha tó erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak ki szá mí tá sa, a tel jes tér fo gat ki szá mí tá sa, a ra ko -
mány el osz tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek kö vet kez mé -
nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly pont ja, cso ma go lás- és rak -
lap tí pu sok. A rög zí tést igény lõ áruk fõ ka te gó ri ái, le fo gá si
és rög zí té si tech ni kák, rög zí tõ he ve de rek hasz ná la ta, rög -
zí tõ esz kö zök el len õr zé se, ke ze lõ be ren de zé sek hasz ná la -
ta, pony vák fel he lye zé se és le vé te le.

b) Hosszan ti és ol dal irá nyú moz gá sok ki egyen lí té se, az 
út töb bi hasz ná ló já nak figye lembevétele, meg fe le lõ hely -
zet az úton, si ma fé ke zés, ki nyú ló ré szek ke ze lé se, kü lön -
le ges inf ra struk tú rák hasz ná la ta (köz te rü let, fenn tar tott
sáv), a biz ton sá gos ve ze tés és a töb bi ve ze tõi sze rep üt kö -
zé sé nek ke ze lé se, kom mu ni ká ció az uta sok kal, egyes kü -
lön le ges utas cso por tok (fo gya ték kal élõk, gyer me kek).

c) A moz gás ban lé võ jár mû re ha tó erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz tá sa, a ten gely túl ter -
he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly -
pont ja.

d) A bû nö zés és il le gá lis be ván dor lók csem pé szé sé nek
meg aka dá lyo zá sá val kap cso la tos ál ta lá nos is me re tek, a
kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve tü le tei, meg elõ zõ in -
téz ke dé sek, el len õr zõ kér dés sor, a szál lí tó fe le lõs sé gé re
vo nat ko zó jog sza bá lyok.

e) Er go nó mi ai alap el vek, koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem.

408 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 7. szám



7. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 409

f) Vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
ka mi on/au tó busz uta sa i nak eva ku á lá sa, min den utas biz -
ton sá gá nak biz to sí tá sa, re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti
je len tés ké szí té sé nek alap el vei.

5.3. Jár mû ve ze tés ve szély hely ze tek lét re ho zá sá ra al -
kal mas tan pá lyán vagy kor sze rû szi mu lá tor be ren de zé sen

A jár mû kü lön bö zõ út vi szo nyok kö zöt ti ke ze lé se, meg -
vál to zott lég kö ri fel té te lek és nap sza kok tól vagy éj sza kai
idõ szak tól füg gõ ve ze tõi ma ga tar tá sok gya kor lá sa szá raz
úton jó lá tá si vi szo nyok mel lett, kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok mel lett, ned ves és kü lö nö sen sí kos út fe lü le ten:

a) vész fé ke zés sel tör té nõ meg ál lás,
b) ha la dás köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
c) fé ke zés köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
d) meg pör dült gép ko csi val meg ál lás aka dály elõtt,
e) aka dály ki ke rü lé se fé ke zés sel és fé ke zés nél kül.
A vizs ga részt er re a cél ra spe ci á li san ki ala kí tott tan pá -

lyán vagy er re al kal mas szi mu lá tor be ren de zé sen kell le -
bo nyo lí ta ni. A tan pá lya és a szi mu lá tor be ren de zés hasz -
ná la tát az NKH Köz pon ti Hi va ta la en ge dé lye zi.

5.4. Vizs ga jár mû vek
A gya kor la ti vizs ga so rán ve ze tett jár mû nek meg kell

fe lel nie a vá lasz tott jár mû ka te gó ri á ra az 5. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

6. Vizs ga kö ve tel mé nyek

A vizs gák ra tör té nõ fel ké szü lés re vo nat ko zó tan anya gok
tan ter vét, el mé le ti vizs gák vizs ga kér dé se it és a gya kor la ti
vizs ga fel ada to kat kü lön jog sza bály4 alap ján az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg. A vizs ga kö ve tel mé nyek mi -
ni mum szint jét – a szak ké pe sí té sek nek az Eu ró pai Kö zös ség 
tag ál la mai kö zöt ti össze ha son lít ha tó ság ról  szóló, 1985. jú li -
us 16-i 85/368/EGK ta ná csi ha tá ro zat I. mel lék le té ben elõ írt
kép zés szint szer ke zet 2. szint jé nek el éré se mel lett – úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy a gép ko csi ve ze tõk tu dá sá nak és gya kor -
la ti kom pe ten ci á já nak szint je olyan le gyen, hogy a meg fe le -
lõ ve ze tõi en ge dély kategó riába tar to zó jár mû vet tel je sen
biz ton sá go san tud ják ve zetni.

7. Fel men té sek

Az „Elõ írá sok al kal ma zá sa” el mé le ti vizs ga tárgy ból
nem kell vizs gát ten nie an nak a gép ko csi ve ze tõ nek, aki
ren del ke zik a kü lön jog sza bá lyok ban5 meg ha tá ro zott ké -
pe sí tés sel.

8. Kü lön bö ze ti vizs gák

Ha a gép ko csi ve ze tõ ren del ke zik

a) au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tés sel és te -
her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tést is kí ván
sze rez ni, vagy

b) te her gép ko csi ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tés sel
és au tó busz ve ze té sé re jo go sí tó alap ké pe sí tést kí ván sze -
rez ni

az el sõ alap ké pe sí tés meg szer zé se so rán az el mé le ti vizs -
gá kon csak azok ból az is me re tek bõl kell vizs gát ten nie,
ame lyek bõl még nem vizs gá zott.

9. A vizs gák szer ve zé sé ben köz re mû kö dõ kép zõ szer -
vek re vo nat ko zó ren del ke zé sek

9.1. Az alap ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges, az
NKH Köz pon ti Hi va ta la ál tal szer ve zett el mé le ti és gya -
kor la ti vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés nek nem fel té te le a
meg elõ zõ szak tan fo lya mon tör té nõ rész vé tel. A vizs gák
le bo nyo lí tá sá ban a kép zõ szerv (ok ta tá si köz pont) köz re -
mû kö dé sét – amely nek az alap ké pe sí tés meg szer zés hez
szük sé ges szak tan fo lya mi kép zés vég zé sé hez szük sé ges
jó vá ha gyás sal (en ge déllyel) nem kell ren del kez nie – az
NKH Köz pon ti Hi va ta la a kép zõ szerv írás be li ké rel me
alap ján hagy ja jó vá (en ge dé lye zi). A ké re lem hez a kép zõ
szerv nek csa tol nia kell az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) iga zo lás az el mé le ti vizs gák meg tar tá sá ra al kal mas
vizs ga te rem és a kap cso ló dó szo ci á lis lé te sít mé nyek meg -
lé té rõl,

b) iga zo lás a vizs gák hoz kap cso ló dó vizs ga jegy zõi te -
vé keny ség vég zé sé re al kal mas sze mély biz to sí tá sá ról,

c) iga zo lás a gya kor la ti vizs gák le bo nyo lí tá sá ra al kal -
mas, az 5.4. pont ban meg ha tá ro zott jár mû meg lé té rõl,

d) iga zo lás gya kor la ti vizs gán köz re mû kö dõ ok ta tó
meg lé té rõl, aki az adott jár mû-ka te gó ri á ban ér vé nyes gép -
jár mû ve ze tõi en ge déllyel és a 17.  §-ban meg ha tá ro zott a
jár mû ve ze té si gya kor lat ok ta tá sá ra jo go sí tó ér vé nyes
szak ok ta tói ké pe sí tés sel ren del ke zik,

e) iga zo lás az 5.3. pont ban meg ha tá ro zott tan pá lya
vagy szi mu lá tor be ren de zés meg lé té rõl,

f) iga zo lás a vizs gák meg tar tá sá ra vo nat ko zó, az NKH
Köz pon ti Hi va ta la ál tal ki ala kí tott sza bály zá sok meg lé té rõl.

9.2. A kép zõ szerv írás be li ké re lem alap ján az el mé le ti
és gya kor la ti vizs gák le bo nyo lí tá sá ban a kép zõ szerv köz -
re mû kö dést az NKH Köz pon ti Hi va ta la írás ban jó vá ha -
gyás ki adá sá val ak kor en ge dé lye zi, ha a ké re lem hez a
9.1. pont ban meg ha tá ro zott va la mennyi do ku men tu mot
csa tol ták.

9.3. Az el mé le ti és gya kor la ti vizs gák le bo nyo lí tá sá ban 
a kép zõ szerv köz re mû kö dé sét le he tõ vé te võ jó vá ha gyást
az en ge dé lye zõ ha tó ság vissza von hat ja vagy fel füg geszt -
he ti, amennyi ben a jó vá ha gyás ki adá sá ra vo nat ko zó fel té -
te lek nek a kép zõ szerv nem tesz ele get.

9.4. Az írás be li és gya kor la ti vizs gán az NKH Köz pon -
ti Hi va ta la ál tal ki ne ve zett vizs ga biz to sok vizs gáz tat nak.
Az NKH Köz pon ti Hi va ta la fel ügye li a vizs gá kat.

4 A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé -
nek és vizs gáz ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 70/2005. (IV. 21.)
Korm. ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja.

5 A bel föl di és a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás szak mai fel té te le i rõl és
en ge dé lye zé si el já rá sá ról  szóló 14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let 4.  §-a, az
au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze mély szál lí tás szak mai fel té te -
le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról  szóló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let
4.  §-a.



9.5. Az NKH Köz pon ti Hi va ta la jo go sult fel ha tal ma -
zás sal ren del ke zõ sze mé lye ket kül de ni, hogy az írás be li és
gya kor la ti vizs gán se géd kez ze nek, va la mint jo go sult a
vizs gák el len õr zé sé re ezek meg fe le lõ le bo nyo lí tá sa te kin -
te té ben.”

2. melléklet
a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„13. számú melléklet
a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A továbbképzési képesítés megszerzésére
vonatkozó elõ írások

1. A to vább kép zé si ké pe sí té si szak tan fo lya mon a rész -
vé tel kö te le zõ, a tan fo lyam idõ tar ta ma 35 óra, amely éven -
ként leg alább 7 órás tan fo lya mi ré szek re is fel bont ha tó.

A tan fo lyam el vég zé se után vizs gát kell ten ni. A gép ko -
csi ve ze tõ nek az alap ké pe sí té sé hez iga zo dó szak mai to -
vább kép zé si tan fo lya mon kell részt ven nie.

2. A szak tan fo lya mi ok ta tás el mé le ti tan tár gyai és ok -
ta tá si óra szá mok

2.1. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(10 óra),

2.2. Elõ írá sok al kal ma zá sa (10 óra),

2.3. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (10 óra),

2.4. A tan fo lyam 30. órá ját kö ve tõ kon zul tá ció (3 óra).
A 2.1. és a 2.3. pont ban meg ha tá ro zott tan tár gyak szak -

tan fo lya mi kö te le zõ óra szá ma i nak 50%-a, va la mint az e
tan tár gyak hoz kap cso ló dó vizs ga alól 2012. szep tem ber
9-éig men te sül az a gép jár mû ve ze tõ, aki a ve ze tõi en ge dé -
lyét, vagy a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz -
úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT ren de let 1. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. fe je ze té -
ben meg ha tá ro zott ké pe sí té sét öt éven be lül sze rez te.

3. A szak tan fo lya mi ok ta tás gya kor lat tan tár gya és ok -
ta tá si óra szá ma

Jár mû ve ze té si gya kor lat tan pá lyán vagy er re al kal mas
szi mu lá tor be ren de zé sen (2 óra).

4. Is me ret kö ve tel mé nyek az egyes el mé le ti tan tár gyak -
hoz

4.1. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(C1, C1+E, C és C+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 
for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -

tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val a köz úti
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos is me re tek,

d) a moz gás ban lé võ jár mû re ha tó erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak, tel jes tér fo ga tá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz -
tá sa, a ten gely túl ter he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû
sta bi li tá sa és súly pont ja, cso ma go lás- és rak lap tí pu sok; a
rög zí tést igény lõ áruk fõ ka te gó ri ái, le fo gá si és rög zí té si
tech ni kák, rög zí tõ he ve de rek hasz ná la ta, rög zí tõ esz kö zök 
el len õr zé se, ke ze lõ be ren de zé sek hasz ná la ta, pony vák fel -
he lye zé se és le vé te le.

4.2. A biz ton sá gi sza bá lyo kon ala pu ló éssze rû ve ze tés
(D1, D1+E, D és D+E jár mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a mo tor for ga tó nyo ma té ká val, tel je sít mé nyé vel és
faj la gos tü ze lõ anyag-fo gyasz tá sá val kap cso la tos gör bék, a 
for du lat szám mé rõ op ti má lis hasz ná la ta, sebességváltó-
 áttételi di ag ra mok,

b) a hid ra u li kus, vá ku u mos szer vo fék-rend szer sa já tos
tu laj don sá gai, a fé kek és a las sí tó fék hasz ná la tá nak kor lá -
tai, a fé kek és a las sí tó fék együt tes hasz ná la ta, a se bes ség -
vál tó-át té tel jobb ki hasz ná lá sa, a jár mû te he tet len sé gé nek
ki hasz ná lá sa, las sí tá si és fé ke zé si mó dok lej tõs út sza ka -
szo kon, el já rás meg hi bá so dás ese tén,

c) a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás op ti ma li zá lá sá val a köz úti
köz le ke dés kör nye zet vé del mi ha tá sa i val, a gép ko csik kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos is me re tek,

d) a hosszan ti és ol dal irá nyú moz gá sok ki egyen lí té se,
az út töb bi hasz ná ló já nak figye lembevétele, meg fe le lõ
hely zet az úton, si ma fé ke zés, ki nyú ló ré szek ke ze lé se, kü -
lön le ges inf ra struk tú rák hasz ná la ta (köz te rü let, fenn tar tott 
sáv), a biz ton sá gos ve ze tés és a töb bi ve ze tõi sze rep üt kö -
zé sé nek ke ze lé se, kom mu ni ká ció az uta sok kal, egyes kü -
lön le ges utas cso por tok (fo gya ték kal élõk, gyer me kek),

e) a moz gás ban lé võ jár mû re ha tó erõk, a sebesség -
váltó-áttétel hasz ná la ta a jár mû ter he lé sé nek és az út jel -
lem zõ i nek meg fele lõen, a jár mû vagy sze rel vény rak sú -
lyá nak ki szá mí tá sa, a ra ko mány el osz tá sa, a ten gely túl ter -
he lé sé nek kö vet kez mé nyei, a jár mû sta bi li tá sa és súly -
pont ja.

4.3. Elõ írá sok al kal ma zá sa (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a köz úti szál lí tá si jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ sza -
kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
tá sá ért já ró szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -
nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) szál lí tá si te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dé lyek, áru -
szál lí tás ra vo nat ko zó szab vány szer zõ dé sek sze rin ti kö te le -
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zett sé gek, szál lí tá si szer zõ dés ré szét ké pe zõ do ku men tu mok
el ké szí té se, nem zet kö zi szál lí tá si en ge dé lyek, a nem zet kö zi
köz úti áru szál lí tá si szer zõ dés rõl  szóló egyez mény sze rin ti
kö te le zett sé gek, nem zet kö zi fu var le vél el ké szí té se, ha tár át -
lé pés, szál lít má nyo zók, spe ci á lis áru kí sé rõ ok má nyok.

4.4. Elõ írá sok al kal ma zá sa (D1, D1+E, D és D+E jár -
mû-ka te gó ri ák hoz):

a) a köz úti szál lí tás ra jel lem zõ ma xi má lis mun ka idõ -
sza kok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK 
ren de let és a 2002/15/EK irány elv alap el vei, al kal ma zá sa
és kö vet kez mé nyei; a me net író ké szü lék hasz ná la tá nak el -
mu lasz tá sá ért, nem meg fe le lõ hasz ná la tá ért és meg ha mi sí -
tá sá ért já ró szank ci ók; a köz úti szál lí tás tár sa dal mi kör -
nye ze té nek is me re te: a gép jár mû ve ze tõk jo gai és kö te les -
sé gei az alap ké pe sí tés és a to vább kép zés te kin te té ben,

b) egyes utas cso por tok szál lí tá sa, az au tó busz fe dél ze ti
biz ton sá gi fel sze re lé se, biz ton sá gi övek, a jár mû ter he lé se.

4.5. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (C1, C1+E, C és C+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, ka mi o nok sze re pe, em -
ber i, anya gi és pénz ügyi kö vet kez mé nyek,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, el len õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,

c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít -
ség nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén,
uta sok eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, 
re a gá lás ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek
alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,
kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha tá sai,

g) a köz úti fu va ro zás más szál lí tá si mó dok vi szony la tá -
ban (ver seny, szál lí tók), kü lön bö zõ köz úti szál lí tá si te vé -
keny sé gek (szál lí tás el len szol gál ta tás fe jé ben, sa ját szám -
la, ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek), a szál lí tá si vál la la -
tok és a ki egé szí tõ szál lí tá si te vé keny sé gek fõ faj tá i nak
szer ve zé se, szál lí tá si sza ko so dá sok (köz úti tar tály ko csi,
sza bá lyo zott hõ mér sék le tû jár mû stb.), az ipar ág vál to zá -
sai (a nyúj tott szol gál ta tá sok di ver zi fi ká ci ó ja, vas út és
köz út kom bi ná lá sa, al vál lal ko zók stb.).

4.6. Egész ség ügyi, köz úti köz le ke dé si és kör nye ze ti
biz ton ság, szer viz, lo gisz ti ka (D1, D1+E, D és D+E
jármû- kategóriákhoz):

a) a szál lí tá si ága zat ra jel lem zõ mun ka he lyi bal ese tek
tí pu sai, köz úti bal ese ti sta tisz ti kák, au tó bu szok sze re pe,
em ber i, anya gi és pénz ügyi kö vet kez mé nyek,

b) az il le gá lis be ván dor lás ra, csem pé szet re vo nat ko zó
ál ta lá nos is me re tek, a kér dés gép jár mû ve ze tõ ket érin tõ ve -
tü le tei, meg elõ zõ in téz ke dé sek, el len õr zõ kér dés sor, a
szál lí tó fe le lõs sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok,

c) er go nó mi ai alap el vek; koc ká za tos moz du la tok és
test hely ze tek, fi zi kai erõn lét, ke ze lé si gya kor la tok, sze mé -
lyi vé de lem,

d) az egész sé ges, ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás alap el -
vei, az al ko hol, a ká bí tó sze rek és a vi sel ke dést va ló szí nû -
leg be fo lyá so ló más anya gok ha tá sai, a fá radt ság és stressz 
tü ne tei, okai és ha tá sai, a mun ka/pi he nés alap cik lu sá nak
alap ve tõ sze re pe,

e) vi sel ke dés szük ség hely zet ben: a hely zet fel mé ré se,
bal ese tek komp li ká ci ó i nak el ke rü lé se, se gély hí vás, se gít ség -
nyúj tás sé rül tek nek és el sõ se gély, re a gá lás tûz ese tén, uta sok
eva ku á lá sa, min den utas biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, re a gá lás
ag resszió ese tén; bal ese ti je len tés ké szí té sé nek alap el vei,

f) a gép jár mû ve ze tõ ma ga tar tá sa és a vál la lat ar cu la ta: a
gép jár mû ve ze tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tás szín vo na lá nak
fon tos sá ga a vál la lat szá má ra; a gép jár mû ve ze tõ sze re pei,
kik kel érint ke zik mun ká ja so rán, a jár mû kar ban tar tá sa,
mun ka szer ve zés, jog vi ták ke res ke del mi és pénz ügyi ha tásai,

g) a köz úti sze mély szál lí tás más sze mély szál lí tá si mó -
dok vi szony la tá ban (vas út, sze mély gép ko csi), köz úti sze -
mély szál lí tást ma guk ban fog la ló kü lön bö zõ te vé keny sé -
gek, ha tár át lé pés (nem zet kö zi szál lí tás), a köz úti sze mély -
szál lí tás sal fog lal ko zó vál la la tok fõbb tí pu sa i nak szer ve -
zé si mód ja.

5. Is me ret kö ve tel mé nyek a gya kor la ti tan tárgy hoz

A jár mû kü lön bö zõ út vi szo nyok kö zöt ti ke ze lé se, meg -
vál to zott lég kö ri fel té te lek és nap sza kok tól vagy éj sza kai
idõ szak tól füg gõ ve ze tõi ma ga tar tá sok gya kor lá sa szá raz
úton jó lá tá si vi szo nyok mel lett, kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok mel lett, ned ves és kü lö nö sen sí kos út fe lü le ten:

a) vész fé ke zés sel tör té nõ meg ál lás,
b) ha la dás köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
c) fé ke zés köz be ni meg pör dü lés, sod ró dás ese tén a

gép ko csi meg tar tá sa az úton,
d) meg pör dült gép ko csi val meg ál lás aka dály elõtt,
e) aka dály ki ke rü lé se fé ke zés sel és fé ke zés nél kül.
A gya kor la ti ok ta tást er re a cél ra spe ci á li san ki ala kí tott

tan pá lyán vagy er re al kal mas szi mu lá tor be ren de zé sen
kell le bo nyo lí ta ni. A tan pá lya és a szi mu lá tor be ren de zés
hasz ná la tát az NKH Köz pon ti Hi va ta la en ge dé lye zi.

6. A szak tan fo lya mi ok ta tás ra vo nat ko zó rendelke zések

6.1. A tan fo lya mi ok ta tás tan ter vét, az al kal maz ha tó tan -
se géd le te ket, il le tõ leg a vizs ga kö ve tel mé nye it kü lön jog sza -
bály6 alap ján az NKH Köz pon ti Hi va ta la ha tá roz za meg.

6 A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé -
nek és vizs gáz ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 70/2005. (IV. 21.)
Korm. ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja.



6.2. A tanfolyami oktatás elméleti tantárgyait csak az
oktathatja, aki felsõfokú szakmai ismeretekkel rendelke-
zik a tantárgy ismeretanyagáról és oktatási módszereirõl,
továbbá oktatói tevékenységét az NKH Központi Hivatala
engedélyezte.

6.3. A gyakorlati tantárgyat csak az oktathatja, aki
a) megfelelõ szakmai ismeretekkel rendelkezik a gya-

korlati oktatás ismeretanyagáról és oktatási módszereirõl,
b) az adott jármû-kategóriában érvényes hivatásos gép-

jármûvezetõi képesítéssel vagy a 17. §-ban meghatározott
a jármûvezetési gyakorlat oktatására jogosító érvényes
szakoktatói képesítéssel
rendelkezik.

6.4. A gyakorlati tantárgy oktatása olyan jármûvel vé-
gezhetõ, amely megfelel az 5. számú mellékletben megha-
tározott feltételeknek. A gyakorlati oktatás szimulátor be-
rendezéssel is végezhetõ.

6.5. A képzõ szerveknek garantálnia kell, hogy a 6.2. és
6.3. pontokban meghatározott oktatók alapos ismeretekkel
rendelkeznek a legfrissebb szabályozásokról és képzési
követelményekrõl.

7. A továbbképzési szaktanfolyami oktatást végzõ kép-
zõ szervre vonatkozó rendelkezések

7.1. A továbbképzési szaktanfolyami oktatás végzését
az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
írásbeli kérelemre hagyja jóvá (engedélyezi). A kérelem-
hez a képzõ szervnek (oktatási központnak) csatolnia kell
az alábbi dokumentumokat:

a) igazolást az elméleti tantárgyak oktatására alkalmas
tanterem és a kapcsolódó szociális létesítmény meglétérõl,

b) igazolást az NKH Központi Hivatala által meghatá-
rozott tanterv és tansegédlet rendelkezésre állásáról,

c) a megfelelõ minõsítési és képzési programot, amely
meghatározza az oktatott tantárgyakat és a javasolt végre-
hajtási tervet, valamint oktatási módszereket az 1–6. pont-
ban meghatározottaknak megfelelõen,

d) az oktatók képesítését és tevékenységi területeiket,
e) tájékoztatást a tanfolyamok helyszínérõl, az oktatási

anyagokról, a gyakorlati foglalkozás eszközeirõl és az ok-
tatáshoz használt jármûállományról,

f) tájékoztatás a tanfolyamon történõ részvétel körül-
ményeirõl (a résztvevõk számáról),

g) a képzõ szervnek igazolnia kell, hogy a képzésben
közremûködõ elméleti és gyakorlati szakoktatók alapos is-
meretekkel rendelkeznek a legfrissebb szabályozásokról
és képzési követelményekrõl.

7.2. Az írásbeli kérelem alapján a továbbképzési szak-
tanfolyami oktatás végzését az NKH Közép-magyarorszá-
gi Regionális Igazgatósága jóváhagyás kiadásával akkor
engedélyezi, ha a kérelemhez a 7.1. pontban meghatáro-
zott valamennyi dokumentumot – az 1–6. pontokban meg-

határozott feltételek teljesítést igazoló tartalommal – csa-
tolták.

7.3. A továbbképzési szaktanfolyami oktatás végzésére
vonatkozó jóváhagyást az engedélyezõ hatóság visszavon-
hatja vagy felfüggesztheti, amennyiben a jóváhagyás ki-
adására vonatkozó feltételeknek a képzõ szerv nem tesz
eleget.

7.4. A jóváhagyó hatóság jogosult felhatalmazással
rendelkezõ személyeket küldeni, hogy a továbbképzési
szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó jóváhagyás-
sal rendelkezõ képzõ szervek tanfolyamain segédkezze-
nek, valamint jogosult e képzõ szervek ellenõrzésére a fel-
használt anyagok és eszközök, továbbá a tanfolyamok
megfelelõ lebonyolítása tekintetében.

8. A továbbképzési szaktanfolyami képzésen történt
részvétel és a vizsga igazolása

A szaktanfolyami képzésen részt vett, és a szakmai vizs-
gabizottság elõtt sikeres vizsgát tett gépkocsivezetõ részé-
re a vizsgajegyzõkönyv alapján az NKH Központi Hivata-
la a 14. számú melléklet szerinti igazolványt ad ki.”

3. melléklet

a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„14. számú melléklet

a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A GÉPJÁRMÛVEZETÕI KÉPESÍTÉSI

IGAZOLVÁNY MINTÁJA

Elülsõ oldal

Az igazolvány bal felsõ sarkába tartalmazza a kiállító
EU-tagállam megkülönböztetõ jelzését.
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Hátoldal

Az igazolvány rovatainak kitöltése:
1. vezetéknév;
2. keresztnév;
3. születési idõ és hely;
4/a a kiállítás idõpontja;
4/b az érvényesség idõpontja;
4/c a kiállító hatóság megnevezése;
4/d a kiállító hatóság nyilvántartási száma;
5/a a vezetõi engedély száma;
5/b a vezetõi engedély sorozatszáma;
6. fénykép;
7. aláírása;
8. a lakóhelye vagy tartózkodási hely postai címe;
9. azon gépjármû-kategória, -alkategória, ame-

lyekre vonatkozóan a gépjármûvezetõ megfelel az alapké-
pesítési vagy szakmai továbbképzési követelménynek;

10. közösségi kód: 95 szám és a vezetõi engedély
kategóriájához tartozó alapképesítés vagy szakmai to-
vábbképzés érvényességi dátuma;

11. nem kell kitölteni.
Az igazolvány hátoldalán feltüntetett, az egyes rovatok

magyarázatát tartalmazó részt magyar és angol nyelven
kell kitölteni.

Az igazolvány megnevezései a Közösség többi hivata-
los nyelvein:

Az igazolvány fizikai jellemzõire vonatkozó követel-
mények:

a) feleljen meg az ISO 7810 és MSZ ISO 7816–1 szab-
ványoknak;

b) a fizikai jellemzõknek való megfelelést az
ISO 10373 szabvány szerint kell ellenõrizni;

c) biztonsági jellemzõi feleljenek meg a vezetõi enge-
dély esetében alkalmazott követelményeknek;

d) referencia színek:
da) kék: Pantone Reflex Blue,
db) sárga: Pantone Yellow;
e) az igazolvány vonalkóddal is ellátható, a vonalkód

nem tartalmazhat más információt, mint amelyet olvasható
formában már rávezettek az igazolványra, vagy amely az
igazolvány kiállítási folyamatának szempontjából lé-
nyeges.”

   

 11.  9. 10.  

C1  

C

D1  

D

C1E

CE  

D1E

DE  

1.   Vezetéknév / Surname 
2.   Keresztnév / First name 
3.   Születési id  és hely / Date and 

place of birth 
4a. A kiállítás id pontja / Date of 

issue 
4b. Az érvényesség id pontja / 

Administrative expiry date 
4c. Kiállító hatóság megnevezése / 

Issued by 
5a. A vezet i engedély száma / 

Licence No 
5b. A vezet i engedély sorozat-

száma / Serial No 
10. Közösségi kód / Community 

code
   

tarjeta de cualificación del conductor 
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µ
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
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vairuotojo kvalifikacin  kortel
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karta kwalifikacji kierowcy 
carta de qualificação do motorista 
preukaz o kvalifikácii vodi a
kartica o usposobljenosti voznika 
kuljettajan ammattipätevyyskortti 
yrkeskompetensbevis för förare 
Cartela de preg tire profesional
   a conduc torului auto 
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A gazdasági és közlekedési miniszter
39/2007. (III. 28.) GKM

rendelete
a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti

közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák
díjairól  szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz le -
ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról
 szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let 3. szá mú mel -
lék le te a kö vet ke zõ 5. pont tal egé szül ki:

„5. A kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott
gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si iga zol vány
ki adá sá nak, cse ré jé nek, pót lá sá nak dí ja    7700”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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

1 A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter 38/2007. (III. 28.) GKM ren de le -
te a köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé nek és
vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de -
let mó do sí tá sá ról.

Jog sza bály mu ta tó

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

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

(Magyar Közlöny 2007. évi 32–39. száma)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ

egyéb jog sza bá lyok

56/2007. (III. 29.) Kor m. ren de let a köz biz ton ság ra
kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl  szóló 175/2003. (X. 28.)

Kor m. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2007. (II. 28.)
 Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Közlöny 37. szám
2381. oldal)

62/2007. (III. 31.) Kor m. ren de let az ál la mi köz le ke -
dés biz ton sá gi szerv ki je lö lé sé rõl (Ma gyar Köz löny
39. szám 2562. ol dal)

E)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés ki ala kí tá -
sá ról  szóló, Ha van ná ban, 2006. má jus 12-én alá írt Meg ál -
la po dás ki hir de té sé rõl és kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé -
rõl  szóló 128/2006. (VI. 1.) Kor m. ren de let 2–3.  §-a ha -
tály ba lé pé sé rõl ren del ke zõ 11/2007. (III. 29.) KüM ha tá -
ro zat a Magyar Közlöny 2007. évi 37. számában (2448.
oldal) jelent meg.

Az Or szág gyû lés ha tá ro za ta

Az Országgyûlés
25/2007. (III. 20.) OGY

határozata
az Országgyûlés felhatalmazásának megadásáról

az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján

az M6-os autópályává fejleszthetõ autóút
Szekszárd–Bóly közötti szakaszának és az M60-as
autópályává fejleszthetõ autóút Bóly–Pécs közötti

szakaszának koncesszióba adására vonatkozó
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVI II. tör vény 22. § (2) be kez dé se alap ján az M6-os
au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út Szek szárd–Bóly kö zöt ti
sza ka szá nak és az M60-as au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út
Bóly–Pécs kö zöt ti sza ka szá nak kon cesszi ó ba adá sá ra vo -
nat ko zó, a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör -
vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en le foly ta tan dó köz be -
szer zé si el já rás meg in dí tá sá hoz az aláb bi ak sze rint:

1. A köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ je és a kon cesszi ós
szer zõ dést kö tõ fél:

A Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter jár el.

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján
 fogadta el.
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2. A köz be szer zé si el já rás és a szer zõ dés tár gya:
Az M6-os je lû au tó pá lyá vá fej leszt he tõ au tó út Szek -

szárd (143+200 km szel vény) és Bóly (192+200 km szel -
vény) kö zöt ti sza ka szá ra, va la mint az M60-as  autópályává 
fej leszt he tõ au tó út Bóly (0+000 km szel vény) és Pécs
(30+200 km szel vény) kö zöt ti sza ka szai (össze sen
79,2 km), va la mint a kap cso ló dó ki szol gá ló lé te sít mé nyek
meg ter ve zé sé re, több ütem ben tör té nõ meg épí té sé re, fel -
újí tá sá ra, üze mel te té sé re, fenn tar tá sá ra, fi nan szí ro zá sá ra
és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó ki zá ró la gos kon cesszi ós jog
nyúj tá sa a köz be szer zé si el já rás ban nyer tes konc esszor ré -
szé re az aján lat ké rõ ál tal meg ha tá ro zott, de leg alább 22 év
idõ tar tam ra.

A kon cesszi ós szer zõ dés alap ján a Ma gyar Ál lam az
autó út ren del ke zés re ál lá sá nak és az út ke ze lés mi nõ sé gé -
nek függ vé nyé ben ren del ke zés re ál lá si dí jat fi zet a kon -
cesszor nak.

Az au tó út sza ka szok az egy sé ges nem ze ti díj sze dé si
rend szer ke re té ben ve he tõk igény be.

3. A köz be szer zé si el já rás sze rin ti aján la tok el bí rá lá sát
kö ve tõ en, ha volt olyan aján lat te võ, aki nyer tes nek nyil vá -
nít ha tó, a Kor mány ter jesszen az Or szág gyû lés elé or szág -
gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot a nyer tes aján lat te võ rõl (kon -
cesszor ról) és mu tas sa be a kon cesszi ós szer zõ dés fõbb
tar tal mi ele me it, az ál la mi fi nan szí ro zá si szük ség le tet,
 ennek ke re te it, il let ve üte me zé sét. A nyer tes ki hir de té sé -
nek és a szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le a szer zõ dés
fõbb tar tal mi ele me i nek és az ál la mi fi nan szí ro zá si szük -
ség let nek, va la mint üte me zés nek az Or szág gyû lés ál ta li
jó vá ha gyá sa.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Kor mány ha tá ro za ta

A Kormány
1015/2007. (III. 20.) Korm.

határozata
a „Sikeres Magyarországért” Lakossági

Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági
energiamegtakarítás és a megújuló

energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat
együttes meghirdetésérõl

A la kos ság ener gia költ ség ter he i nek csök ken té se,
fosszi lis ener gia hor do zó fel hasz ná lá sá nak mér sék lé se, a

ha gyo má nyos tech no ló gi á val épült la ká sok ener ge ti kai
kor sze rû sí té se, a la ká sok meg úju ló ener gia hor do zó-fel -
hasz ná lá sá nak nö ve lé se, a táv la ti ener gia meg ta ka rí tá si
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa, a kör nye zet vé del mi nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té sé nek elõ se gí té se, to -
váb bá a 2007–2013-as idõ szak ban a la ká sok ener ge ti kai
kor sze rû sí té sé re szol gá ló be ru há zá sok ösz tön zé se ér de ké -
ben a Kor mány:

1. egyet ért az zal, hogy a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um a 217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let elõ írásai
alap ján hir des se meg a La kos sá gi ener gia meg ta ka rí tás és a 
meg úju ló ener gia hor do zó-fel hasz ná lás nö ve lés cí mû
NEP-2007 pá lyá za tot;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a pá lyá zat meg hir de té sé re: 2007. már ci us 31.

a pá lyá za tok be fo ga dá sá nak kez dõ 
 idõ pont já ra: 2007. áp ri lis 10.,
 az után fo lya ma tos

2. úgy dönt, hogy a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész -
vény tár sa ság (a továb biak ban: MFB Rt.) 2007–2013 kö -
zött leg alább 100 mil li árd fo rint fej lesz té si hi tel for rás biz -
to sí tá sa mel lett 2007-ben 16 mil li árd fo rint ke ret összeg gel
hir des se meg a „Si ke res Ma gyar or szá gért” La kos sá gi
Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel prog ra mot. A hi tel prog ram ke -
re té ben al kal maz ha tó ka mat mér té ke 3 ha vi EU RI BOR +
leg fel jebb 2,5%/év;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: a hi tel prog ram meg hir de té sé re: 

 2007. már ci us 31.

3. egyet ért az zal, hogy az MFB Rt. ál tal eu ró ban meg -
ha tá ro zott éven tú li le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, köt vény ki -
bo csá tá sok hoz kap cso ló dó an a „Si ke res Ma gyar or szá -
gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel prog ram fi nan -
szí ro zá sá hoz 16 Mrd Ft-os mér té kig a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII.
tör vény 37.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret
ter hé re a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se alap -
ján a pénz ügy mi nisz ter az MFB Rt.-vel ár fo lyam-fe de ze ti
meg ál la po dást kös sön. A prog ram fu tam ide je az ár fo -
lyam-fe de ze ti meg ál la po dás szem pont já ból 22 év. Az ár -
fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás a je len kor mány ha tá ro zat
ha tály ba lé pé sé nek nap ján a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal
kö zölt, hi va ta los HUF/EUR de vi za ár fo lya mon át szá mí tott 
de vi za összeg re vo nat ko zik;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

4. egyet ért az zal, hogy az MFB Rt. a 2. pont sze rin ti
„Si ke res Ma gyar or szá gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos -
sá gi Hi tel prog ram fi nan szí ro zá sá hoz a fo lyó sí tott re fi nan -
szí ro zá si hi te lek tõ ke össze gé re ve tít ve 1%/év ka mat tá mo -
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ga tást kap jon. A ka mat tá mo ga tás utó lag a tárgy évet kö ve -
tõ év ja nu ár 31-én hív ha tó le az idõ ará nyo san szá mí tott ki -
he lye zé sek hez kap cso ló dó an. A pénz ügy mi nisz ter és a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény elõ ké szí té sé hez
iga zo dó an te gyék meg a szük sé ges in téz ke dé se ket a ka -
mat tá mo ga tás for rá sá nak biz to sí tá sá ra. Fel ha tal ma zást
kap a pénz ügy mi nisz ter és a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter, hogy az MFB Rt.-vel a ka mat tá mo ga tá si szer zõ -
dést alá ír ja;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31., il let ve fo lya ma tos

5. el fo gad ja az Ener gia Köz pont Kht. eset le ges meg szün -
te té sé vel kap cso lat ban a 2118/2006. (VI. 30.) Kor m. ha tá ro -
zat 6. pont ja q) al pont ja alap ján el vég zett vizs gá lat ered mé -
nyét, és egyet ért az zal, hogy az Ener gia Köz pont Kht. fel -
ada ta it meg tart va a je len le gi for má já ban mû köd jön to vább;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. úgy dönt, hogy az Ener gia Köz pont Kht. fel ada tai
kö ré ben lás sa el a NEP-2007 pá lyá zat, va la mint a „Si ke res
Ma gyar or szá gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel -
prog ram ke re té ben meg va ló su ló ener gia meg ta ka rí tást
ered mé nye zõ fel újí tá sok, kor sze rû sí té sek ener ge ti kai
meg fe le lõ sé gé nek szak mai bí rá la tá val já ró fel ada to kat;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

7. egyet ért az zal, hogy a 2006/32/EK irány elv nek va ló
meg fe le lés ér de ké ben ké szí ten dõ ener gia ha té kony sá gi
cse lek vé si ter vek (EEAP) kez de ti idõ ho ri zont ja egyez zen
meg az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 2007–2013 kö -
zöt ti idõ sza ká val. Az ener gia ha té kony sá gi cse lek vé si terv -
nek az ága za ti, il let ve re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok ra, va -
la mint az egyéb ener gi a ta ka ré kos sá gi prog ra mok ra kell
ala po zód nia. Az el sõ EEAP érin tett tár cák ál tal egyez te tett 
vál to za tá nak 2007. má ju sá ban kell a Kor mány elé ke rül -
nie. A má so dik EEAP ki dol go zá sá nál rész le te sen be kell
mu tat ni a Kör nye ze ti és Ener gia Ope ra tív Prog ram Ha té -
kony ener gia fel hasz ná lás pri o ri tá si ten gely e, va la mint az
egyéb ener gi a ta ka ré kos sá gi prog ra mok ál tal el ért ered mé -
nye ket. A har ma dik EEAP ki dol go zá sá nál ér té kel ni kell az 
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hét éves idõ sza ká nak az
ered mé nye it.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: az el sõ EEAP érin tett tár cák ál tal egyez te tett
 vál to za tá ra: 2007. má jus 30.
a má so dik EE AP-ra: 2011. jú ni us 30.
a har ma dik EE AP-ra: 2004. jú ni us 30.

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a 2118/2006. (VI. 30.) Kor m. ha tá ro zat
6. pont ja q) al pont já nak 11. fran cia be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

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

Köz le mé nyek

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igazgatóságának

köz le mé nye

a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adók 2006. évi név jegy zé ké rõl

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (to váb bi ak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga – a ve szé lyes
áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki ne ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl szó ló ha tá lyos 2/2002. (I. 11.) Kor m. ren de let 3. § (2)
be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va – a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi tanácsadók névjegyzékét közzéteszi
az alábbiak szerint:

1. ÁL TA LÁ NOS IN FOR MÁ CI ÓK

1.1. A ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó (to váb bi ak ban: ta nács adó) fel ada ta it olyan sze mély lát hat ja el, aki
az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga ál tal a ta nács adók ról ve ze tett név jegy zék ben sze re pel. [2/2002.
(I. 11.) Korm. rend. 3. § (2) be kez dés ]

1.2. Az ér vé nyes bi zo nyít vánnyal ren del ke zõt az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga fel ve szi a ve -
szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adók név jegy zé ké be (to váb bi ak ban: név jegy zék). Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
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Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga tör li a név jegy zék bõl azt, aki nek a bi zo nyít vá nya ér vé nyét vesz tet te. [8/2002. (I. 30.) KöViM
rend. 6. § (6) be kez dés]

1.3. Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga ál tal ho zott ha tá ro za tok ese té ben má sod fo kon a Nem ze ti 
Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la (to váb bi ak ban: Köz pon ti Hi va tal) jár el. [263/2006. (XII. 20.) Korm. rend. 4. §
(2) be kez dés]

2. NÉV JEGY ZÉK BE VÉ TEL ÉS A NÉV JEGY ZÉK VE ZE TÉ SE
2.1. Azt a ké rel me zõt, aki si ke res ta nács adói vizs gát tet t és ér vé nyes bi zo nyít vánnyal ren del ke zik – a név jegy zék be

vé te li díj be fi ze té sé nek egy ide jû iga zo lá sa mel lett – ké ré sé re az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
fel ve szi a név jegy zék be. [8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 6. § (6) bekezdés és 7. § (1) be kez dés]

2.2. A ta nács adók ról ve ze tett név jegy zék ben lé võ sze mé lyek ne vét és bi zo nyít vá nyá nak ér vé nyes sé gi ada ta it az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben éven te köz zé te szi. [2/2002. (I. 11.) Korm.
rend. 3. § (6) be kez dés]

3. A NÉV JEGY ZÉK ADAT TAR TAL MA ÉS FEL ÉPÍ TÉ SE
3.1. A név jegy zék a ta nács adók ne vét, lak cí mét és név jegy zék be vé te li szá mát a gyor sabb, több szem pont sze rin ti

vissza ke res he tõ ség ér de ké ben te rü le ti (me gyei, fõ vá ro si) bon tás ban, azon be lül köz le ke dé si alá ga zat/árucsoport
besorolásban tartalmazza.

3.2. Te rü le ti bon tás:
A név jegy zék a me gyé ket a sta tisz ti kai kód szám sze rin ti sor rend ben tün te ti fel.
3.3. Köz le ke dé si alá ga zat sze rin ti be so ro lás:
A név jegy zék be fel vett ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adók spe ci á lis alá ga zat sze rin ti be so ro lá sá ra a név -

jegy zék be va ló fel vé tel hez szük sé ges szak vizs gá ról szó ló ha tá lyos 8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let alap ján ke rült sor.
Jo go sult sá guk az adott spe ci á lis al ága zat ra ter jed ki. Ha egy sze mély több al ága zat ra is jo go sult sá got szer zett, úgy adatai
alágazatonként ismét megjelenítésre kerülnek.

A ta nács adók név jegy zék be-vé te li szá má nak szer ke ze tét a kö vet ke zõ áb ra mutatja be:

BT –  1 – 2  3  4   5 6 /  7 8 / 9

ã BT: Biz ton sá gi ta nács adó (ál lan dó kód)

ã 1: Köz le ke dé si alá ga zat kód ja: K: ®köz úti

               V: ®vas úti

               B: ®bel ví zi

ã 2: Áru cso port kód: 1: ®1 osz tály (rob ba nóanya gok és tár gyak)

ã 3: Áru cso port kód: 2: ®2 osz tály (gá zok)

ã 4: Áru cso port kód: 7: ®7 osz tály (ra dio ak tív anya gok)

ã 5: Áru cso port kód: 39: ®3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osz tály

ã 6: Áru cso port kód: UN: ®3 osz tály UN 1202, 1203, 1223 és 1863 azo no sí tó szá mú anya gok
ã 7: Me gye kód: 01: Bu da pest 02: Ba ra nya 03: Bács-Kis kun

04:  Bé kés 05: Bor sod-Aba új-Zemp lén 06: Csong rád
07:  Fej ér 08: Gyõr-Mo son-Sop ron 09: Haj dú-Bi har
10:  He ves 11: Ko má rom-Esz ter gom 12: Nóg rád
13:  Pest 14: So mogy 15: Sza bolcs-Szat már-Be reg
16: Jász-Nagy kun-Szol nok 17:Tol na
18: Vas 19: Veszp rém 20: Za la

ã 8: Egyé ni re giszt rá lá si szám (há rom szám jeggyel je löl ve)
ã 9: Ér vé nyes ség (az év szám utol só két szám je gye)

4. A VE SZÉ LYES ÁRU SZÁL LÍ TÁ SI BIZ TON SÁ GI TA NÁCS ADÓK TE VÉ KENY SÉ GÉ NEK GYA KOR LÁ SÁ -
VAL ÖSSZE FÜG GÕ FÕBB JOGSZABÁLYOK
� 263/2006. (XII. 20.) Kor m. ren de let a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ról
� 264/2006. (XII. 20.) Kor m. ren de let egyes köz le ke dé si tár gyú kor mány ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -

ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá ról
� 97/2006. (XII. 28.) GKM ren de let egyes ha tó sá gi el já rá si dí jak ra vo nat ko zó mi nisz te ri ren de le tek nek a Nem ze ti

Köz le ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos mó do sí tás ról



� 2/2002. (I. 11.) Kor m. ren de let a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki ne ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl
� 8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó kép zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak sza bá -

lya i ról és dí ja i ról

Ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adók név jegy zé ke

01 Bu da pest

Köz úti alá ga zat

Ad or ján Ar túr 1104 Bu da pest, La vot ta u. 11. BT-K-02039UN/01-042/07.
Al má si Lász ló 1104 Bu da pest, Nosz lo py u. 64. BT-K-02039UN/01-074/07.
An csa Mol nár György 1031 Bu da pest, Ná ná si u. 12. BT-K-02039UN/01-019/07.
An dó And rás 1066 Bu da pest, Te réz krt. 4. BT-K-02039UN/01-082/08.
Ara di Ta más 1144 Bu da pest, Ve zér út 47. BT-K-02039UN/01-035/10.
Ba gó End re 1035 Bu da pest, Szél u. 14. 3/12. BT-K-02039UN/01-098/07.
Ba kos Pál 1089 Bu da pest, Du go nics u. 12/a BT-K-02039UN/01-010/09.
Ba ra nyai Zol tán 1214 Bu da pest, Kri zan tém u. 12. BT-K-00039UN/01-099/07.

BT-K-0200000/01-112/08.
Bart ha Ju dit Pi ros ka 1126 Bu da pest, Kis s J. Altbgy. u. 48/b BT-K-02039UN/01-174/08.
Bán ke szi La jos 1077 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 35. BT-K-02039UN/01-075/07.
Ber ta Bé la 1213 Bu da pest, Ha jós u. 7. BT-K-02039UN/01-011/09.
Bér czi Lász ló 1042 Bu da pest, Liszt F. u. 27/a BT-K-02039UN/01-047/07.
Dr Bocs kay Lász ló 1193 Bu da pest, Bem u. 37. BT-K-12039UN/01-073/09.
Bog dán Sán dor né 1096 Bu da pest, Hal ler u. 76. BT-K-02039UN/01-036/10.
Bo tos Ág nes 1091 Bu da pest, Ül lõi út 167. BT-K-02739UN/01-176/08.
Bur za End re 1124 Bu da pest, Or mó di u. 12/a BT-K-02039UN/01-080/08.
Bu zás Györ gyi 1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 148. BT-K-02039UN/01-079/07.
Ci mer Zsolt 1105 Bu da pest, Har mat u. 17/c BT-K-12039UN/01-212/08.
Cze rok Jó zsef 1033 Bu da pest, Se lyem fo nó u. 8. BT-K-02039UN/01-115/08.
Czi kó Lász ló 1142 Bu da pest, Írott kõ u. 5. BT-K-02039UN/01-147/08.
Csaj ka Fe renc 1101 Bu da pest, Har gi ta sé tány 8. BT-K-02039UN/01-119/08.
Csa pi And rás 1155 Bu da pest, Oros há za u. 6. BT-K-02039UN/01-070/07.

BT-K-1000000/01-232/08.
Cser mák Gá bor 1134 Bu da pest, Csán gó u. 30. BT-K-0200000/01-039/09.

BT-K-10039UN/01-039/1/09.
Cser ve nák Já nos né 1102 Bu da pest, Fûz ér u. 19/a BT-K-02039UN/01-148/08.
Csór né Kó sa Ilo na 1045 Bu da pest, Ber da Jó zsef u. 52. BT-K-02039UN/01-074/07.
Do mo kos And rás 1205 Bu da pest, Kop pány u. 20. BT-K-02039UN/01-149/08.
Dör fi And rea 1174 Bu da pest, Köl csey u. 18. BT-K-00039UN/01-167/08.

BT-K-02039UN/01-167/1/08.
Eszé nyi Sán dor 1105 Bu da pest, Óno di köz 11. BT-K-02039UN/01-052/07.
Édes Sza bolcs 1117 Bu da pest, Sop ro ni út 66. BT-K-02039UN/01-014/09.
Far na dy Esz ter 9023 Gyõr, Szi get hy A. u. 88. BT-K-02039UN/01-222/08.
Dr Fe hér Lász ló 1035 Bu da pest, Ve der u. 6. BT-K-02739UN/01-151/08.
Fe je de lem Ta más 4264 Nyír áb rány, Is ko la u. 55. BT-K-02039UN/01-179/08.
Fiz li And rás 1142 Bu da pest, Er zsé bet ki rály né út 81. BT-K-02039UN/01-042/10.
Gal gó czi Zol tán 1085 Bu da pest, Jó zsef krt. 23. BT-K-02039UN/01-059/10.
Dr Gács At ti la 1139 Bu da pest, Te ve u. 9/d BT-K-02039UN/01-016/09.
Ger zse nyi Fe renc 1182 Bu da pest, Két új fa lu u. 121. BT-K-02739UN/01-081/08.
Go lecz An tal 1115 Bu da pest, Ete le u. 52/b BT-K-12039UN/01-027/07.
Gyu rics La jos 1196 Bu da pest, Vas Ge re ben u. 229/c BT-K-02039UN/01-180/08.
Gyu rits Lász ló 1214 Bu da pest, Sza bad ság u. 57/E BT-K-02039UN/01-254/08.
He gyi Zol tán 1134 Bu da pest, Vá ci út 87. BT-K-00039UN/01-060/10.
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Hi deg Ti bor 1214 Bu da pest, Er dõ sor u. 113. BT-K-02039UN/01-055/07.
Hor to bá gyi Lász ló 1012 Bu da pest, Lo vas út 18. BT-K-02039UN/01-014/09.
Hor váth Vil mos 1093 Bu da pest, Im re u. 5. BT-K-0070000/01-225/11.
Hu dák Ár pád né 1137 Bu da pest, Ka to na J. u. 39. BT-K-12039UN/01-131/11.
Hu szár Vik tor 1048 Bu da pest, Haj ló u. 15. BT-K-02039UN/01-226/11.
Il kei Ist ván 1184 Bu da pest, Hárs fa u. 10. BT-K-00039UN/01-079/09.
Izsák Vik tor 1172 Bu da pest, Dön tõ u. 27. BT-K-00039UN/01-046/07.
Jan csa Il di kó 2220 Ve csés, Kü kül lõi u. 83. BT-K-02039UN/01-230/08.
Dr Jó zsa Ág nes 1023 Bu da pest, Fran kel Leó út 49. BT-K-02039UN/01-016/07.
Dr Jung Jó zsef 1133 Bu da pest, Drá va u. 5/b 9/27. BT-K-0070000/01-034/07.
Ka lá szi Pál 1116 Bu da pest, Ring ló u. 6. BT-K-02739UN/01-155/08.
Kar ches Éva 1212 Bu da pest, Szé che nyi u. 30. BT-K-02039UN/01-066/07.
Ká dár Gá bor 1083 Bu da pest, Szi gony u. 2/A BT-K-02039UN/01-085/10.
Ká rász Gá bor 1121 Bu da pest, Már ton he gyi út 31C BT-K-02039UN/01-228/11.
Dr Ká tai-Ur bán La jos 1143 Bu da pest, Tá bor nok u. 23. BT-K-02039UN/01-137/11.
Ke le men né Ha nák Irén 1025 Bu da pest, Tö rök vész út 76/a BT-K-02039UN/01-045/07.
Kem ka Pál Bál int 1047 Bu da pest, Mil den ber ger u. 14. BT-K-02039UN/01-082/07.
Kis s Haj nal ka 1033 Bu da pest, La jos u. 131. BT-K-02039UN/01-111/07.
Kiss-Tóth Gá bor 1022 Bu da pest, Bim bó u. 28. BT-K-12739UN/01-019/09.
Kiss né Bo da Györ gyi 1047 Bu da pest, 

Ká posz tás me gye ri u. 16/b
BT-K-02039UN/01-070/09.

Ko nyár Zsolt 1182 Bu da pest, Ga lamb u. 47. BT-K-12039UN/01-020/09.
Kor mos And rás 1215 Bu da pest, Tán csics M. u. 36. BT-K-02039UN/01-019/09.
Ko vács Má té 1118 Bu da pest, Elõ pa tak u. 1. BT-K-02039UN/01-038/07.
Ko vács Zsu zsan na 1098 Bu da pest, Nap fény u. 27. BT-K-02039UN/01-044/07.
Koz ma Sán dor 1105 Bu da pest, Gi tár u. 8. BT-K-12039UN/01-216/08.
Kó sa Ta más 1151 Bu da pest, Lu ká csi S. u. 3. BT-K-02039UN/01-215/08.
Krosz ner An na 1191 Bu da pest, Tol dy u. 9. BT-K-00039UN/01-168/08.

BT-K-12039UN/01-168/1/08.
Lan tai Lász ló 1172 Bu da pest, De le lõ u. 40. BT-K-02039UN/01-225/08.
Len gyel Gá bor 1172 Bu da pest, Szi las li get u. 11. BT-K-12039UN/01-217/08.
Len gyel Já nos 1172 Bu da pest, Szi las li get u. 11. BT-K-12039UN/01-124/08.
Len ner Ist ván 1068 Bu da pest, Szó fia u. 17. BT-K-02039UN/01-135/11.
Lucz Pé ter 1134 Bu da pest, Kas sák L. u. 64. BT-K-02039UN/01-058/07.
Lud wig Má ria 1041 Bu da pest, Ró zsa u. 52. BT-K-020329UN/01-077/08.
Lu kács Ákos 1094 Bu da pest, Tom pa u. 7. BT-K-02039UN/01-134/11.
Ma tu la Lász ló 1151 Bu da pest, Ka ni zsai D. u. 53. BT-K-02039UN/01-066/09.
Ma tyusz Já nos 1031 Bu da pest, Csó nak ház u. 14. BT-K-02039UN/01-201/08.
Már kus Lász ló 1092 Bu da pest, Fe renc krt. 2-4. BT-K-02039UN/01-017/09.
Már ton And rás 1165 Bu da pest, Vak Bottyán u. 9. BT-K-02039UN/01-226/08.
Dr Már vá nyos né 
Sa la mon Gyön gyi

1114 Bu da pest, Ulász ló u. 38. BT-K-02039UN/01-198/08.

Meny hárt Im re 1237 Bu da pest, Új te lep út 13. BT-K-02039UN/01-022/09.
Me sics Zol tán 9700 Szom bat hely, Páz mány P. krt. 16. BT-K-12039UN/01-218/08.
Mes kó Já nos 1031 Bu da pest, Vi tor la u. 3. BT-K-02039UN/01-043/09.
Mes kó Já nos né 1192 Bu da pest, Kós Ká roly tér 10. BT-K-02039UN/01-009/07.
Mi ko la Ri ta 1182 Bu da pest, Vaj da hu nyad u. 17. BT-K-02039UN/01-158/08.
Mi si us Ist ván 1052 Bu da pest, Sem mel we is u. 2. BT-K-02039UN/01-058/10.
Mol nár Gyu la 1203 Bu da pest, Ady E. u. 82. BT-K-02039UN/01-191/08.
Nagy Ákos 1033 Bu da pest, Szent end rei u. 17. BT-K-02039UN/01-163/08.
Nagy Er vin 1182 Bu da pest, Ó hu ta u. 6. BT-K-02039UN/01-055/07.
Nagy Ilo na 1174 Bu da pest, Ba ross u. 93. BT-K-02039UN/01-090/07.
Nagy Iván Csa ba 1148 Bu da pest, Nagy L. ki rály út ja 76/a BT-K-02039UN/01-105/08.
Nagy Zsolt 1173 Bu da pest, Ka szá ló út 137. BT-K-12739UN/01-036/07.
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Ná da si Iván 1033 Bu da pest, Vö rös ke reszt u. 14. BT-K-0070000/01-026/07.
Ná das di Já nos 1237 Bu da pest, Kis kó csag u. 17/a BT-K-00039UN/01-036/07.
Ne gye licz ky Já nos 1101 Bu da pest, Pong rácz köz 7. 2/6. BT-K-00039UN/01-078/07.

BT-K-0200000/01-240/08.
Ni ko la Iván né 1039 Bu da pest, Füst M. u. 3. BT-K-02039UN/01-090/08.
Né meth Fe renc 1156 Bu da pest, Ná das tó park 5. BT-K-00039UN/01-183/08.
Né meth Ti bor 1165 Bu da pest, Ol ga u. 15. BT-K-02039UN/01-005/09.
Né me ti Lász ló 1031 Bu da pest, Za ránd köz 4. BT-K-02039UN/01-257/08.
Nyí ri Zol tán 1029 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 17. BT-K-0200000/01-072/09.

BT-K-00039UN/01-072/1/09.
Ol gyay At ti la 1071 Bu da pest, Dam ja nich u. 9. BT-K-02039UN/01-106/07.
Ol gyay Csa bá né 1091 Bu da pest, If jú mun kás u. 32. BT-K-02039UN/01-047/07.
Ózi Jó zsef 1041 Bu da pest, Bár dos A. u. 4. BT-K-02039UN/01-121/08.
Pa lo tai Lász ló 1239 Bu da pest, Csen des u. 67. BT-K-02039UN/01-128/08.
Pa ta ki Gá bor 1188 Bu da pest, Nagy kõ rö si út 1/b BT-K-02039UN/01-092/10.
Pá li Zsolt 1131 Bu da pest, Szt. Lász ló út 134. BT-K-02039UN/01-228/08.
Pár di Zsolt Pé ter 1142 Bu da pest, Sár rét park 6. BT-K-0200000/01-159/08.

BT-K-02039UN/01-159/1/08.
Pe tõ Er nõ 1039 Bu da pest, Ka rá csony S. u. 26. BT-K-02039UN/01-184/08.
Pék Gab ri el la 1144 Bu da pest, Ti hany u. 42-44. BT-K-02039UN/01-219/08.
Sa la mon Ju dit 1144 Bu da pest, Cser tõ park u. 4/42. BT-K-02039UN/01-046/09.
Sá ko vits Ani kó 1125 Bu da pest, Tus ná di köz 4. BT-K-02039UN/01-006/09.
Sá pi Ta más 1211 Bu da pest, Petz F. u. 12. BT-K-02039UN/01-093/10.
Sá ro si György 1173 Bu da pest, 513. u. 20. BT-K-12739UN/01-037/07.
Schwe it zer Va lé ria 1082 Bu da pest, Ül lõi út 46. BT-K-02039UN/01-202/08.
Schwob Ele o nó ra 1182 Bu da pest, Gyer gyó u. 31. BT-K-02039UN/01-033/07.
Dr Si dó Sán dor Im re 1029 Bu da pest, Cson gor u. 43. BT-K-12039UN/01-199/08.
Si mor And rás 1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 43. BT-K-02039UN/01-051/07.
Skrek Má tyás 1173 Bu da pest, Füs ti fecs ke u. 5/d BT-K-02739UN/01-025/07.
Su po la Ist ván 1154 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 54. BT-K-02039UN/01-232/11.
Stumpf Mik lós 1112 Bu da pest, Ig mán di u. 2. BT-K-02039UN/01-078/08.
Stur bán Zol tán 1039 Bu da pest, Jend ras sik Gy. u. 3. BT-K-12039UN/01-258/08.
Sza bó Er zsé bet 1221 Bu da pest, Vi har u. 3/b BT-K-02039UN/01-027/07.
Sza bó Ist ván 1172 Bu da pest, Be seny szög u. 47. BT-K-02039UN/01-195/07.
Sza kál Ist ván Pé ter 1131 Bu da pest, Gön cöl u. 43. 14. lph. BT-K-00039UN/01-230/11.
Szent pé te ri Bé la 1126 Bu da pest, Kis s Já nos altb. u. 21. BT-K-02039UN/01-095/10.
Szi ge ti Dé nes 1172 Bu da pest-Rá kos li get, III. u. 27. BT-K-02039UN/01-092/07.
Ta bá nyi Ge de on 1193 Bu da pest, De ák F. u. 3. BT-K-02039UN/01-060/07.
Ta kács Pé ter 1122 Bu da pest, Ka rap u. 12/a BT-K-12039UN/01-053/07.
Tar La jos 1156 Bu da pest, Ná das tó park u. 31. BT-K-02039UN/01-231/08.
Tar bu za Já nos né 1118 Bu da pest, Ke len he gyi út 24-26. BT-K-02039UN/01-185/08.
Tol di Ger gely 1034 Bu da pest, Do ber dó út 45. BT-K-02039UN/01-025/09.
Tóth Gyu la 1215 Bu da pest, Ady E. út 47. BT-K-02039UN/01-131/08.
Tóth né Kob ra Má ria 1038 Bu da pest, Ró ka vár u. 9. BT-K-02039UN/01-205/08.
Tyu ko di La jos 1045 Bu da pest, Nyár u. 101. BT-K-02739UN/01-026/09.
Uj fa lu si Pé ter 1125 Bu da pest, Má tyás ki rály u. 45. BT-K-02039UN/01-045/09.
Uzo nyi Ist ván 1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 207. BT-K-02039UN/01-024/09.
Var ga Ár pád 1171 Bu da pest, Zrí nyi u. 120. BT-K-02039UN/01-100/08.
Var ga Fri gyes 1183 Bu da pest, At ti la u. 76. BT-K-02039UN/01-006/07.
Vá gány Lász ló 1182 Bu da pest, Ege rág u. 21. BT-K-02039UN/01-040/07.
Vá ri Ta más 1223 Bu da pest, Ró zsa kert u. 56. BT-K-02039UN/01-049/07.
Vér ten Lász ló né 1237 Bu da pest, Hriv nák P. u. 42. BT-K-02039UN/01-010/09.
Vígh Gusz táv 1137 Bu da pest, Rad nó ti M. u. 17. BT-K-02039UN/01-030/07.
Vol kai Mik lós 1037 Bu da pest, Bé csi út 324. BT-K-00039UN/01-153/11.
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Vo tis ky Lász ló 1021 Bu da pest, Szé her út 87. BT-K-02039UN/01-160/08.
Vo zsech An dor 1165 Bu da pest, Far kas fa u. 14. BT-K-02039UN/01-039/07.
Vö rös Jó zsef né 1214 Bu da pest, Ró zsa u. 5. BT-K-02039UN/01-011/09.
We i mert Már ton Si mon né 1225 Bu da pest, Vi rá gos kert u. 13. BT-K-02039UN/01-026/07.

Vas úti alá ga zat

An tal Ká roly 1135 Bu da pest, Sze ge di út 58. BT-V-12739UN/01-133/07.
Csa pi And rás 1155 Bu da pest, Oros há za u. 6. BT-V-02039UN/01-070/07.

BT-V-1000000/01-232/08.
Cser mák Gá bor 1134 Bu da pest, Csán gó u. 30. BT-V-12039UN/01-060/09.
Csór né Kó sa Ilo na 1045 Bu da pest, Ber da Jó zsef u. 52. BT-V-02039UN/01-021/07.
Gyu rics La jos 1196 Bu da pest, Vas Ge re ben u. 229/c BT-V-02039UN/01-180/08.
Hu dák Ár pád né 1137 Bu da pest, Ka to na J. u. 39. BT-V-12039UN/01-131/11.
Jan csa Il di kó 2220 Ve csés, Kü kül lõi u. 83. BT-V-02039UN/01-045/10.
Dr Jung Jó zsef 1133 Bu da pest, Drá va u. 5/b 9/27. BT-V-0070000/01-034/07.
Mes kó Já nos 1031 Bu da pest, Vi tor la u. 3. BT-V-02039UN/01-071/09.
Nagy Zsolt 1173 Bu da pest, Ka szá ló út 137. BT-V-12739UN/01-036/07.
Ná da si Iván 1033 Bu da pest, Vö rös ke reszt u. 14. BT-V-0070000/01-026/07.
Ná das di Já nos 1237 Bu da pest, Kis kó csag u. 17/a BT-V-00039UN/01-036/07.
Ne gye licz ky Já nos 1101 Bu da pest, Pong rácz köz 7. BT-V-02039UN/01-240/08.
Ózi Jó zsef 1041 Bu da pest, Bár dos A. u. 4. BT-V-02039UN/01-121/08.
Pe tõ Er nõ 1039 Bu da pest, Ka rá csony S. u. 26. BT-V-02039UN/01-241/08.
Sá ro si György 1173 Bu da pest, 513. u. 20. BT-V-12739UN/01-037/07.
Si mor And rás 1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 43. BT-V-02039UN/01-097/08.
Stur bán Zol tán 1039 Bu da pest, Jend ras sik Gy. u. 3. BT-V-12039UN/01-061/10.
Tol di Ger gely 1034 Bu da pest, Do ber dó út 45. BT-V-02039UN/01-144/11.
Vo tis ky Lász ló 1021 Bu da pest, Szé her út 87. BT-V-02039UN/01-243/08.

Bel ví zi alá ga zat

Cser mák Gá bor 1134 Bu da pest, Csán gó u. 30. BT-B-0200000/01-039/09.
BT-B-10039UN/01-039/1/09.

Jan csa Il di kó 2220 Ve csés, Kü kül lõi u. 83. BT-B-02039UN/01-050/09.
Nagy Zsolt 1173 Bu da pest, Ka szá ló út 137. BT-B-12739UN/01-036/07.
Sá ro si György 1173 Bu da pest, 513. u. 20. BT-B-12739UN/01-037/07.
Stur bán Zol tán 1039 Bu da pest, Jend ras sik Gy. u. 3. BT-B-02039UN/01-049/09.
Vo tis ky Lász ló 1021 Bu da pest, Szé her út 87. BT-B-02039UN/01-052/09.

02 Baranya megye

Közúti alágazat

Buru László 7815 Harkány, Kossuth L. u. 38. BT-K-12039UN/02-134/08.

Éberfalvi József 7634 Pécs, Ércbányász u. 4. BT-K-02739UN/02-150/08.

Gogolák Tamás 7633 Pécs, Szigeti u. 43. BT-K-02039UN/02-135/08.

Hajdú Attila 7630 Pécs, Fátyol u. 32/1. BT-K-00039UN/02-247/08.

Hir Attila 7627 Pécs, Bokor u. 67/1 BT-K-12039UN/02-001/07.

Horváth Gábor 7761 Kozármisleny, Pécsi út 57. BT-K-00039UN/02-136/08.

Illés Lajos 7632 Pécs, Sarolta u. 11. BT-K-02039UN/02-249/08.

Kereszturi Tibor 7624 Pécs, Hungária u. 28. BT-K-02039UN/02-138/08.
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Kõvári László 7629 Pécs, Snieberth Róbert u. 12. BT-K-12039UN/02-139/08.

Dr Krasznai Miklós 7621 Pécs, Anna u. 34. BT-K-02039UN/02-140/08.

Maracsik Zoltán 7632 Pécs, Németh L. u. 18. BT-K-00039UN/02-250/08.

Nágl Antal 7773 Villány, Petõfi S. u. 6. BT-K-00039UN/02-033/09.

Révész Gábor 7632 Pécs, Tildy Z. u. 39. BT-K-02039UN/02-012/07.

Szalay Péter 7621 Pécs, Zrínyi u. 12. BT-K-12039UN/02-143/08.

Szundi Jenõ 7300 Komló, Körtvélyes út 19. BT-K-00039UN/02-144/08.

Trábert József 7700 Mohács, Liszt F. u. 10. BT-K-00039UN/02-251/08.

Vass László 7304 Mánfa, Árpád u. 4. BT-K-00039UN/02-145/08.

Vasúti alágazat

Hir Attila 7627 Pécs, Bokor u. 67/1 BT-V-12039UN/02-001/07.

Belvízi alágazat

Hir Attila 7627 Pécs, Bokor u. 67/1 BT-B-12039UN/02-001/07.

03 Bács-Kiskun megye

Közúti alágazat

Acsai Varga Sándor 6400 Kiskunhalas, Halászcsárda u. 12. BT-K-02039UN/03-146/08.

Babós József 6400 Kiskunhalas, Radnóti u. 34. BT-K-00039UN/03-062/07.

Bárdi Sándor 6000 Kecskemét, Tüzér u. 2. BT-K-02039UN/03-033/09.

Bindics Gábor 6000 Kecskemét, Juhar u. 11-13. BT-K-02039UN/03-166/08.

Boros Zoltán 6000 Kecskemét, Ciklámen u. 8. BT-K-02039UN/03-097/07.

Bosnyák Etelka 6033 Városföld, Katona J. u. 39. BT-K-00039UN/03-222/11.

Dózsa Tibor 6000 Kecskemét, Kodolányi J. u. 15. BT-K-02039UN/03-066/07.

Gál Mónika 6000 Kecskemét, Margaréta u. 17. BT-K-02039UN/03-116/08.

Gencsi Hajnalka 6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Fûzfa u. 8. BT-K-00039UN/03-224/11.

Gertner Ferenc 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 22. BT-K-02039UN/03-012/07.

Hauk Sándor 6440 Jánoshalma, Jókai u. 26. BT-K-00039UN/03-151/11.

Horváth Zsolt 6000 Kecskemét, Szimferopol tér 20. BT-K-02039UN/03-064/09.

Hunyák János 6500 Baja, Vajk u. 9. BT-K-00039UN/03-137/08.

Kertész Éva 6033 Városföld, Felszabadulás út 17. BT-K-02039UN/03-200/08.

Lengyel Ferenc Gábor 6300 Kalocsa, Baka sor 6. BT-K-12039UN/03-078/09.

Majthényi Andrea 6000 Kecskemét, Forradalom u. 12. BT-K-02039UN/03-196/08.

Munkácsi Rita 6400 Kiskunhalas, Práger Á. u. 3. BT-K-02039UN/03-171/08.

Müller József 7140 Bátaszék, Pacsirta u. 23. BT-K-00039UN/03-141/08.

Nagy Róbert 6000 Kecskemét, Munkácsy u. 1. BT-K-02039UN/03-107/08.

Ország Jenõ 6320 Solt, Árnyas u. 11. BT-K-12039UN/03-018/07.

Pusztai Róbert 6060 Tiszakécske, Könyves K. u. 16. BT-K-02039UN/03-041/07.

Simon Sándor 6000 Kecskemét, Irinyi u. 43. 3/10. BT-K-02039UN/03-022/07.

Tasi László 6000 Kecskemét, Kócsag u. 17. BT-K-02039UN/03-026/09.

Tóth Lajos 6500 Baja, Pozsony u. 4. BT-K-00039UN/03-172/08.

Tóthné Boros Cecília 6000 Kecskemét, Vadvíz u. 24. BT-K-00039UN/03-086/08.

Varga-Fekete István 6000 Kecskemét, Klapka u. 24. BT-K-12039UN/03-069/10.
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Vörös Dániel 6033 Városföld, Kossuth L. u. 8. BT-K-00039UN/03-056/09.

Vörös Tibor 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 23/a BT-K-02039UN/03-221/08.

Vörösné Kerekes Vanda 6078 Jakabszállás, Engels u. 34. BT-K-02039UN/03-186/08.

Vasúti alágazat

Boros Zoltán 6000 Kecskemét, Ciklámen u. 8. BT-V-02039UN/03-076/07.

Pusztai Róbert 6060 Tiszakécske, Könyves K. u. 16. BT-V-02039UN/03-010/07.

Simon Sándor 6000 Kecskemét, Irinyi u. 43. 3/10. BT-V-02039UN/03-022/07.

Belvízi alágazat

Si mon Sán dor 6000 Kecs ke mét, Iri nyi u. 43. 3/10. BT-B-02039UN/03-022/07.

04 Békés megye

Közúti alágazat

Gyaraki Henriette 5600 Békéscsaba, Cserepes u. 9. BT-K-02039UN/04-020/07.

Hegyesi László 5700 Gyula, Budrio ltp. 3. BT-K-02039UN/04-017/09.

Horváth Ferenc 5900 Orosháza, Október 6. u. 32. BT-K-02039UN/04-234/08.

Kresák Imre 5520 Szeghalom, Bethlen u. 14. BT-K-02039UN/04-034/07.

Leskovicsné Tóth Mária 5711 Gyula, Fehér-Körös u. 9/a BT-K-12039UN/04-080/09.

Mezõ József 5520 Szeghalom, Árpád u. 46/1. BT-K-02039UN/04-041/09.

Puskás Pálné 5700 Gyula, Honvéd ltp. 22. BT-K-00039UN/04-081/09.

Szabóné Litauszki Judit 5931 Nagyszénás, Rózsa u. 8. BT-K-02039UN/04-057/10.

Szaszákné Szalontai Mária 5600 Békéscsaba, Gajdács u. 36. BT-K-02039UN/04-229/08.

Szodorai Attila 5600 Békéscsaba, Szabolcs út 19. BT-K-00039UN/04-052/07. 
BT-K-0200000/04-099/08.

Tóth Gábor 5516 Körösladány, Baross u. 13. BT-K-02039UN/04-086/07.

Viczián János 5600 Békéscsaba, Görbe u. 38. BT-K-02039UN/04-030/09.

05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Közúti alágazat

Agod László 3555 Harsány, Dózsa Gy. u. 59. BT-K-02039UN/05-008/09.

Árvai Károly 3531 Miskolc, Bársony J. u. 11. BT-K-00739UN/05-058/09.

Balogh Gábor 3521 Miskolc, Barát u. 10. BT-K-02039UN/05-001/08.

Bartha János 3580 Tiszaújváros, Juhar köz 6. 1/4. BT-K-02039UN/05-077/09.

Bém Attila 3800 Szikszó, Babits M. u. 6. BT-K-02039UN/05-208/08.

Bodó Barbara 3532 Miskolc, Gyula u. 20/d BT-K-02039UN/05-043/07.

Boldi Róbert 3980 Sátoraljaújhely, Martinovics u. 27. BT-K-02039UN/05-015/09.

Borga András 3700 Kazincbarcika, Babits M. út 5. BT-K-02039UN/05-189/11.

Brunyánszki Katalin 3530 Miskolc, Szent István u. 25. BT-K-02039UN/05-024/07.

Dr Cziákyné Pocsai
Eleonóra

3580 Tiszaújváros, Örösi út 14. BT-K-02039UN/05-013/09.
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Csorba János 3731 Múcsony, Táncsics M. u. 18. BT-K-0200000/05-127/08.
BT-K-02039UN/05-127/1/08.

Dobos György 3700 Kazincbarcika, Fõ tér 17. BT-K-02039UN/05-185/11.

Dancs József 3529 Miskolc, Nyíri Dániel út 5. BT-K-02039UN/05-080/10.

Faragó Lajos 3534 Miskolc, Benedek E. u. 19. BT-K-02039UN/05-050/10.

Farkas Katalin 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 16. BT-K-02039UN/05-178/11.

Feketéné Galambos Gizella 3702 Kazincbarcika, Hegyköz út 6. BT-K-02039UN/05-053/09.

Fogarasi Zsolt 3508 Miskolc, Dália u. 52. BT-K-02039UN/05-048/07.

Hanák Judit 3711 Szirmabesenyõ, Kölcsey F. u. 35. BT-K-02039UN/05-004/09.

Herman Tibor Andorné 3521 Miskolc, Berekkert u. 68. BT-K-02039UN/05-005/09.

Jezoviczki Zoltán 3433 Nyékládháza, Nagy L. u. 28. BT-K-02039UN/05-237/08.

Kiss László 3713 Arnót, Lévay u. 1. BT-K-02039UN/05-259/08.

Kocsis Róbert 3535 Miskolc, Hóvirág u. 16. BT-K-02039UN/05-042/07.

Kollár Magdolna 3700 Kazincbarcika, Mátyás kir. u. 17. BT-K-02039UN/05-111/08.

Kolláth Lajos 3780 Edelény, Katona S. út 52. BT-K-02039UN/05-029/07.

Korhut János 3580 Tiszaújváros, Karinthy út 26. BT-K-02039UN/05-139/11.

Kovács István 3555 Harsány, Kossuth L. u. 109. BT-K-02039UN/05-001/10.

Kozma Péter 3519 Miskolc, Csabai u. 12. Bt-K-02039UN/05-036/09.

Lipusz Gábor 3780 Edelény, Mátyás király út 7. BT-K-02039UN/05-090/10.

Máthé Dénesné 3700 Kazincbarcika, Munkás u. 52. BT-K-02739UN/05-028/09.

Molnárné Hetei Zsuzsanna 3525 Miskolc, Dóczy József út 22. BT-K-02039UN/05-034/09.

Motkó Gábor 3720 Sajókaza, Fellegvár út 5. BT-K-02039UN/05-206/08.

Nagy Mihály Tamás 3528 Miskolc, Zagyva u. 3. BT-K-00039UN/05-009/09.

Nemes Csaba István 3700 Kazincbarcika, Hegyköz út 3. BT-K-02039UN/05-182/08.

Novák László 3508 Miskolc, Szalag u. 13. 4/3. BT-K-12739UN/05-007/07.

Ördög Ferenc 3580 Tiszaújváros, Bartók B. u. 6. BT-K-02039UN/05-065/07.

Pásztor Tibor Csaba 3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 35. BT-K-02039UN/05-209/08.

Petercsák  Máté 3534 Miskolc, Gitár út 8. BT-K-02039UN/05-048/09.

Pékó Krisztina 3527 Miskolc, Éder György út 16. BT-K-02039UN/05-067/10.

Piros Sándor 3700 Kazincbarcika, Szemere tér 8. BT-K-02039UN/05-220/08.

Pisák István 3434 Mályi, Bercsényi u. 82. BT-K-00039UN/05-244/08.

Rakaczkiné K. Erzsébet   3521 Miskolc, Szerb A. u. 14. BT-K-02039UN/05-211/08.

Rontó József 3532 Miskolc, Gyõrikapu 79. BT-K-00039UN/05-035/09.

Seres Attila Endre 3773 Sajólászlófalva, Kossuth u. 16. BT-K-02039UN/05-260/08.

Sidlovics Gábor 3907 Tállya, Rózsa u. 22. BT-K-02039UN/05-028/09.

Sviatkó Tiborné 3713 Arnót, Jókai u. 2. BT-K-02039UN/05-252/08.

Szabó Pál István 3521 Miskolc, Pólya Jenõ u. 35. BT-K-02039UN/05-037/09.

Szakács Krisztián 3700 Kazincbarcika, Babits M.u. 7. BT-K-02039UN/05-046/10.

Szarka László 3516 Miskolc, Kozma Andor u. 20. BT-K-02039UN/05-194/08.

Szekeresné Bokros Judit 3562 Onga, Hunyadi u. 70. BT-K-02039UN/05-074/10.

Szirovicza István 3531 Miskolc, Gyár u. 2. BT-K-02039UN/05-081/10.

Szopkó Jánosné 3734 Szuhogy, József A. u. 62. BT-K-02039UN/05-028/07.

Tamás Tibor 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 150. BT-K-00039UN/05-051/10.

Tengely Erika 3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. 32/a BT-K-02039UN/05-025/09.

Vad Helga 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 38. BT-K-02039UN/05-187/11.

Varga József 3533 Miskolc, Szeder u. 26. BT-K-02039UN/05-059/09.

Váradi Gábor 3534 Miskolc, Tóth Á. u. 10. BT-K-02039UN/05-050/07.

Veres Attila 3432 Emõd, Dózsa György u. 33. BT-K-02039UN/05-103/08.

Végh Zita Angéla 3700 Kazincbarcika, Pincesor 20. BT-K-00039UN/05-031/07.
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Vasúti alágazat

Bodó Barbara 3532 Miskolc, Gyula u. 20/d BT-V-02039UN/05-008/09.

Jezoviczki Zoltán 3433 Nyékládháza, Nagy L. u. 28. BT-V-02039UN/05-237/08.

Kollár Magdolna 3702 Kazincbarcika, Mátyás kir. u. 7. BT-V-02039UN/05-238/08.

Korhut János 3580 Tiszaújváros, Karinthy út 26. BT-V-02039UN/05-060/07.

Novák László 3508 Miskolc, Szalag u. 13. 4/3. BT-V-12739UN/05-007/07.

Vári Péter 3532 Miskolc, Tamási Áron u. 23. BT-K-02039UN/05-003/09.

Végh Zita Angéla 3700 Kazincbarcika, Pincesor 20. BT-V-00039UN/05-031/07.

Belvízi alágazat

Novák László 3508 Miskolc, Szalag u. 13. 4/3. BT-B-12739UN/05-007/07.

06 Csongrád megye

Közúti alágazat

Bácskai Tamás 6725 Szeged, Alföldi u. 22. BT-K-12039UN/06-070/10.

Csikós Sándor 6800 Hódmezõvásárhely, Gyulai u. 45/a BT-K-12039UN/06-010/07.

Dudovics László 6723 Szeged, Kecskeméti u. 30. BT-K-02039UN/06-056/07.

Gavlik István 6723 Szeged, Tápai u. 4. BT-K-02039UN/06-076/07.

Guller István 6726 Szeged, Népkert sor 5. BT-K-02039UN/06-032/09.

Janecskó Erika 6800 Hódmezõvásárhely, Éva u. 6.2/6. BT-K-02039UN/06-011/07.

Kazincziné Tápai Ágnes 6724 Szeged, Körtöltés u. 46. BT-K-02039UN/06-125/08.

Kiss Balázs 6724 Szeged, Körtöltés u. 46. BT-K-00039UN/06-063/07.
BT-K-0200000/06-108/08.

Kiss József 6723 Szeged, Kemes u.18/B BT-K-00039UN/06-033/07.

Kókai Béla 6723 Szeged, Rózsa u. 23. BT-K-02039UN/06-062/07.

Dr Nagy István 6600 Szentes, Bercsényi u. 46. BT-K-02039UN/06-069/09.

Papp Róbert Zsolt 6725 Szeged, Alkony u. 16. BT-K-02039UN/06-173/08.

Privóczki Róbert 6640 Csongrád, Hortenzia u. 2. BT-K-12739UN/06-038/07.

Sándor István 6724 Szeged, Szatymazi u. 21. 4/12. BT-K-02039UN/06-032/07.

Szûcs Attila István 6783 Ásotthalom, Arany J. u. 2. BT-K-02039UN/06-207/08.

Vasúti alágazat

Csikós Sándor 6800 Hódmezõvásárhely, Gyulai u. 45/a BT-V-12039UN/06-010/07.

Privóczki Róbert 6640 Csongrád, Hortenzia u. 2. BT-V-12739UN/06-038/07.

Tóth Gyula 6723 Szeged, Keresztöltés u. 20/b BT-V-02039UN/06-063/10.

Belvízi alágazat

Privóczki Róbert 6640 Csongrád, Hortenzia u. 2. BT-B-12739UN/06-038/07.
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07 Fejér megye

Közúti alágazat

Balogh László 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 27. B T-K-02039UN/07-161/08.

Erdei Imre 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 71. BT-K-00039UN/07-070/07.
BT-K-0200000/07-227/11.

Erdei Péter 2463 Tordas, Arany J. u. 23. BT-K-02039UN/07-002/07.

Fehér Jánosné 8000 Székesfehérvár, Lõcsei u. 17. BT-K-02039UN/07-064/07.

Grosch András 2400 Dunaújváros, Vadvirág u. 11. BT-K-02039UN/07-064/07.

Gruberné Csabai Gyöngyi 8056 Bakonycsernye, Ifjúság u. 5. BT-K-02039UN/07-015/09.

Gulyás László 2400 Dunaújváros, Hajnal u. 2. BT-K-02039UN/07-236/08.

Joanelli Tibor 8000 Székesfehérvár, Szepesi u. 5. BT-K-02039UN/07-007/07.

Kálmán Csaba 2400 Dunaújváros, Római krt. 37. BT-K-02039UN/07-018/09.

Kerecsényi Gyula 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti krt. 2. BT-K-02039UN/07-080/07.

Kulcsár Attila 8000 Székesfehérvár, Pilinszky J. tér 9. BT-K-02039UN/07-089/10.

Kóródiné Somogyi Tünde 8000 Székesfehérvár, Becskereki u. 35. BT-K-02039UN/07-088/08.

Megyer Gábor 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 46. BT-K-02039UN/07-013/07.

Molnár Sándorné 8000 Székesfehérvár, József A. u. 23. BT-K-02039UN/07-141/11.

Németh Pál 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy u. 64. BT-K-02739UN/07-091/10.

Ottó Csaba 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 10/B BT-K-02039UN/07-145/11.

Reichert Dezsõ 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. BT-K-02039UN/07-021/07.

Szabó Miklós 8000 Székesfehérvár, Németh L. u. 8. BT-K-02039UN/07-075/07.

Szünderné Lukács
Veronika

6088 Apostag, Vasút u. 18. BT-K-02039UN/07-204/08.

Vasúti alágazat

Csendes Attila 8000 Székesfehérvár, Malomhegyi út 48. BT-V-02039UN/07-114/08.

Erdei Imre 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 71. BT-V-00039UN/07-003/07.

Erdei Péter 2463 Tordas, Arany J. u. 23. BT-V-12039UN/07-055/10.

Grosch András 2400 Dunaújváros, Vadvirág u. 11. BT-V-02039UN/07-235/08.

Gulyás László 2400 Dunaújváros, Hajnal u. 2. BT-V-02039UN/07-236/08.

Belvízi alágazat

Erdei Péter 2463 Tordas, Arany János u. 23. BT-B-02039UN/07-047/09.

Grosch András 2400 Dunaújváros, Vadvirág u. 11. BT-B-02039UN/07-048/09.

08 Gyõr-Moson-Sopron megye

Közúti alágazat

Bognár Annamária 9330 Kapuvár, Zöldfasor u. 33. BT-K-02039UN/08-012/09.

Csiszár Tamás 9019 Gyõr, Ménfõi út 84. BT-K-02039UN/08-187/08.

Faltusz Róbert 9025 Gyõr, Dankó Pista tér 3-5. BT-K-12039UN/08-055/09.

Fülöp Gyula 9024 Gyõr, Ikva u. 42.4/10. BT-K-02039UN/08-017/07.

Horgány István 9028 Gyõr, Auróra u. 15. BT-K-12039UN/08-029/07.

Horváth Henrik 9023 Gyõr, Szigethy A. u. 57. BT-K-02039UN/08-073/07.
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Horváth László 9029 Gyõr, Votinszky u. 53. BT-K-02039UN/08-214/08.

Kelemen Adrienn 9028 Gyõr, Szabadi u. 10. BT-K-02039UN/08-087/10.
BT-K-1000000/08-140/11.

Kerekes Gábor 9400 Sopron, Bécsi út 4. BT-K-00039UN/08-138/11.

Licskai Katalin 9330 Kapuvár, József A. u. 16. BT-K-02039UN/08-021/09.

Makkos József 9400 Sopron, Kitaibel Pál u. 32/c BT-K-02039UN/08-084/07.

Mészáros Eszter 9241 Jánossomorja, Hársfa u. 7. BT-K-02039UN/08-087/08.

Nagy Ferenc 9024 Gyõr, Ikva u. 12. BT-K-02039UN/08-005/07.

Németh Sándor 9484 Pereszteg, Ady E. u. 2/b BT-K-02039UN/08-014/07.

Papp László 9030 Gyõr, Dinnyés u. 8. BT-K-02039UN/08-092/08.

Pongrácz László 9024 Gyõr, Liezen-Mayer u. 69. BT-K-02039UN/08-025/07.

Raffensperger Ferenc 9025 Gyõr-Pinyéd, Holt-Duna krt. 72. BT-K-02739UN/08-071/07.

Rozman Enikõ 9172 Gyõrzámoly, Futódomb u. 2A BT-K-12039UN/08-193/08.

Söveg Ildikó 9444 Fertõszentmiklós, Hársfa u. 30. BT-K-02039UN/08-094/10.
BT-K-1000000/08-147/11.

Sreiner Zsolt 9153 Öttevény, Arany János út 18. BT-K-02039UN/08-093/07.

Vasúti alágazat

Horgány István 9028 Gyõr, Auróra u. 15. BT-V-12039UN/08-029/07.

Kelemen Adrienn 9028 Gyõr, Szabadi u. 10. BT-V-12039UN/08-140/11.

Papp László 9030 Gyõr, Dinnyés u. 8. BT-V-02039UN/08-143/11.

Rozman Enikõ 9172 Gyõrzámoly, Futódomb u. 2/a BT-V-12039UN/08-242/08.

Söveg Ildikó 9444 Fertõszentmiklós, Hársfa u. 30. BT-V-12039UN/08-147/11.

Sreiner Zsolt 9153 Öttevény, Arany János út 18. BT-V-02039UN/08-009/07.

09 Hajdú-Bihar megye 

Közúti alágazat

Barna László 4032 Debrecen, Doberdó u. 9. BT-K-02039UN/09-100/07.

Bencze Zsolt 4002 Debrecen, Napraforgó u. 54. BT-K-12039UN/09-067/09.

Bertli Dávid 4200 Hajdúszoboszló, Liszt F. u. 12. BT-K-02039UN/09-030/07.

Bodnár Beáta 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 10-11. BT-K-02039UN/09-0120/08.

Erdélyi Viktorné 4030 Debrecen, Tinódi u. 12. BT-K-02039UN/09-069/07.

Fekete Imre 4100 Berettyóújfalu, Hajdú u. 19. BT-K-02039UN/09-049/09.

György Judit 4032 Debrecen, Egyetem sgt. 56. BT-K-00039UN/09-186/11.

Hartman Éva 4025 Debrecen, Hortobágy u. 1. BT-K-00039UN/09-210/08.

Kassai Henrik 4029 Debrecen, Csapó u. 83. BT-K-02039UN/09-040/09.

Kiss Imre 4031 Debrecen, István út 65. BT-K-1000000/09-073/10.

Kiss Tibor 4220 Hajdúböszörmény, Jókai M. u 19. BT-K-02039UN/09-255/08.

Kovács Tibor 4032 Debrecen, Akadémia u. 153. BT-K-02039UN/09-190/08.

Mátyók András 4090 Polgár, Kiss E. út 5/a BT-K-0070000/09-170/08.
BT-K-02739UN/09-170/1/08.

Pál Attila 4032 Debrecen, Menyhárt tér 3. 4/12. BT-K-02039UN/09-019/07.

Pál Lajos 4150 Püspökladány, Zöldfa u. 1. BT-K-02039UN/09-227/08.

Reszegi Miklós 4075 Görbeháza, Vereckei u. 36/a BT-K-02039UN/09-164/08.

Szalai Attila János 4200 Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 14. BT-K-02039UN/09-044/07.

Szekeres Sándor 4220 Hajdúböszörmény, Nánási u. 69. BT-K-02039UN/09-002/09.
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Szilasi János 4275 Monostorpályi, Petõfi S. u. 29. BT-K-02039UN/09-231/11.

Szondi Attila Béla 4130 Derecske, Rózsa u. 12. BT-K-0200000/09-065/09.

Vermes Péter 4024 Debrecen, Nap u. 5. BT-K-02039UN/09-229/11.

Vasúti alágazat

Mecsei János 4090 Polgár, Kiss Ernõ út 7. BT-V-00039UN/09-057/07.

Tóth Árpád 4090 Polgár, Petõfi S. u. 4/a BT-V-00039UN/09-101/08.

10 Heves megye

Közúti alágazat

Bódi Csaba József 3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 51. BT-K-02039UN/10-046/07.

Fehérváriné Nagy Anikó 3300 Eger, Bródy S. u. 8. BT-K-02039UN/10-057/09.

Hársfalvi László 3000 Hatvan, Balassi B. út 105. BT-K-02039UN/10-102/07.

Jeszenszky István 3390 Füzesabony, Ifjúság út 7/4. BT-K-02039UN/10-015/07.

Kollár György 3000 Hatvan, Ifjúság út 21. BT-K-0200000/10-110/08.
BT-K-02039UN/10-110/1/08.

Kolozsvári-Nagy Júlia 3212 Gyöngyöshalász, Alkotmány u. 16. BT-K-02039UN/10-084/08.

Molnár László 3300 Eger, Kertész út 166/2. BT-K-02039UN/10-256/08.

Orvos János 3213 Atkár, Hunyadi J. u. 6. BT-K-02039UN/10-122/08.

Paréj Sándor 3200 Gyöngyös, Mátrai út 13. BT-K-12039UN/10-067/07.

Perge István 3300 Eger, Kassai u. 19/a BT-K-02039UN/10-042/09.

Szabó László 3200 Gyöngyös, Püspöki u. 79. BT-K-00039UN/10-053/07.

Vargáné Kárpáti Ildikó 3300 Eger, Remenyik Zs. u. 3. BT-K-02039UN/10-066/10.

Visnyeiné Bede Krisztina 3300 Eger, Szüret út 45. BT-K-02039UN/10-094/07.

Vasúti alágazat

Jeszenszky István 3390 Füzesabony, Ifjúság út 7/4. BT-V-02039UN/10-015/07.

Paréj Sándor 3200 Gyöngyös, Mátrai út 13. BT-V-12039UN/10-067/07.

Perge István 3300 Eger, Kassai u. 19/a BT-V-02039UN/10-064/10.

Belvízi alágazat

Paréj Sándor 3200 Gyöngyös, Mátrai út 13. BT-B-12039UN/10-067/07.

Perge István 3300 Eger, Kassai u. 19/a BT-B-02039UN/10-042/09.

11 Komárom-Esztergom megye

Közúti alágazat

Ásoth Lászlóné 2800 Tatabánya, Kossuth-Kertalja u. 41. BT-K-02039UN/11-197/08.

Baranyai László 2510 Dorog, Schmidt S. ltp. 42. 1/1. BT-K-02039UN/11-077/07.

Borsfai Attila 2943 Bábolna, Széchenyi ltp.F/6. BT-K-00039UN/11-246/08.

Bujna Norbert Tibor 2870 Kisbér, Kincsem u. 11. BT-K-02039UN/11-253/08.
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Capu Anatolie 2840 Oroszlány, Takács Imre u. 16. BT-K-02039UN/11-233/08.

Egyed András 2855 Bokod, Jókai u. 17. BT-K-0200000/11-152/08.
BT-K-02039UN/11-152/1/08.

Farkas Bernadett 2531 Tokod, Béke u. 22. BT-K-02039UN/11-067/07.

Fehér Tamás 2890 Tata, Sport u. 15. BT-K-02039UN/11-162/08.

Fenekesné Gábor Edit 2800 Tatabánya, Otthon út 35/a BT-K-02039UN/11-224/08.

Fischinger János 2067 Szárliget, Béke u. 21. BT-K-02039UN/11-002/09.

Harasztosi Katalin 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 96. BT-K-02039UN/11-181/08.

Hohl Zoltán 2510 Dorog, Táncsics M. u. 9. BT-K-02039UN/11-085/08.

Jenike Zsolt 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 4. BT-K-02039UN/11-109/07.

Kálmán Sándor 2500 Esztergom,  Méhesvölgyi u. 12. BT-K-02039UN/11-086/10.

Kapusi Krisztián 2870 Kisbér, Deák F. u. 80. BT-K-02039UN/11-063/07.

Klavora Antal 2500 Esztergom. Hrsz.7001/3. BT-K-02039UN/11-085/07.

Nagy Gábor 2840 Oroszlány, Bartók B. u. 3. BT-K-02039UN/11-106/08.

Nagyné Bence Éva 2890 Tata, Agostyáni út 67. BT-K-02039UN/11-040/07.

Pap Brigitta 2531 Tokod, Béke u. 46. BT-K-02039UN/11-096/08.

Papp Sándor 2532 Tokodaltáró, Rajk L. út 14. BT-K-02039UN/11-095/08.

Pete Lászlóné 2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 3. BT-K-12039UN/11-192/08.

Prekop Ferenc 2890 Tata, Váralja út 24. BT-K-02039UN/11-094/08.

Sörés Nikoletta 2830 Baj, Vörösmarty u. 8. BT-K-02039UN/11-027/09.

Szám Csilla 2833 Vértestolna, Petõfi S. u. 61. BT-K-02039UN/11-130/08.

Szavjolov András 2900 Komárom, Tompa M. u. 1. BT-K-02039UN/11-065/07.

Szepesi István 2890 Tata, Rózsa u. 7. BT-K-12039UN/11-003/07.

Varga Csaba 2500 Esztergom, Siszler út 2/1. Bt-K-02039UN/11-031/09.

Vikor Béla 2890 Tata, Hamary u. 4/c BT-K-02039UN/11-024/07.

Vasúti alágazat

Vikor Béla 2890 Tata, Hamary u. 4/c BT-V-02039UN/11-024/07.

Belvízi alágazat

Vikor Béla 2890 Tata, Hamary u. 4/c BT-B-02039UN/11-024/07.

12 Nógrád megye

Közúti alágazat

Belovai Károly 2657 Tolmács, Szabadság u. 41. BT-K-00039UN/12-068/09.

Hõsfi László 3100 Salgótarján, Boróka út 1. BT-K-02039UN/12-084/10.

Vaspál Dávid 3104 Salgótarján, Petõfi út 40/B BT-K-00039UN/12-149/11.

13 Pest megye

Közúti alágazat

Bakosné Nagy Katalin 2111 Szada, Koriznics u. 76. BT-K-02039UN/13-118/08.

Dr Balogh Emília 2030 Érd, Csorbóka u. 4. BT-K-02039UN/13-188/08.
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Benke Edit 2030 Érd, Mérnök u. 73. BT-K-02039UN/13-175/08.

Bilics János 2440 Százhalombatta, Tulipán u. 30. BT-K-02039UN/13-245/08.

Bubán Viktor 2316 Tököl-Parkerdõ, Hársfa köz 3. BT-K-02039UN/13-177/08.

Dajka Margit 2700 Cegléd, Nefelejcs u. 20. BT-K-00039UN/13-117/08.

Csobánczy Gábor 2030 Érd, Bádogos u. 27. BT-K-02039UN/13-057/07.

Englerth István 2319 Szigetújfalu, Rózsa u. 22. BT-K-02039UN/13-015/07.

Erõs Márta Mária 2750 Nagykõrös, Gábor Áron u. 2. BT-K-02039UN/13-061/09.

Édes István 2760 Nagykáta, Árpád u. 1/a BT-K-02039UN/13-081/07.

Farkas Józsefné 2600 Vác, Erzsébet u. 1. BT-K-02039UN/13-024/09.

Farkas Márton 2071 Páty, Arany J. u. 15. BT-K-02039UN/13-178/08.

Fábián Tamás 2040 Budaörs, Nádasdûlõ sétány 19. 2/6. BT-K-02039UN/13-049/07.

Fekete Marietta 2721 Pilis, Árpád u. 39. BT-K-02039UN/13-133/11.

Fekete Szilvia 2451 Ercsi, Lejtõ sor 27. BT-K-02039UN/13-041/10.

Garami Anikó 2440 Százhalombatta, Tildy Z. u. 13. BT-K-02039UN/13-132/11.

Guba Erika 2600 Vác, Cserhát u. 9. BT-K-02039UN/13-047/10.

Gulyás Mihály 2360 Gyál, Rákóczi u. 19. BT-K- 12039UN/13-013/09.

Gyalus Ferenc 2100 Gödöllõ, Fenyvesi fõút 8. BT-K-02039UN/13-153/08.

Gyõri Károly 2049 Diósd, Tétényi út 33/a BT-K-02039UN/13-082/10.

Halmavánszki Anita 2112 Veresegyház, Andrássy út 21/a BT-K-02039UN/13-023/09.

Halóka László 2030 Érd, Könyves K. u. 71. BT-K-02039UN/13-189/08.

Havasi Ferencné 2330 Dunaharaszti, 
Szelényi Aladár u. 12

BT-K-02039UN/13-021/09.

Holovecz István 2100 Gödöllõ, Peres u. 14. BT-K-02039UN/13-030/09.
BT-K-1070000/13-030/1/09.

Huber Nóra 2083 Solymár, Bajcsy-Zs. E. u. 1. BT-K-02039UN/13-044/09.

Illés Márta 2457 Adony, Diós-Dûlõ, Kertész u. 3. BT-K-00039UN/13-072/07.

Jancsa Ildikó 2220 Vecsés, Küküllõi u. 83. BT-K-1000000/13-076/09.

Jancsó Istvánné 2330 Dunaharaszti, Jókai u. 1. BT-K-02039UN/13-006/09.

Kapitány Sándor 2310 Szigetszentmiklós, 
Komáromi köz 7.

BT-K-02739UN/13-110/07.

Kucs Magdolna 2060 Bicske, József A. u. 13. BT-K-02039UN/13-083/07.

Kovács István 2151 Fót, Deák F. u. 35. BT-K-02039UN/13-136/11.

Kovács János 2440 Százhalombatta, Hóvirág u. 4. BT-K-02039UN/13-038/09.

Kovács Ferenc 2766 Tápiószele, Somogyi B. út 21/a BT-K-02739UN/13-083/08.

Kovács János 2740 Abony, Gábor Áron u. 11. BT-K-12039UN/13-013/07.

Makrai Zsolt 2600 Vác, Istenhalmi u. 2. fszt. 3. BT-K-12739UN/13-035/07.

Májer Sándor 2360 Gyál, Kosztolányi D. u. 44. BT-K-02039UN/13-157/08.

Mészáros Zoltán 2440 Százhalombatta, Tóth L. u. 10. BT-K-02039UN/13-039/07.

Miklósi Adrienn 2000 Szentendre, Kadarka u. 30. BT-K-02039UN/13-074/09.

Ojtoziné Endrész Marianna 2134 Szõd, Fõ u. 16. BT-K-02039UN/13-023/09.

Orosz Attila 2440 Százhalombatta, Szellõ u. 18. BT-K-02039UN/13-095/07.

Palágyi Eszter Éva 2141 Csömör, Kistarcsai út 8. BT-K-02039UN/13-034/09.

Puklus Ferenc 2458 Kulcs, Arany J. u. 104. BT-K-02039UN/13-113/07.

Schcuk József 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 96. BT-K-02039UN/13-029/09.

Sprecherné Sági Éva 2310 Szigetszentmiklós, Petõfi S. u. 65. BT-K-00039UN/13-072/07.

Stephan Frank 99100-D Erfurt-Töttelstadt, 
Wilhelm Hey Str. 09.

BT-K-12739UN/13-052/09.

Sváby Hajnalka 2092 Dunakeszi, Jókai u. 10/A BT-K-02039UN/13-146/11.

Szabóné Szigeti Edit 2230 Gyömrõ, Mendei út 51. BT-K-00039UN/13-107/07.

Szakács Zsolt 2016 Leányfalu, Kilátók útja 11. BT-K-02039UN/13-009/09.

Szilágyi Árpád 2440 Százhalombatta, Széchenyi u. 30. BT-K-00039UN/13-165/08.
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Szombati Mária 2440 Százhalombatta, Labda u. 6. BT-K-02039UN/13-087/07.

Szõcs István 2600 Vác, Zrínyi u. 4. fszt.3. BT-K-02039UN/13-068/07.

Tárai Zoltán 2053 Herceghalom, Széchenyi u. 20. BT-K-02039UN/13-059/07.

Temesvári László 2030 Érd, Ricinus u. 6. BT-K-02039UN/13-098/08.

Tornau Volker 06193-D Lõbejûn, Schiller Str. 08. BT-K-12739UN/13-053/09.

Tóth Gyula 2230 Gyömrõ, Mátyás király u. 65. BT-K-12039UN/13-039/10.

Vajtai Gábor 2315 Szigethalom, Piac u. 17. BT-K-02039UN/13-061/07.

Veres József László 2769 Tápiószõlõs, Felszabadulás u. 3. BT-K-12039UN/13-032/07.

Volszky Géza 2030 Érd, Repkény u. 2. BT-K-12039UN/13-056/10.

Vörös János 2045 Törökbálint, Jókai M. u. 14. BT-K-02039UN/13-041/07.

Zeher Balázs Sándor 2461 Tárnok, Rákóczi u. 48. BT-K-02039UN/13-048/07.

Zvekanovics László 2623 Kismaros, Vörösmarty u. 23. BT-K-02039UN/13-032/09.

Zsiborács István 2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 55. BT-K-02039UN/13-054/10.

Vasúti alágazat

Kovács István 2151 Fót, Deák F. u. 35. BT-V-02039UN/13-136/11.

Kovács János 2740 Abony, Gábor Áron u. 11. BT-V-12039UN/13-013/07.

Kovács Tibor 2000 Szentendre, Kovács L. u. 2/a BT-V-02739UN/13-109/08.

Kucs Magdolna 2060 Bicske, József A. u. 13. BT-V-02039UN/13-017/07.

Májer Sándor 2360 Gyál, Kosztolányi D. u. 44. BT-V-02039UN/13-239/08.

Makrai Zsolt 2600 Vác, Istenhalmi u. 2. fszt. 3. BT-V-12739UN/13-035/07.

Stephan Frank 99100-D Erfurt-Töttelstadt, Wilhelm
Hey Str. 09.

BT-V-12739UN/13-052/09.

Szombati Mária 2440 Százhalombatta, Labda u. 6. BT-V-02039UN/13-020/07.

Tornau Volker 06193-D Lõbejûn, Schiller Str. 08. BT-V-12739UN/13-053/09.

Vajdáné Imre Mária 2440 Százhalombatta, Városkapu út 1. BT-V-12039UN/13-132/07.

Belvízi alágazat

Makrai Zsolt 2600 Vác, Istenhalmi u. 2. fsz. 3. BT-B-12739UN/13-035/07.

Stephan Frank 99100 Erfurt-Töttelstadt, Wilhelm Str.
09.

BT-B-12739UN/13-052/09.

Szombati Mária 2440 Százhalombatta, Labda u. 6. BT-B-02039UN/13-051/09.

Tornau Volker 06193-D Lõbejûn, Schiller Str. 08. BT-B-12739UN/13-053/09.

14 Somogy megye

Közúti alágazat

Bencze Imre 7562 Segesd, Ady E. u. 12. BT-K-02039UN/14-154/11.

Bognár Zoltán 7400 Kaposvár, Madár út 20/4. BT-K-02039UN/14-150/11.

Boros Zsuzsanna 7400 Kaposvár, Eötvös u. 6. BT-K-02039UN/14-155/11.

Doktor Vince Sándor 7400 Kaposvár, Benedek Elek u. 53. BT-K-02039UN/14-031/09.

Fûzi Attila 7400 Kaposvár, Adria u. 7. BT-K-12039UN/14-054/07.

Huszti Csaba 7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 25. BT-K-12039UN/14-068/10.

Morcz Gábor 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 89. BT-K-00039UN/14-056/07.

Mozsár Kálmán 8700 Marcali, Berzsenyi u. 85. BT-K-02039UN/14-001/09.

Nyizsnyik László 8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 238/b BT-K-02039UN/14-003/09.
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Pintér László 7400 Kaposvár, Laborfalvi Róza u. 67. BT-K-12039UN/14-075/10.

Seszták József 7451 Kaposvár, Kaposfüredi út 161. BT-K-12039UN/14-152/11.

Szili Attila 7400 Kaposvár, Hermann Ottó u. 47. BT-K-02039UN/14-036/09.

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Közúti alágazat

Bodor Anikó 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 30. BT-K-02039UN/15-101/07.

Danku Andor 4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 13. BT-K-02039UN/15-016/07.

Danku Gyula 4400 Nyíregyháza, Kõris u. 31. BT-K-02039UN/15-006/07.

Fecskovics Miklós 4501 Kemecse, Haas-Tanya Pf. 19. BT-K-02039UN/15-028/07.

Hajdu Péter 4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 3-5. BT-K-02039UN/15-223/11.

Illyés Sándor 4400 Nyíregyháza, Kert u. 38. 4/20. BT-K-02039UN/15-008/07.

Juhász Ferenc 4432 Nyíregyháza, Pannónia út 103/a BT-K-0200000/15-154/08.
BT-K-02039UN/15-154/1/08.

Kelemen László 4400 Nyíregyháza, Petõfi u. 18. BT-K-12039UN/15-018/09.

Sietõ András 4551 Nyíregyháza-Oros, Pompás u. 21. BT-K-02039UN/15-004/07.

Szegedi Magdolna 4400 Nyíregyháza, Tulipán u . 82. BT-K-02039UN/15-011/07.

Szilágyi József 4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 4. BT-K-00039UN/15-203/08.

16 Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Közúti alágazat

Birkás Gábor 5100 Jászberény, Kodály Z. u. 4. BT-K-02039UN/16-071/07.

Bódiné Kóczián Anna 5123 Jászárokszállás, Déryné út 3. BT-K-00039UN/16-045/07.

Fekete Ildikó 5000 Szolnok,Malom út 16. BT-K-02039UN/16-072/10.

Földi Tamás 5143 Jánoshida, Madách u. 13/a BT-K-02039UN/16-012/09.

Héja Attila Mihály 5092 Tiszavárkony, Magnezit u. 10. BT-K-00039UN/16-096/07.

Kovács Imre 5082 Tiszatenyõ, Vöröshadsereg u. 12. BT-K-02039UN/16-023/07.

Kucsera György 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 123. BT-K-02039UN/16-088/10.

Molnár Mihály 5123 Jászárokszállás, Bem J. u. 27. BT-K-00039UN/16-062/09.

Nagy Sándor 5400 Mezõtúr, Szeder u. 28. BT-K-02039UN/16-096/10.

Palcsó Tamás Gábor 5000 Szolnok, Szellõ u. 8. BT-K-02039UN/16-004/09.

Szûcs Ferenc 5435 Martfû, Tiszavirág út 4. BT-K-02039UN/16-007/09.

Takács Zoltán 5400 Mezõtúr, Deák F. út 14. BT-K-02039UN/16-148/11.

17 Tolna megye

Közúti alágazat

Bencze József 7144 Decs, Öreg u. 55. BT-K-02039UN/17-068/07.

Darócziné Sallai Orsolya 7110 Szekszárd, Mészáros Lázár u. 3. BT-K-02739UN/17-091/07.
BT-K-1000000/17-091/1/07.

Elek Sándor 7030 Paks, Április 4. u. 42. BT-K-02739UN/17-029/09.

Göttli Józsefné 7030 Paks, Öreghegy u. 70. BT-K-00739UN/17-089/07.
BT-K-1200000/17-089/07.
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Halbaksz Ferenc 7140 Bátaszék, Bonyhádi út 26/b BT-K-12039UN/17-071/10.

Hegedûs Zoltán 7143 Õcsény, Rákóczi F. u. 52. BT-K-00039UN/17-248/08.

Honti Gergely 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 86. BT-K-00039UN/17-016/09.
BT-K-0200000/17-016/1/09.

Krem Péter 7090 Tamási, Móricz Zs. ltp. 3. BT-K-02039UN/17-020/09.

Márkus József 7200 Dombóvár, Krúdy Gy. u. 23. BT-K-12739UN/17-031/07.

Sági György 7100 Szekszárd, Kõrösi Cs. S. u. 16/9. BT-K-12039UN/17-142/08.

Szukács István 7056 Szedres, Rákóczi u. 111/b BT-K-0070000/17-079/07.
BT-K-12039UN/17-079/07.

Zakóné Bárdosi Gyöngyi 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 26. 4/1. BT-K-02739UN/17-058/07.

Vasúti alágazat

Darócziné Sallai Orsolya 7110 Szekszárd, Mészáros Lázár u. 3. BT-V-12739UN/17-022/07.
Elek Sándor 7030 Paks, Április 4. u. 42. BT-V-12039UN/17-044/10.
Göttli Józsefné 7030 Paks, Öreghegy u. 70. BT-V-12739UN/17-023/07.
Krem Péter 7090 Tamási, Móricz Zs. ltp. 3. BT-V-02039UN/17-065/10.
Márkus József 7200 Dombóvár, Krúdy Gy. u. 23. BT-V-12739UN/17-031/07.
Szukács István 7056 Szedres, Rákóczi u. 111/b BT-V-12739UN/17-069/07.
Zakóné Bárdosi Gyöngyi 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 107. BT-V-02739UN/17-018/07.

Belvízi alágazat

Márkus József 7200 Dombóvár, Krúdy Gy. u. 23. BT-B-12739UN/17-031/07.

18 Vas megye

Közúti alágazat

Bécsi Pál 9653 Répcelak, József A. u. 53. BT-K-02039UN/18-088/07.
Horváth Iván 9653 Répcelak, Kõris út 12. BT-K-02039UN/18-103/07.
Kelemen István 9500 Celldömölk, Eötvös u. 6. BT-K-02039UN/18-043/10.
Németh László 9653 Répcelek, Ady E. u. 10. BT-K-02039UN/18-004/07.
Prácser Péter 9700 Szombathely, Verseny u. 4. BT-K-02039UN/18-054/07.
Rátz György 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 55. BT-K-02039UN/18-005/07.
Szalai János 9751 Vép, Kinizsi P. u. 18. BT-K-02039UN/18-108/07.
Varga László Csaba 9500 Celldömölk, Hegyi u. 28. BT-K-02039UN/18-062/10.

Vasúti alágazat

Bécsi Pál 9653 Répcelak, József A. u. 53. BT-V-02039UN/18-113/08.
Kelemen István 9500 Celldömölk, Gábor Á. u. 32. BT-V-00039UN/18-043/10.
Rátz György 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 55. BT-V-02039UN/18-005/07.

Belvízi alágazat

Rátz György 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 55. BT-B-02039UN/18-005/07.
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19 Veszprém megye

Közúti alágazat

Angyalosy Zoltán 8200 Veszprém, Tiszafa u. 74. BT-K-02039UN/19-007/09.
Farkas Lajos 8443 Bánd, Petõfi u. 83/b BT-K-02039UN/19-213/08.
Franz Hofbauer AT-2384 Breitenfurt, Paul Peters Gasse 26 BT-K-12739UN/19-077/10.
Garabics Krisztián 8500 Pápa, Második u. 25. BT-K-12039UN/19-054/09.
Hajtai Péter 8100 Várpalota, Ujlaky út 5. BT-K-02039UN/19-089/08.
Horváth Balázs 8200 Veszprém. Boglárka u. 7/H BT-K-02039UN/19-40/10.
Kerekes Gyula 8200 Veszprém, Stadion u. 19/b BT-K-02039UN/19-035/07.
Keringer Csaba 8400 Ajka, Béke u. 7. BT-K-02039UN/19-001/07.
Lõrincz István 8200 Veszprém, Major u. 40. BT-K-12039UN/19-022/09.
Lõrincz László 8200 Veszprém, Major u. 40. BT-K-1000000/19-075/09.
Maróti Béla 8184 Fûzfõgyártelep, Gagarin u. 6. BT-K-02039UN/19-043/07.
Marton Ádám 8500 Pápa, Fáy ltp. 7. ép. 1/8. BT-K-02039UN/19-061/07.

BT-K-1000000/19-102/08.
Marton Csabáné 8220 Balatonalmádi, Erkel F. u. 41. BT-K-02039UN/19-104/08.
Marton László 8500 Pápa, Muskátli u. 5. BT-K-1200000/19-156/08.

BT-K-12039UN/19-156/1/08.
Molnár Ernõ 8200 Veszprém, Ányos u. 22. BT-K-02039UN/19-105/07.
Óhegyi Gyõzõ 8200 Veszprém, Sigray u. 3. BT-K-12039UN/19-076/09.
Palicz Péter 8200 Veszprém, Ördögárok 1/a BT-K-02039UN/19-008/07.

BT-K-1000000/19-093/08.
Polhammer Tamás 8200 Veszprém, Petõfi S. u. 30. BT-K-02039UN/19-129/08.
Selmecziné Szente Katalin 8225 Szentkirályszabadja, Szente u. 1. BT-K-12039UN/19-037/07.
Szabó László Balázs 8200 Veszprém, Alkotmány út 5. BT-K-02039UN/19-038/10.
Szentgyörgyvári Dezsõ 8200 Veszprém, Haszkovó u. 14/b BT-K-12039UN/19-002/07.
Török Ferenc 8181 Berhida, Õsi út 1. BT-K-00039UN/19-051/07.
Udvardy Miklós 8291 Pula, Fõ u. 68. BT-K-02039UN/19-027/09.
Upor Magdolna 8200 Veszprém, Hérics u. 3/E BT-K-02039UN/19-063/09.

Vasúti alágazat

Hajtai Péter 8100 Várpalota, Ujlaky út 5. BT-V-02039UN/19-089/08.
Molnár Ernõ 8200 Veszprém, Ányos u. 22. BT-V-02039UN/19-142/11.
Szentgyörgyvári Dezsõ 8200 Veszprém, Haszkovó u. 14/b BT-V-12039UN/19-130/11.

20 Zala megye

Közúti alágazat

Felde Istvánné 8800 Nagykanizsa, Attila u. 10. BT-K-02039UN/20-223/08.
Gulyás Krisztián 8956 Páka, Béke út 67. BT-K-02039UN/20-014/07.
Gyimes Magdolna 8800 Nagykanizsa, Csengery út 43/3. BT-K-02739UN/20-126/08.
Horváth Márton 8900 Zalaegerszeg, Madách I. u. 20. BT-K-02039UN/20-083/10.
Kontler Károly 8900 Zalaegerszeg, Nemzetõr út 6. BT-K-02039UN/20-112/07.
Langer Tamás 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 16. BT-K-02039UN/20-059/07.
Lassu László 8800 Nagykanizsa, Kossuth L. tér 14. BT-K-02039UN/20-169/08.
Lidvin Sándor 8749 Zalakaros, Hegyalja u. 58. BT-K-0200000/20-037/10.

BT-K-00039UN/20-037/1/10.
Molnár Ferenc 8800 Nagykanizsa, Ibolya u. 7. BT-K-0200000/20-123/08.

BT-K-02039UN/20-123/1/08.
Ocskó József 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52. BT-K-02039UN/20-073/07.
Tuboly Sándor 8900 Zalaegerszeg, Pataki F. u. 4. BT-K-02039UN/20-104/07.
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Vasúti alágazat

Lidvin Sándor 8749 Zalakaros, Hegyalja u. 58. BT-V-02039UN/20-037/1/10.

Ocskó József 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/a BT-V-02039UN/20-091/08.

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság    
Kö zép-ma gya ro rszá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Elveszett körbélyegzõ érvénytelenítése

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ki ren delt -
sé gé nek jog elõd je „Gyõr-Mo son-Sop ron m.-i Köz le ke dé si Fel ügye let” fel ira tú, 69-es sor szá mú, 20 mm át mé rõ jû,
címeres körbélyegzõje elveszett.

A bé lyeg zõ hasz ná la ta feb ru ár 14-étõl ér vény te len.
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Lap zár ta után ér ke zett
mi nisz te ri utasítás

A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2007. (III. 30.) GKM

utasítása
a Budai MÁV Kórház költségvetési intézmény
átszervezésével összefüggõ létszámcsökkentés

elrendelésérõl*

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vényben, to váb bá az Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de ké ben szük sé ges sé vált
egyes fel ada tok ról  szóló kor mány ha tá ro zat ban fog lal tak ra 
fi gye lem mel, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény 30.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap -
ján az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A Bu dai MÁV Kór ház nál a je len uta sí tás ha tály ba lé pé -
sé nek nap ján – a fel ada tok vál to zá sá ból adó dó át szer ve -
zés re fi gye lem mel – az ér vé nyes, en ge dé lye zett lét szá mot
307 fõ ben ál la pí tom meg.

* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták és az a hon la pon ol -
vas ha tó.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban fog lal tak alap ján a Bu dai MÁV Kór ház -
nál lét szám csök ken tést ren de lek el, amellyel kap cso la tos
mun kál ta tói in téz ke dé se ket a je len uta sí tás ha tály ba lé pé -
sét köve tõen ha la dék ta la nul meg kell kez de ni.

(2) A Bu dai MÁV Kór ház nak az Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont szak mai struk tú rá já ba va ló be il lesz té sé vel össze -
füg gés ben, az ezzel együtt já ró fel adat vál to zás ból adó dó
át szer ve zés kö vet kez té ben vár ha tó to váb bi lét szám csök -
ken tés re is fi gye lem mel el ren de lem, hogy az (1) be kez dés -
ben el ren delt lét szám csök ken tés so rán a Bu dai MÁV Kór -
ház a cso por tos lét szám csök ken tés re vo nat ko zó sza bá lyok 
sze rint jár jon el.

3.  §

A lét szám csök ken tést a köz al kal ma zot ti jog vi szony ra
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások alap ján kell végrehajtani.

4.  §

Ez az uta sí tás 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint 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 pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 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 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www. mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 24 696 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1092 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.
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