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Jogszabályok

A Kormány
66/2007. (IV. 4.) Korm.

rendelete
a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete

vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése a) pontjának 13. alpontjában, valamint a
nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személy-
zetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)
kihirdetésérõl szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következõket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihir-
detett, a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek
személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás
(AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabá-
lyok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006.
március 15-ei 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó tevékeny-
séget végzõ

a) jármû személyzetére (a továbbiakban: gépjármûve-
zetõ),

b) jármûvet üzembentartó vállalkozásra (a továbbiak-
ban: üzembentartó), továbbá

c) a közúti vagy telephelyi ellenõrzést végzõ hatóságra
(a továbbiakban: ellenõrzõ szerv) és ennek jogkörében
eljáró személyre (a továbbiakban: ellenõr)
terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában „jármû”: az 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk b) pontjában
meghatározott közúti jármû.

3. §

(1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
deletben, az AETR Megállapodásban, valamint a közúti
közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló,
1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendeletben
(a továbbiakban: 3821/85/EGK tanácsi rendelet) meghatá-
rozott rendelkezések megtartását:

a) közúti ellenõrzés keretében a Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága
(a továbbiakban: közlekedési hatóság), a rendõrség, a
Határõrség és a vámhatóság,

b) telephelyi ellenõrzés keretében az üzembentartó
telephelyén a közlekedési hatóság, valamint az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség területi
munkaügyi felügyelõsége (a továbbiakban: munkaügyi
hatóság)
ellenõrzi.

(2) Az NKH Központi Hivatala látja el az 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a
3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott rendel-
kezések ellenõrzéséhez kapcsolódó tagállami koordináció,
adatgyûjtés és adatszolgáltatás feladatát.

(3) Az NKH Központi Hivatala – a (2) bekezdésben
meghatározottakra is figyelemmel, az ellenõrzõ szervek-
kel egyeztetetten – a tárgyévet megelõzõ év november 30.
napjáig állapítja meg a 14. §-ban meghatározott közúti és
telephelyi ellenõrzési mennyiség és arány teljesítéséhez
tartozó éves tervszámot, továbbá az ellenõrzési feladatok
ellenõrzõ szervek közötti megosztási tervét.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott éves közúti és
telephelyi ellenõrzési tervet a gazdasági és közlekedési
miniszter – az érintett ellenõrzõ szerveket felügyelõ
miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító
vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést
követõen – hagyja jóvá.

(5) Amennyiben az ellenõrzési tevékenység egyidejûleg
több ellenõrzõ szerv hatáskörét is érinti, közös ellenõr-
zésre kerülhet sor (a továbbiakban: közös ellenõrzés).

(6) A közös ellenõrzés során az ellenõrzés vezetõjének
feladata

a) az ellenõrzés megszervezése,
b) az ellenõrzés technikai feltételeinek biztosítása,

valamint
c) a hatáskörébe tartozó bírságolási eljárás lefolytatása.

(7) A közös ellenõrzés során a bírságot az eljárást
lefolytató szerv szabja ki. A befolyt bírságot e szerv szám-
lájára kell befizetni, amely összeg az ellenõrzésben részt
vett szerveket egyenlõ arányban illeti meg.

4. §

(1) A közúti ellenõrzés az 561/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletben, illetve az AETR Megállapo-
dásban, továbbá a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglal-
tak megtartásának ellenõrzésére terjed ki, így különösen:

a) a gépjármûvezetõk azonosítására, létszámára
[az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
8. cikk (3) bekezdés elõírásának ellenõrzése érdekében],

b) a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, illetve az
AETR Megállapodásban a tachográfra és annak üzemelte-
tésére elõírt feltételek megtartására,

442 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 8. szám



8. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 443

c) az adatrögzítõ lapok, illetve a gépjármûvezetõi kár-
tya meglétére és használatára,

d) a tachográf által rögzített vezetési és pihenõidõk, to-
vábbá szünetek tartamára.

(2) A közúti ellenõrzéseket rendszeresen változó helyszí-
nen és idõpontban kell végezni. Az ellenõrzõ szervek az or-
szágos és helyi közutakon az ellenõrzési pontok hálózatát
alakítják ki, amely megnehezíti az ellenõrzések elkerülését.

(3) Az ellenõrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy
a jármû megállítása, esetleges kényszervárakoztatása for-
galmi akadályt vagy balesetveszélyes helyzetet ne teremt-
sen, továbbá a jármû minden irányból megközelíthetõ,
szemrevételezhetõ legyen. Veszélyes árut szállító jármû
ellenõrzésekor a külön jogszabályban meghatározott elõ-
írásokat is figyelembe kell venni.

(4) A közúti ellenõrzések során az ellenõrzés alá vont
jármûvek és gépjármûvezetõk kiválasztásakor nem szabad
megkülönböztetést alkalmazni:

a) a jármû nyilvántartásba vételének országa,
b) a gépjármûvezetõ lakóhelye szerinti ország,
c) az üzembentartó székhelye szerinti ország,
d) a szállítás felrakó- és lerakóhelye szerint (a szállítás

kezdõ- és végállomása),
e) a beépített tachográf kivitele (analóg vagy digitális)

alapján.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzéseket
a közúti ellenõrzés során az 1. melléklet A. részében meg-
határozott vizsgálati célok együttes vagy külön-külön tör-
ténõ vizsgálatával kell elvégezni.

(6) Az ellenõrzõ szerv az 1. melléklet A. részében meg-
határozott vizsgálati célok jegyzékét, valamint a 2. mellék-
letben meghatározott ellenõrzõ eszközöket biztosítja az
ellenõr részére. Az ellenõr részére a digitális tachográf
ellenõrzéséhez szükséges ellenõri kártyát a közlekedési
hatóság biztosítja a külön jogszabályban1 meghatározott
eljárásban.

5. §

(1) A gépjármûvezetõ az ellenõrzés során köteles a gép-
jármûbe beépített tachográf, valamint annak rendeltetés-
szerû használatát szolgáló egyéb eszközök (különösen
a vezetékek, zárjelek, biztosítékok, csatlakozók, beépítési
és hitelesítési címkék, a készülék rögzítése, átalakítók),
továbbá az adatrögzítõ lapok és a gépjármûvezetõi kártya
vizsgálatát az ellenõr számára lehetõvé tenni.

(2) Ha a gépjármûvezetõ az ugyanazon szállítás során
végzett ellenõrzés alkalmával a korábbi ellenõrzés során
részére átadott közúti ellenõrzési okmányt bemutatja, ak-
kor az újabb ellenõrzést ennek figyelembevételével kell
elvégezni.

1 A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló,
1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.

6. §

(1) Az ellenõr az általa a tachográf készülékbõl kiemelt
adatrögzítõ lapot a hátoldalán a kézjegyével, valamint
a számára rendszeresített „AETR Control Hungary”
bélyegzõlenyomatával látja el, valamint feltünteti az
ellenõrzés pontos idõpontját (év, hó, nap, óra, perc).

(2) Az ellenõrzésre vonatkozó adatokat úgy kell az adat-
rögzítõ lapon rögzíteni, hogy az elõlapon lévõ adatok ne
sérüljenek meg.

7. §

(1) Amennyiben közigazgatási hatósági eljárás kezde-
ményezése érdekében az adatrögzítõ lap helyszíni elvéte-
lére kerül sor, arról átvételi elismervényt kell adni.

(2) Az elismervény tartalmi elemei:
a) az elvétel helye (település és a közterület megneve-

zése, vagy az útvonal száma és szelvénye),
b) az elvétel ideje (év, hó, nap, óra, perc),
c) a gépjármûvezetõ neve (születési családi és utónév),
d) a gépjármûvezetõ tevékenysége (kezdete, megszakí-

tások, pihenõidõ, vezetési és egyéb tevékenységi idõ),
e) a gépjármûvel megtett távolság az adatrögzítõ lap

alapján,
f) a gépjármû rendszáma,
g) a gépjármû kilométer-számláló mûszerének ellenõr-

zéskori állása,
h) a gépjármû elindulásának megfelelõ „km” állás,
i) az elvétel oka,
j) a közúti ellenõr „AETR Control Hungary” bélyegzõ-

lenyomata és aláírása.

(3) A tachográf készülék, illetve annak rendeltetésszerû
mûködését befolyásoló eszközök szabálytalan mûködésé-
re utaló körülmények esetén – a közigazgatási eljárás kez-
deményezése érdekében – azokról fényképet vagy videó-
felvételt kell készíteni.

8. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt elõ-
írások megsértése esetén a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény 44. § (3) bekezdése alapján pihenõidõ
letöltése (a továbbiakban: kényszervárakoztatás) rendel-
hetõ el.

(2) A napi pihenõidõ elégtelensége miatt a kényszer-
várakoztatás mértéke egybefüggõen minimum 9 óra,
maximum 11 óra lehet.

(3) Heti pihenõidõ hiánya esetén 24 óra egybefüggõ
pihenõidõ írható elõ.

(4) Megszakítás elégtelensége miatt minimum 15 perc,
maximum 45 perc kényszervárakoztatás rendelhetõ el.



(5) Kényszervárakoztatás elrendelése esetén az elren-
delõ hatóságot a jármû és a rakománya õrzéséért, valamint
a kényszervárakoztatás következtében az üzembentartót
ért kárért felelõsség nem terheli.

9. §

(1) A várakozás kikényszerítése érdekében a gépjármû
és a rakomány okmánya a várakozás elõírt idõtartamáig
visszatarthatók.

(2) Az okmányok átvételérõl elismervényt kell kiállíta-
ni. Biztosítani kell, hogy a gépkocsivezetõ a visszatartott
okmányt a kényszervárakoztatás elteltével – a kényszervá-
rakoztatás kijelölt helyéhez legközelebb esõ – ellenõrzõ
szervnél átvehesse. A kényszervárakoztatás elteltét köve-
tõen az okmányok átvételérõl kiállított elismervény az
okmányok átvételére és az átvétel helyére történõ közleke-
désre jogosít.

(3) A gépjármû okmányainak a pihenõidõ letöltésének
biztosítása érdekében történõ visszatartása nem minõsül a
külön jogszabályban meghatározott helyszíni elvételnek.

10. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó jármû esetében a köz-
úti ellenõrzést az erre a feladatra felkészített, eredményes
elméleti és gyakorlati vizsgát tett közúti ellenõr végezheti.

(2) Az ellenõrzõ szerv által önállóan végzett közúti
ellenõrzés során rendelkezésre kell állni a kézi vagy szá-
mítógépes kiértékelõ eszköznek, továbbá az NKH Köz-
ponti Hivatala által nyilvántartott, országosan egységesí-
tett és sorszámozott „AETR Control Hungary” bélyegzõ-
nek. A 3. § (5) bekezdésében meghatározott közös ellenõr-
zés során e technikai feltételeket az ellenõrzést vezetõ
ellenõrzõ szerv biztosítja.

(3) Az ellenõrzõ szervnek az ellenõrzések egységes
lefolytatásához rendelkeznie kell:

a) az ellenõrzés tárgyát képezõ tételek jegyzékével
(ellenõrzési lista),

b) a közúti fuvarozásban használatos legfontosabb ki-
fejezéseket tartalmazó, az Európai Bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság) által összeállított és az NKH Központi
Hivatala által az ellenõrzést végzõk részére biztosított szó-
tárral, amely tartalmazza a szállítási mûveleteknél rend-
szerint használt kifejezéseket és azok magyar nyelvû meg-
felelõjét.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott eszközök hiányá-
ban az ellenõrzés nem végezhetõ el.

11. §

Az NKH Központi Hivatala szervezésében – az ellenõr-
zõ szervekkel történõ egyeztetés alapján és részvételük-
kel – évente legalább hat alkalommal összehangolt közúti

ellenõrzést kell tartani az 561/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi
rendeletben foglaltak megtartásának ellenõrzésére. Az
összehangolt közúti ellenõrzéseket a szomszédos állo-
mokkal összeegyeztetett idõben kell végrehajtani.

12. §

(1) Az üzembentartónak a Magyar Köztársaság terüle-
tén lévõ telephelyén végzett hatósági ellenõrzés (a továb-
biakban: telephelyi ellenõrzés) az 561/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a
3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglaltak megtartásá-
nak ellenõrzésére terjed ki, így különösen:

a) a munkaügyi adatok nyilvántartásai közül a gépjár-
mûvezetõ vezetési és pihenõidejére vonatkozó adatokra,

b) a tachográf hitelesítési dokumentumainak nyilván-
tartására,

c) a felhasznált adatrögzítõ lapok meglétére, ezek meg-
felelõ tárolására,

d) az üzembentartó által végzett ellenõrzések doku-
mentumaira, az ellenõrzés alapján tett intézkedésekre és
ezek hatásaira,

e) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
let 10. cikkében a szállítási vállalkozás (üzembentartó)
részére meghatározott elõírások megtartásának ellenõrzé-
sére,

f) a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint a köz-
úti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló,
1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendelet vég-
rehajtásáról szóló külön jogszabályban foglaltakra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzéseket
a telephelyi ellenõrzés során az 1. melléklet A., valamint
B. részében meghatározott vizsgálati célok együttes vagy
külön-külön történõ vizsgálatával kell elvégezni.

(3) Az ellenõrzõ szerv az 1. melléklet B. részében meg-
határozott vizsgálati célok jegyzékét, valamint a 2. mellék-
letben meghatározott ellenõrzõ eszközöket biztosítja az
ellenõr részére. Az ellenõr részére a digitális tachográf
ellenõrzéséhez szükséges ellenõri kártyát a közlekedési
hatóság biztosítja a külön jogszabályban2 meghatározott
módon.

(4) A telephelyi ellenõrzéseket a közúti áru- és személy-
szállító vállalkozásokkal kapcsolatos ellenõrzési tapaszta-
latok figyelembevételével kell megszervezni.

(5) A telephelyi ellenõrzések során figyelembe kell ven-
ni – a más ország illetékes hatósága által küldött – az
üzembentartó külföldön végzett tevékenységével kapcso-
latos tájékoztatásában foglaltakat is.

2 A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló,
1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.
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(6) E rendelet alkalmazásában telephelyi ellenõrzésnek
minõsül az üzembentartó által az ellenõrzõ szerv részére
átadott okmányoknak és adatoknak az ellenõrzõ szerv
saját hivatalában elvégzett vizsgálata is.

13. §

A közúti és a telephelyi ellenõrzés során az ellenõrzõ
szervek az AETR Megállapodás hatálya alá tartozó közúti
szállítás esetén az AETR Megállapodáshoz csatlakozott
országgal kötött – külön jogszabályban kihirdetett – kétol-
dalú megállapodásban foglalt rendelkezések végrehajtását
is ellenõrzik.

14. §

(1) Az NKH Központi Hivatala minden naptári év ne-
gyedik negyedévében a következõ évre szólóan elkészíti
az éves közúti és telephelyi ellenõrzési tervet, amelyben
– a 9. §-ban meghatározott adatszolgáltatás elemzésére is
figyelemmel – az ellenõrzõ szervek közötti koordinációs
feladatkörében gondoskodik arról, hogy az ellenõrzõ szer-
vek által végzett közúti és telephelyi ellenõrzések éves
száma elérje:

a) 2007. december 31-éig az 561/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó jármûvek
száma, valamint az éves munkanapok szorzataként számí-
tott összes munkanapok számának 1%-át,

b) 2008. január 1-jét követõen az összes munkanapok
számának 2%-át,

c) 2010. január 1-jét követõen az összes munkanapok
számának 3%-át.

(2) Az éves közúti és telephelyi ellenõrzési terv megha-
tározásakor – a 3. §-ban meghatározott ellenõrzési feladat-
körök figyelembevételével – gondoskodni kell arról, hogy

a) 2007. december 31-éig az ellenõrzött munkanapok:
aa) legalább 15%-át közúti ellenõrzés keretében, és
ab) legalább 30%-át telephelyi ellenõrzés keretében,

valamint
b) 2008. január 1-jét követõen az ellenõrzött munka-

napok:
ba) legalább 30%-át közúti ellenõrzés keretében, és
bb) legalább 50%-át telephelyi ellenõrzés keretében

ellenõrizzék.

(3) A 2007. évi közúti és telephelyi ellenõrzési tervet
2007. május 31-éig kell elkészíteni.

15. §

(1) Az ellenõrzõ szervek az általuk végzett ellenõr-
zésekrõl nyilvántartást vezetnek, amely legalább a
(2)–(6) bekezdésekben meghatározott adatokat tartalmazza.

(2) A közúti ellenõrzésrõl vezetett nyilvántartás tartal-
mazza:

a) az ellenõrzött jármûvek és gépjármûvezetõk számát,
b) az ellenõrzés során feltárt jogsértések számát és jel-

legét,
c) a b) pont alapján kezdeményezett leggyakrabban

elõforduló intézkedéseket.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott közúti ellenõrzési
nyilvántartásnak biztosítania kell a következõ szempontok
szerinti adatcsoportosítást:

a) a közúti ellenõrzés helye szerint (autópálya, fõ- vagy
másodrendû út), rögzítve az ellenõrzött jármû honosságát
is, az e szempont szerinti megkülönböztetés elkerülése,
illetõleg ennek kimutatása érdekében;

b) a tachográf kivitele szerint (analóg vagy digitális).

(4) A nem magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellá-
tott jármûvek közúti ellenõrzése során feltárt hiányos-
ságokról államonként külön nyilvántartást is vezetni kell,
a következõ adatokkal:

a) az ellenõrzött jármûvek és gépjármûvezetõk száma,
b) a gépjármûvezetõk által elkövetett szabálytalan-

ságok jellege,
c) a szabálytalanságok miatt alkalmazott intézkedések

jellege,
d) súlyos szabálytalanság esetén a kirótt bírság összege.

(5) A telephelyi ellenõrzésekrõl vezetett nyilvántartás
tartalmazza:

a) az ellenõrzések számát és az ellenõrzött munkana-
pok számát,

b) az ellenõrzött jármûvek és gépjármûvezetõk számát,
c) az ellenõrzés során feltárt jogsértések számát és jel-

legét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott telephelyi ellen-
õrzési nyilvántartásnak biztosítania kell a következõ
szempontok szerinti adatcsoportosítást:

a) az áru- vagy személyszállító tevékenység fajtája és
jellege szerint (fuvarozás, bérmunkában végzett tevékeny-
ség vagy sajátszámlás szállítás, nemzetközi vagy belföldi
szállítás, személy- vagy áruszállítás);

b) az üzembentartó jármûveinek száma;
c) a tachográf kivitele szerint (analóg vagy digitális).

(7) A (2)–(6) bekezdésben meghatározott ellenõrzési
nyilvántartások elkülönítetten tartalmazzák az adatokat az
áru- és személyszállítási tevékenységre.

(8) Az ellenõrzõ szervek – a közúti szállításra vonat-
kozó közösségi szociális elõírás alapján végzett közleke-
dési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól szóló rende-
letben meghatározott tartalommal és részletezéssel – min-
den naptári negyedévet követõ hónap 15. napjáig megkül-
dik az NKH Központi Hivatala részére az elõzõ negyedév
összesített ellenõrzési adatait.

(9) Az NKH Központi Hivatala az ellenõrzõ szervektõl
kapott adatok alapján országos összesített ellenõrzési adat-
nyilvántartást készít, amelybõl az 561/2006/EK európai



parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében meghatározott
adatszolgáltatást – a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési ható-
sági ellenõrzés részletes szabályairól szóló külön jogsza-
bályban meghatározott módon – kétévente megküldi az
Európai Bizottságnak.

(10) Amennyiben a közúti ellenõrzés során gyanú merül
fel arra, hogy a más tagállamban nyilvántartásba vett jár-
mûvel megsértették az 561/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben, illetve az AETR Megállapodásban
meghatározott elõírásokat, azonban a megfelelõ adatok
hiányában ennek ténye nem állapítható meg, az ellenõrzõ
szerv a nyilvántartó tagállamot – az NKH Központi Hiva-
tala útján – adatszolgáltatás céljából megkeresi. Az NKH
Központi Hivatala a más tagállam e célból küldött adat-
kérését – az adatvédelemmel kapcsolatos külön jogszabá-
lyokban foglaltak megtartásával – haladéktalanul teljesíti.

(11) Az ellenõrzõ szervek az általuk kezelt adatokat
csak az adatvédelemmel kapcsolatos külön jogszabályok-
ban foglaltak szerint használhatják fel.

16. §

Az üzembentartó az ellenõrzést követõen egy naptári
évig köteles megõrizni a közúti ellenõrzés, valamint a
telephelyén végzett ellenõrzés alkalmával az ellenõrzõ
szerv által kiadott ellenõrzési jegyzõkönyveket és egyéb,
az ellenõrzés eredményét tanúsító okmányokat. Az ellen-
õrzõ szerv az ismételt ellenõrzés során figyelembe veszi
a korábban elvégzett ellenõrzés megállapításait.

17. §

(1) A Magyar Köztársaság részérõl az AETR Megálla-
podáshoz csatlakozott országok illetékes ellenõrzõ ható-
ságaival – az ellenõrzések kapcsán felmerülõ kölcsönös
adatszolgáltatások teljesítése tekintetében is – közvetlen
kapcsolatot az NKH Központi Hivatala tart fenn.

(2) Az NKH Központi Hivatala az AETR Megállapo-
dáshoz csatlakozott országok illetékes hatóságait tájékoz-
tatja az ellenõrzések tapasztalatairól, az alkalmazott
szankciókról, intézkedésekrõl.

(3) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet 22. cikk (2) bekezdésében, valamint a 3821/85/EGK
tanácsi rendelet 19. cikk (3) bekezdésében a tagállamok
számára meghatározott kölcsönös adatszolgáltatást az
NKH Központi Hivatala

a) 2007. április 1-jét követõen hat havonta egyszer,
valamint

b) külön tagállami megkeresés alapján
teljesíti.

18. §

(1) A közúti áru- és személyszállítást végzõ vállalkozá-
sokat az ellenõrzések eredménye alapján – kockázatérté-
kelõ rendszer alkalmazásával – az ellenõrzõ szervek közö-
sen, évente értékelik. Ennek figyelembevételével gyakrab-
ban és részletesebb módon kell telephelyi ellenõrzést
végezni az olyan üzembentartónál, amely az 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve a
3821/85/EGK tanácsi rendelet elõírásait rendszeresen
vagy súlyosan megsérti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékelés alapján
az NKH Központi Hivatala összesítést készít, amelyrõl az
ellenõrzés alá vont vállalkozások szakmai érdekképvise-
letei – megkeresés alapján – tájékoztatást kapnak.

19. §

(1) Az NKH Központi Hivatala – az érintett ellenõrzõ
szervekkel egyetértésben – Módszertani Útmutatóban ha-
tározza meg azokat az ismereteket, amelyekkel az ellen-
õröknek rendelkezniük kell a közúti és telephelyi ellenõr-
zés szakszerû végrehajtásához.

(2) Az ellenõrzõ szervek biztosítják, hogy az (1) bekez-
désben meghatározott ismeretekkel rendelkezõ ellenõrök
végezzék az e rendeletben meghatározott közúti és telep-
helyi ellenõrzési feladatokat.

(3) A közlekedési hatóság – az ellenõrzõ szerv kez-
deményezése alapján – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott ellenõröket költségtérítés mellett „AETR Control
Hungary” lenyomatú bélyegzõvel látja el.

(4) Az ellenõrzõ szervek Együttmûködési Megállapo-
dásban rögzítik az e rendeletben foglaltak végrehajtását
biztosító, jogi szabályozást nem igénylõ technikai kérdé-
seket, valamint elfogadják az (1) bekezdésben meghatáro-
zott Módszertani Útmutatót.

20. §

(1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ egyes jármû-
vek személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzé-
sérõl szóló 54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet,

b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek módosí-
tásáról szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a,

c) egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a
Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos
módosításáról szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
13. §-a.
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(3) Az ellenõrzõ szervek a 19. § (4) bekezdésében
meghatározott Együttmûködési Megállapodást 2007. jú-
lius 1-jéig kötik meg.

21. §

(1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK
és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet 17. cikk (1) és (2) bekezdésének,
valamint 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendel-
kezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimum-
feltételeirõl és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2–9., 11. és 16. cik-
kének, valamint I–III. mellékletének való megfelelést
szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A közúti és a telephelyi ellenõrzések során
alkalmazandó vizsgálati célok

A. rész

Közúti ellenõrzések

A közúti ellenõrzések során a következõ vizsgálati célo-
kat kell alkalmazni:

1. – napi és heti vezetési idõk, szünetek és napi és heti
pihenõidõk, továbbá

– a megelõzõ napokra vonatkozó adatrögzítõ lapok,
amelyeket a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke
(7) bekezdésének megfelelõen a jármûvön kell tartani,
és/vagy

– ugyanerrõl az idõszakról a jármûvezetõ kártyáján
tárolt adatok, és/vagy

– e rendelet 2. mellékletében meghatározott eszközzel
a tachográf memóriájában tárolt adatok, és/vagy

– ugyanezek a kinyomaton szereplõ adatok;

2. a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekez-
désében említett idõszakra vonatkozóan minden olyan
eset, amikor a jármû megengedett sebességét túllépték,
amely magában foglal minden olyan, egy percnél
hosszabb idõszakot, amely alatt a jármû sebessége N3 kate-
góriájú jármûvek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy
M3 kategóriájú jármûvek esetében a 105 km/órát3;

3. indokolt esetben a jármû által elért, a tachográf által
rögzített pillanatnyi sebességek legfeljebb a jármû meg-
elõzõ 24 órai használatára vonatkozóan;

4. a tachográf helyes mûködése (a készülékkel és/vagy
a jármûvezetõ kártyájával és/vagy az adatrögzítõ lapokkal
történt esetleges visszaélés megállapítása), vagy amennyi-
ben indokolt, a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikké-
nek (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte
a jármûvön.

B. rész

Telephelyi ellenõrzések

Az üzembentartó telephelyén végzett ellenõrzések az
A. rész elemein túl a következõ elemekre terjednek ki:

1. a heti pihenõk és ezen pihenõidõk közötti vezetési
idõk;

2. a két hétre összesen engedélyezett vezetési idõk be-
tartása;

3. az adatrögzítõ lapok, a jármûegység és a jármûveze-
tõ kártyájának adatai, továbbá kinyomatok, valamint az
üzembentartó által a digitális tachográfról letöltött adatok.

2. melléklet
a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az ellenõrzõ szervek által egységesen alkalmazott
ellenõrzõ eszközök

A rendelet hatálya alá tartozó közúti és telephelyi
ellenõrzést végzõ ellenõrnek rendelkeznie kell a követ-
kezõ eszközökkel:

1. a jármû fedélzeti egységérõl és a digitális tachográf
gépjármûvezetõi kártyájáról adatok letöltésére, leolvasá-
sára, elemzésére és/vagy a megállapított tények elemzése
céljából egy központi adatbázisba való elküldésére alkal-
mas berendezés;

2. a tachográfok adatrögzítõ lapjainak ellenõrzésére
szolgáló berendezés.

3 Az N3 és M3 jármûkategória meghatározását lásd a közúti jármûvek mû-
szaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. §-ban.



A gazdasági és közlekedési miniszter
40/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete
a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás

külön feltételeirõl szóló
4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. § (3) bekezdése b) pontjának 1. és 16. alpontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás külön
feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet
5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a közúti
forgalomban a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális
igazgatósága, a határõrség és a vámhatóság ellenõrzi.

(2) A 4. § (2) bekezdésében foglalt okmányokat ellenõr-
zés esetén be kell mutatni az ellenõrzést végzõ szervnek.

(3) A 3. §-ban vagy 4. §-ban meghatározott rendelkezé-
sek megsértõi külön jogszabályban1 foglaltak szerint bír-
ságot kötelesek fizetni.

(4) A Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazga-
tósága a (3) bekezdésben meghatározott esetben a közúti
árufuvarozói tevékenység gyakorlásának jogát teljesen
vagy részben felfüggesztheti, illetõleg a vállalkozás nem-
zetközi közúti árufuvarozási engedéllyel való ellátását
korlátozhatja.”

2. §

Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejû-
leg hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény hatálybalépésével összefüggõ egyes miniszteri ren-
deletek módosításáról rendelkezõ 86/2005. (X. 21.) GKM
rendelet 5. §-a.

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

1 A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 20. §.

A gazdasági és közlekedési miniszter
41/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok

kivetésének részletes szabályairól és a bírságok
felhasználásának rendjérõl szóló

45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kkt.) 48. §-a (3) bekezdésének f) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, valamint a gazdasági és
közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában
megállapított feladatkörömben eljárva – a közlekedésren-
dészetért felelõs miniszterrel, valamint az adópolitikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazási köre kiterjed]
„b) a Kkt. 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott

tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezések meg-
sértése esetére a külön jogszabályban1 meghatározott
bírság,”
[kivetésére és felhasználásának rendjére.]

(2) Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket megálla-
pító rendelkezések meghatározását az 1. melléklet tartal-
mazza.”

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságolási el-
járás lefolytatására]

„b) az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Kkt.
20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatóságok:

ba) az NKH regionális igazgatósága, másodfokon az
NKH Központi Hivatala,

1 A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl szóló
57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet.
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bb) határrendészeti kirendeltség, a határõr igazgatóság,
amennyiben elsõ fokon a határrendészeti kirendeltség jár
el, másodfokon a határõr igazgatóság, egyéb esetben má-
sodfokon a Határõrség Országos Parancsnoksága,

bc) a rendõrkapitányság, a megyei (budapesti) rend-
õr-fõkapitányság, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat,
amennyiben elsõfokon a rendõrkapitányság jár el, másod-
fokon a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság, egyéb
esetben másodfokon az Országos Rendõr-fõkapitányság,

bd) a vámhivatal, a fõvámhivatal, másodfokon a vám-
hivatal felügyeletét ellátó regionális parancsnokság,

be) a munkaügyi felügyelõ, másodfokon az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség; a munka-
ügyi felügyelõség igazgatója, másodfokon az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke,

bf) a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgató-
ság, másodfokon az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság”
[(a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jogosult.]

3. §

(1) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást
a) az 1. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a képzõ

szervvel, szakoktatóval, iskolavezetõvel,
b) az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
ba) a szállítási (fuvarozási) tevékenységet végzõ jármû

tulajdonosával, üzembentartójával, bérlõjével (a továb-
biakban együtt: üzembentartó), a jármû vezetõjével,

bb) a veszélyes áruk szállítása esetén a jármû üzemben-
tartójával, a jármû vezetõjével, a feladóval, a csomagoló-
val, a berakóval, a töltõvel, a szállítóval (fuvarozóval), a
vállalkozás vezetõjével, a szállítási biztonsági tanács-
adóval,

c) az 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
ca) engedély nélküli útépítés, útmegszüntetés, elbontás

esetén az építtetõvel,
cb) engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az

építési engedéllyel rendelkezõvel
szemben indítja meg.”

(2) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az eljáró hatóság]
„a) az 1. § (1) bekezdésének a) pontja alapján kivetett

bírságról szóló határozatot a képzõ szervnek vagy az isko-
lavezetõnek vagy a szakoktatónak egy példányban küldi
meg,

b) az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a közúti
ellenõrzéshez kapcsolódóan kivetett bírságról szóló hatá-
rozatot egy példányban – az átvétel elismertetése mellett –
a jármû vezetõjének is köteles átadni. A bírság megfizeté-
sérõl, illetõleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetésérõl a

jármû vezetõje részére elismervényt vagy letéti igazolást
kell átadni, amelynek másolatát a jármû üzembentartója
részére is meg kell küldeni,”

(3) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az 1. § (1) bekezdésének a)–c) pontja alapján kive-
tett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerõre
emelkedésétõl számított 15 napon belül, az eljáró hatóság
2. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál
vezetett elõirányzat-felhasználási keret számlájára kell be-
fizetni.”

4. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A Kkt. 20. §-ának (9) bekezdésében meghatáro-

zott, a jármû vezetõje részére írásban átadandó írásbeli tá-
jékoztatás tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.”

5. §

Az R. 4. §-a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rendõrség az általa lefolytatott eljárás alapján ki-

vetett és befizetett bírság összegét
a) a közúti ellenõrzéshez használt gépjármûvek és

technikai eszközök fejlesztésére, azok mûködtetésével
kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezésére,

b) az ellenõrzést végzõ állomány képzésére, a szüksé-
ges okmányok beszerzésére,

c) a nyilvántartással és az eljárással összefüggõ egyéb
feladatokkal kapcsolatos költségek fedezésére,

d) az adatszolgáltatással kapcsolatos rendõrségi kötele-
zettségek teljesítéséhez szükséges feltételrendszer biztosí-
tására és az azzal kapcsolatos költségek fedezetének bizto-
sítására

használhatja fel.
(5) A munkaügyi felügyelõség az általa lefolytatott eljá-

rás alapján kivetett és befizetett bírság összegét
a) az ellenõrzéshez használt gépjármûvek és technikai

eszközök beszerzésére, fejlesztésére, azok mûködtetésé-
vel kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezésére,

b) az ellenõrzést és a szakmai felügyeleti tevékenysé-
get végzõk képzésére, a szükséges bizonylatok beszerzé-
sére,

c) a nyilvántartással és az eljárással összefüggõ egyéb
feladatokkal kapcsolatos költségek fedezetének biztosítá-
sára

használhatja fel.
(6) A katasztrófavédelmi hatóság az általa lefolytatott

eljárás alapján kivetett és befizetett bírság összegét:
a) a veszélyes áruk szállításának közúti és telephelyi

ellenõrzésével összefüggõ feladatainak ellátásához szük-



séges feltételek javítására, az ellenõrzéséhez használt gép-
jármûvek és technikai eszközök fejlesztésére, azok mû-
ködtetésével kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezé-
sére,

b) az ellenõrzést végzõ állomány képzésére, tovább-
képzésére, az ellenõrzési feladatokkal összefüggõ költsé-
gek fedezésére, valamint a szállítási kockázatok csökken-
tését célzó kutatásokhoz, fejlesztésekhez,

c) a nyilvántartással, valamint az I. és II. fokú eljárással
összefüggõ egyéb feladatokkal kapcsolatos költségek fe-
dezésére,

d) az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges feltételrendszer költségeinek biz-
tosítására
használhatja fel.”

6. §

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK
és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet 19. cikke (3) bekezdésének vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

7. §

(1) Az R. 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és
2. melléklete lép.

(2) Az R. az e rendelet 3. melléklete szerinti 3. mellék-
lettel egészül ki.

8. §

Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejû-
leg hatályát veszti az R. 3. §-ának (5)–(7) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szo-
ciális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és
a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamen-
ti és tanácsi rendelet 19. cikke (3) bekezdésének végrehaj-
tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

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

1. melléklet
a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

„1. melléklet
a 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelethez

A bírságolással érintett tevékenységeket
megállapító rendelkezések

1. Az 1. § (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan
[Kkt. 18. § (2) bekezdés] a közúti jármûvezetõk és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. ren-
delet 3. §-a (1) bekezdésének rendelkezése.

2. Az 1. § (1) bekezdésének b) pontjához kapcsolódóan
[Kkt. 20. § (1) bekezdés] a külön jogszabályban2 meghatá-
rozott rendelkezések.

3. Az 1. § (1) bekezdésének c) pontjához kapcsolódóan
[Kkt. 29/A. § (1) bekezdés] az utak építésének, forgalom-
ba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl
szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-ának (1) be-
kezdése, 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja és 26. §-a (1) és
(2) bekezdésének rendelkezése.”

2 A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl szóló
57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet.
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2. melléklet a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

„2. melléklet a 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelethez

1. Az NKH Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00289926-00000000.

2. A Vám- és Pénzügyõrség Magyar Államkincstár számlaszáma: 10023002–01454062 VPOP költségbevételi szám-
la (VPOP PGF kezelésében).



3. Határõr Igazgatóságok Magyar Államkincstár számlaszámai:

Név
Magyar Államkincstár

számlaszáma

Határõr Igazgatóságok

Gyõri Határõr Ig. 10033001-01392313

Szombathelyi Határõr Ig. 10047004-01392416

Nagykanizsai Határõr Ig. 10049006-01392344

Pécsi Határõr Ig. 10024003-01392351

Kiskunhalasi Határõr Ig. 10025004-01392368

Orosházi Határõr Ig. 10026005-01392375

Nyírbátori Határõr Ig. 10044001-01392382

Miskolci Határõr Ig. 10027006-01392399

Balassagyarmati Határõr Ig. 10037005-01392409

Budapesti Határõr Ig. 10023002-01392306

Határõrség Országos Parancsnoksága 10023002-01451904

4. A Rendõrség Magyar Államkincstár számlaszámai:

Név
Magyar Államkincstár

számlaszáma

Budapesti Rendõr-fõkapitányság 10023002-01451430-00000000

Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság 10024003-01451485-00000000

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság 10025004-01451492-00000000

Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság 10026005-01451502-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság 10027006-01451519-00000000

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság 10028007-01451526-00000000

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság 10029008-01451533-00000000

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság 10033001-01451540-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság 10034002-01451557-00000000

Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság 10035003-01451564-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság 10045002-01451612-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság 10036004-01451571-00000000

Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság 10037005-01451588-00000000

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 10023002-01451478-00000000

Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság 10039007-01451595-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság 10044001-01451605-00000000

Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság 10046003-01451629-00000000

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság 10047004-01451636-00000000

Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság 10048005-01451643-00000000

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság 10049006-01451650-00000000

Rendészeti Biztonsági Szolgálat 10023002-01451825-00000000

Országos Rendõr-fõkapitányság 10023002-01451722-00000000

5. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-
01743496-00000000

6. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Magyar Államkincstár számlaszáma: 10023002-
00283494-00000000”
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3. melléklet
a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

„3. melléklet
a 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelethez

Írásbeli tájékoztatás

1. Az eljáró hatóság megnevezése

2. Az elsõfokú határozat száma, amely alapján intézke-
dés történik.

3. Az elsõfokú határozat rendelkezõ részének ismerte-
tése:

a) a bírság kivetésének alapját képezõ jogszabályi ren-
delkezés,

b) az elsõfokú határozat azonnali végrehajtásának el-
rendelése,

c) a kivetett bírság összege,
d) a bírság megfizetésére kötelezett megnevezése.

4. A jármû visszatartásával kapcsolatos intézkedések
és kötelezettségek:

a) intézkedés a jármû visszatartásáról a kivetett bírság
vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig,

b) a jármû visszatartására kijelölt hely megnevezése, a
kijelölt hely megközelítésének útvonala,

c) a kivetett bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás
megfizetésének módja,

d) a jármûnek visszatartás helyérõl történõ távozásához
kapcsolódó, a jármûvezetõre vonatkozó kötelezettségek.

5. Egyéb szükséges információk:
a) a jármû visszatartására kijelölt hely igénybevételére

vonatkozó estleges feltételek,
b) az eljáró hatósággal és kiállítóval történõ kapcsolat-

felvétel lehetõségei.

6. A bírság kivetésének alapjául szolgáló hatósági el-
lenõrzéshez kapcsolódó esetleges egyéb hatósági intézke-
dések, határozatok:

a) a jármûhöz, tartozékához, rakományához tartozó ok-
mányok helyszíni idõleges elvétele,

b) a jármû kötelezõ javításának vagy mûszeres ellen-
õrzõ vizsgálatának elrendelése, ezek elvégzésére kijelölt
helyszín meghatározása,

c) a jármûvezetõ részére kötelezõ pihenõidõ letöltésé-
nek elrendelése,

d) a rakomány elhelyezésének változtatása, a rako-
mány egy részének lerakása,

e) a veszélyes áru (ADR) lerakása, kármentesítési hely-
re szállítása,

f) a megengedett tengelyterhelés túllépése miatt pótdíj-
fizetési kötelezettség megállapítása,

g) egyéb intézkedések.

7. Záradék:
a) a kiállító hatóság megnevezése, bélyegzõ lenyoma-

ta, a kiállító aláírása,
b) a jármûvezetõ által történõ átvételt igazoló záradék,

a jármûvezetõ aláírása.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
42/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete
a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekrõl szóló, 1985. december 20-i

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. § (3) bekezdése b) pontjának 19. és 24. alpontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékek-
rõl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi ren-
delet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren-
delet (a továbbiakban: DR.) 2. §-ának h) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„h) ellenõrzõ szerv: a közúti szállításra vonatkozó egyes

szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK
és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet), valamint a 3821/85/EGK tanácsi rende-
letben foglalt elõírások ellenõrzésére külön jogszabály1

alapján jogosult szerv;”

2. §

A DR. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

1 – A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 20. §-ának (11) be-
kezdése, 44. §-ának (2) bekezdése és 44/A. §-ának (2) bekezdése.

– A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihe-
nõidejének ellenõrzésérõl szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet.

– A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján
végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól szóló 43/2007.
(IV. 4.) GKM rendelet.
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„(1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet hatálya alá tartozó jármûbe tachográfot a külön jog-
szabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ, a ta-
chográf kategóriájára vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési
Hatóságnak a telephely szerint illetékes regionális igazga-
tóságánál bejelentett gépjármûfenntartó szervezet
(a továbbiakban: tachográf mûhely), továbbá új, még hasz-
nálatba nem vett jármû esetében a jármû, illetõleg a
tachográf gyártója építhet be.”

3. §

(1) A DR. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A gépjármûvezetõ a tachográffal ellátott jármûvel
való munkavégzés során köteles a tachográfot, valamint az
adatrögzítõ lapot, illetõleg a tachográf kártyáját az
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatáro-
zott módon használni.”

(2) A DR. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítése ér-
dekében az üzemben tartó köteles

a) a foglalkoztatott gépjármûvezetõjének gépjármûve-
zetõi kártyájáról 28 naponként legalább egy alkalommal,
valamint

b) az üzemben tartott gépjármûvébe beépített digitális
tachográfról negyedévente legalább egy alkalommal a tá-
rolt adatokat letölteni,

c) a javításra kerülõ jármûvek esetében a digitális ta-
chográf javító mûhely által letöltött adatokat átvenni, to-
vábbá

d) a letöltött adatokat elektronikus adattárolón
(CD-ROM-on vagy DVD-ROM-on) a letöltést követõen
12 hónapig megõrizni és az ellenõrzõ szerv számára ellen-
õrzés céljára rendelkezésre bocsátani.”

4. §

A DR. 9. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A kártyakiadási eljárás megkezdésekor a kártyakibo-
csátó hatóság a bemutatott okmányok, a (3) bekezdésben
meghatározott kártyanyilvántartás, valamint a tagálla-
mok közti elektronikus kapcsolat útján ellenõrzi, hogy]

„d) a gépjármûvezetõi kártyát kérelmezõ személy
végez-e az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet.”

5. §

A DR. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
deletben foglaltak ellenõrzését végzõ hatóságok (a továb-
biakban: ellenõrzõ szerv) feladatkörében közúti, illetve te-
lephelyi ellenõrzést végzõ személy (a továbbiakban: ellen-
õr) részére az ellenõri kártyát az ellenõrt foglalkoztató
ellenõrzõ szerv kezdeményezésére adja ki a kártyakibo-
csátó hatóság.”

6. §

A DR. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) Tanács 3821/85/EGK rendelete (1985. decem-
ber 20.) a közúti közlekedésben használt menetíró készü-
lékekrõl,

b) Tanács 2135/98/EK rendelete (1998. szeptem-
ber 24.) a közúti közlekedésben használt menetíró készü-
lékrõl szóló 3821/85/EGK rendelet , továbbá a
3820/84/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek végrehajtá-
sára vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK ren-
delete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosítá-
sáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezésérõl, 10. cikk (5) bekezdés a) pont i) al-
pont.”

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. április 11-én lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-ának (2) bekezdése 2007. július 1-jén
lép hatályba.

8. §

Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szo-
ciális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és
a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet 10. cikk (5) bekezdés a) pont
i) alpont végrehajtásához szükséges rendelkezéseket álla-
pítja meg.

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



A gazdasági és közlekedési miniszter
43/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális

jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági
ellenõrzés részletes szabályairól

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. § (3) bekezdése b) pontjának 24. alpontjában, valamint
a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személy-
zetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)
kihirdetésérõl szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (2) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirde-
tett, a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek sze-
mélyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás
(AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabá-
lyok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006.
március 15-ei 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó tevékenysé-
get végzõ

a) jármû személyzetére (a továbbiakban: gépjármûve-
zetõre),

b) jármûre,
c) jármûvet üzembentartó vállalkozásra (a továbbiak-

ban: üzembentartóra), továbbá
d) a közúti vagy telephelyi ellenõrzési feladatát ellátó

Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) re-
gionális igazgatóságára és ennek jogkörében eljáró sze-
mélyre (a továbbiakban: közúti ellenõrre)
terjed ki.

2. §

(1) A közlekedési hatóság az 1. §-ban meghatározott
közúti áru- és személyszállítást végzõ gépjármûvet és gép-
jármûvezetõt a közúti forgalomban önállóan vagy a rend-
õrhatósággal, a Határõrséggel, munkaügyi hatósággal,
illetõleg a vámhatósággal együttmûködve ellenõrzi.

(2) Az ellenõrzés során a közúti szállítást végzõ egyes
jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejének el-
lenõrzésérõl szóló külön jogszabályban meghatározott el-
lenõrzési szempontokat kell érvényesíteni.

(3) Az ellenõrzés során az 1. mellékletben meghatáro-
zott közúti ellenõrzési jegyzõkönyvet kell alkalmazni,

amelynek egy példányát az ellenõrzés alá vont gépjármû-
vezetõnek kell az ellenõrzést követõen átadni.

3. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó üzembentartó telephe-
lyén történõ ellenõrzéseket a közúti szállítást végzõ egyes
jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejének el-
lenõrzésérõl szóló külön jogszabályban foglaltak szerint
kell megtervezni, figyelembe véve a különbözõ szállítási
kategóriák esetén szerzett korábbi tapasztalatokat.

(2) Ha az ellenõrzõ szerv a közúti ellenõrzés során az
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
illetve az AETR Megállapodásban foglaltak súlyos meg-
szegését észleli, az érintett vállalkozás telephelyein min-
den esetben célellenõrzést végez.

4. §

(1) A beszámolási idõszakban az ellenõrzõ szervek által
önállóan végzett ellenõrzések – a közúti szállítást végzõ
egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejé-
nek ellenõrzésérõl szóló külön jogszabály 15. §-ának
(1)–(7) bekezdésében meghatározott – adatait naptári ne-
gyedévenként összesíti az NKH Központi Hivatala.

(2) Az NKH Központi Hivatala az országosan végzett
ellenõrzések adatait összesíti és minden év február 15-éig
a megelõzõ év adatairól szóló éves összesített jelentést a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részére átadja
– az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
17. cikkében foglaltak alapján – a Bizottság részére a
2. mellékletben meghatározott formanyomtatványon al-
kalmazásával történõ adatközlés céljából.

(3) Az NKH Központi Hivatala az ellenõrzõ szervek ál-
tal tapasztalt jogsértésekrõl, valamint az alkalmazott
szankciókról – naptári negyedévenként – gyûjtött informá-
ció alapján a 3. mellékletben meghatározott formanyom-
tatványon adja meg az 561/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 22. cikkében meghatározott tájékoztatást
a Bizottság részére.

5. §

Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK
és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parla-
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menti és tanácsi rendelet 17. és 22. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a közúti szállításra vonatkozó közösségi szociális
elõírásokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK
tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeirõl és a
88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl
szóló 2006. március 15-ei 2006/22/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint
3. cikke;

b) a Bizottság 93/172/EGK határozata (1993. február
22.) a közúti szállításról szóló 88/599/EGK tanácsi irány-
elv 6. cikkében elõírt szabványos formanyomtatvány elké-
szítésérõl;

c) a Bizottság 93/173/EGK határozata (1993. február
22.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogsza-
bályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK tanácsi ren-
delet 16. cikkében elõírt formanyomtatvány kidolgozá-
sáról.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Közúti ellenõrzési jegyzõkönyv

1. oldal:



2. oldal:
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2. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az ellenõrzésekrõl szóló beszámolóhoz készülõ formanyomtatvány

1. REFERENCIA-IDÕSZAK
Idõszak: ....................................................................................-tól

....................................................................................-ig

2. AZ ELLENÕRZÉSEK MINIMÁLIS SZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSA

a) A ledolgozott napok egy gépjármûvezetõre esõ száma a bázisidõszak alatt ................................................

b) Az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó gépjármûvek száma összesen ................................................

c) Ledolgozott napok összesen [a)×b)] ................................................

d) Az ellenõrzések minimális száma [a c) 1%-a) ................................................

3. ELLENÕRZÉSEK

3.1. Közúti ellenõrzések száma

EGK Harmadik
országokbólBelföldiek Más tagállamokból

a) személyszállítás ........................ ........................ ........................

b) árufuvarozás ........................ ........................ ........................

c) személy- és áruszállítás (amennyiben nem lehet különbséget
tenni a kétfajta szállítás között) ........................ ........................ ........................

3.2. A vállalkozás telephelyén ellenõrzött gépjármûvezetõk száma

a) személyszállítás .............................................................................................

b) árufuvarozás .............................................................................................

c) szállítás saját számlára ............................................................................................

d) ellenszolgáltatás fejében történõ szállítás .............................................................................................

3.3. Közúti ellenõrzéssel vizsgált munkanapok száma

EGK Harmadik
országokbólBelföldiek Más tagállamokból

a) személyszállítás ........................ ........................ ........................

b) árufuvarozás ........................ ........................ ........................

c) személy- és áruszállítás (amennyiben nem lehet különbséget
tenni a kétfajta szállítás között) ........................ ........................ ........................

3.4. A vállalkozás telephelyén ellenõrzött munkanapok száma

a) személyszállítás .............................................................................................

b) árufuvarozás .............................................................................................

c) szállítás saját számlára ............................................................................................

d) ellenszolgáltatás fejében történõ szállítás .............................................................................................
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4. SZABÁLYSÉRTÉSEK – FELJEGYZETT SZABÁLYSÉRTÉSEK SZÁMA

Cikk Szabálysértés fajtája

Utasok Áruk

Belföldiek EGK
Harmadik
országok

Belföldiek EGK
Harmadik
országok

6. Levezetett idõszak

– Napi levezetett idõszak

– Hat napi maximum

– Két hét

7. Szünet

– 4 és 1/2 óránál hosszabb vezetés szünet nélkül

– Túl rövid szünetek

8. Pihenõ idõszak

– Naponta

– Hetente

14. Szolgálati idõbeosztás és szolgálati beosztás jegyzéke (*) (*) (*)

– Hibás

– Helytelenül alkalmazott

Összesen

(*) Nem alkalmazható

5. NEMZETI KEZDEMÉNYEZÉSEK

– Szabályozási

– Közigazgatási

– Egyéb

6. BÜNTETÉSEK

6.1. Tarifák

6.2. Változások

– A legfrissebb változások idõpontja

– Közigazgatási vagy jogi hivatkozások

7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK, BELEÉRTVE A FEJLEMÉNYEKET A KÉRDÉSES TERÜLETEN

E beszámoló összeállításáért felelõs személy

Családi név: ...................................................................... Keresztnév: ...................................................................

Beosztás: ............................................................................................................................................................................

Közigazgatási cím: .............................................................................................................................................................

Telefonszám: ......................................................................................................................................................................

Kelt: ........................................................... Aláírás: ........................................................................
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3. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Formanyomtatvány minta

Szabványos formanyomtatvány a jogsértésekkel és szankciókkal kapcsolatos információcseréhez

1. A NEM HONOS FUVAROZÓK ÁLTAL ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEK ÉS A KISZABOTT SZANKCIÓK

Állam: ....................................................

Év: ............................................

A vállalkozás
neve és címe

A jármû-
vezetõ neve

A jármû
rendszáma

A jelentés
dátuma

A jogsértés
elkövetésének

helye

A jelentés
készítõje

A következõ rendeletek
megszegése

A kiszabott
(vagy

kiszabható)
szankció1

Meg-
jegyzések561/2006/EK

rendelet
3821/85/EGK

rendelet

1 Azokban az esetekben, ha e lista elküldésekor még nem született döntés.

2. MÁS TAGÁLLAMOKBAN JOGSÉRTÉSEKET ELKÖVETÕ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTÕ,
A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGBAN TETT INTÉZKEDÉS

Állam: ....................................................

Év: ............................................

A vállalkozás
neve és címe

A jármû-
vezetõ neve

A jármû
rendszáma

Az akta
kézhez-

vételének
idõpontja

A jogsértés
elkövetésének
helye és idõ-

pontja

A következõ rendeletek
megszegése

A
Abban az or-
szágban, ahol
a jogsértést
elkövették

B
Az elkövetõ
származási
országában

Meg-
jegyzések561/2006/EK

rendelet
3821/85/EGK

rendelet

Az e közleményért felelõs személy

Családi név: ...................................................................... Utónév: .........................................................................

Beosztás: ............................................................................................................................................................................

Közigazgatási cím: .............................................................................................................................................................

Telefonszám: ......................................................................................................................................................................

Kelt: ........................................................... Aláírás: ........................................................................
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A gazdasági és közlekedési miniszter
44/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. § (3) bekezdése b) pontjának 12. és 24. alpontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.)
14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) A (2) bekezdés a)–g) pontjaiban meghatározott
közúti ellenõrzési módok különállóan és összevontan is
végezhetõk. A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatáro-
zott ellenõrzési módokra vonatkozóan a külön jogszabá-
lyokban1 elõírt feltételek alkalmazandók. A jármû és köte-
lezõ tartozékai mûszaki megfelelõségére vonatkozó rész-
letes feltételeket, továbbá az ellenõrzések során általáno-
san használt okmányok mintáját és az ellenõrzött adatok
körét a 10. számú melléklet határozza meg.”

2. §

Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejû-
leg hatályát veszti

a) az ER. 14. §-a (13) bekezdésének b) pontja,
31. §-ának f), h) és i) pontja, valamint a 10. számú mellék-
let címéhez tartozó (1) jelû lábjegyzet és a 10. számú mel-
léklet II. fejezete,

b) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
39/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése.

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

1 A veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére vonatkozó egysé-
ges eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, a közúti szállítást végzõ
egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet, valamint a közúti szállításra vonatkozó
egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés
részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet.

A gazdasági és közlekedési miniszter
45/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének

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

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. § (3) bekezdése b) pontjának 11. és 24. alpontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forga-
lomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.)
92. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jog-
szabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
továbbá a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek
személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás
(AETR) hatálya alá tartozó M2, M3 és N kategóriába tarto-
zó jármûvet – a hivatkozott rendeletben és a megállapo-
dásban, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivéte-
lekkel – menetíró mûszerrel (a továbbiakban: tachográf)
kell felszerelni.

(3) Nem kell tachográffal felszerelni a (2) bekezdésben
meghatározott olyan jármûvet, amelyet kizárólag belföl-
dön az a)–m) pontokban meghatározott valamely üzemel-
tetési célra használnak:

a) költségvetési szerv (intézmény), valamint települési
önkormányzat üzemeltetésében lévõ jármûvel történõ
– közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minõsülõ – szál-
lítás,

b) a mezõgazdasági (kertészet, erdõgazdálkodás, föld-
mûvelés vagy halászat terén mûködõ) vállalkozás által a
telephelyétõl számított 100 km sugarú körön belül végzett
mezõgazdasági áruszállítás,

c) 7,5 tonna megengedett legnagyobb (együttes) össz-
tömeget meg nem haladó gépjármûvel (jármûszerel-
vénnyel) a telephelytõl számított 50 km sugarú körön belül
végzett szállítás, amennyiben a jármûvet vezetõ személy-
nek nem a jármûvezetés a fõtevékenysége és

ca) a szállítást a közösségi postai szolgáltatások belsõ
piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minõségének javí-
tására vonatkozó közös szabályokról szóló 1997. decem-
ber 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
2. cikkének (13) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltató
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az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításként
végzi, vagy

cb) a jármûvet vezetõ személy a munkája során hasz-
nált anyagot, felszerelést vagy gépet szállítja,

d) a sûrített- vagy cseppfolyós-gázüzemû, illetve elekt-
romos meghajtású, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb
(együttes) össztömeget meg nem haladó gépjármûvel (jár-
mûszerelvénnyel) végzett, a telephelytõl 50 km-es sugarú
körön belüli szállítás,

e) csatornázási, árvízvédelmi, víz-, gáz- és elektromos
hálózat karbantartási, közútkarbantartási és ellenõrzési, la-
kossági hulladékgyûjtés és szállítási munkákhoz, távirati-
és telefonos szolgáltatáshoz, rádiós és televíziós mûsor-
szolgáltatáshoz, vagy rádió és televízió adó- és vevõállo-
mások beméréséhez szükséges szállítás,

f) a vezetõvel együtt 17 fõt meg nem haladó személy
szállítására alkalmas autóbusszal végzett saját számlás
szállítás,

g) különleges jármûvel végzett cirkuszi és vidám-
park-berendezés szállítás,

h) elsõdlegesen álló helyzetben oktatási célú segédesz-
közként használt jármû,

i) a gazdaságokból tej begyûjtésére és a tejkonténerek-
nek, illetve állateledel céljára készült tejtermékeknek a
gazdaság területére való visszaszállítására használt jár-
mûvek,

j) pénz és/vagy értékek szállítására kialakított jár-
mûvek,

k) nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladék vagy
állati tetem szállítására szolgáló jármûvek,

l) kizárólag olyan csomópont jellegû helyeken, mint ki-
kötõkben, kombinált árufuvarozási terminálokon és vasút-
állomásokon használt jármûvek,

m) az élõ állatoknak a gazdaságokból a helyi piacokra
és fordítva, vagy a piacokról a helyi vágóhídra legfeljebb
50 km-es sugarú körben történõ szállításához használt jár-
mûvek.”

2. §

(1) Az MR. 120. §-ának 65. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)

„65. az Európai Parlament és a Tanács 97/24/EK irány-
elve (1997. június 17.) a motorkerékpárok és segédmoto-
ros kerékpárok egyes alkatrészeirõl és jellemzõirõl, vala-
mint az azt módosító 2002/51/EK európai parlamenti és ta-
nácsi, 2003/77/EK, 2005/30/EK, 2006/27/EK,
2006/72/EK és 2006/120/EK bizottsági irányelvek;”

(2) Az MR. 120. §-ának 96. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)

„96. az Európai Parlament és a Tanács 2001/56/EK
irányelve (2001. szeptember 27.) a gépjármûvek és pótko-

csijaik fûtésérõl, a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosítá-
sáról és a 78/548/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül he-
lyezésérõl, valamint az azt módosító 2004/78/EK és
2006/119/EK bizottsági irányelv;”

3. §

Az MR. a következõ 121. §-sal egészül ki:
„121. § Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó

egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosítá-
sáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. §

(1) Az MR. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete
szerint módosul.

(2) Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklete
e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az MR. B. Függelékének B/12. számú melléklete
e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – 2007. április 11-én lép hatályba, egyidejûleg hatá-
lyát veszti a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló

a) 71/2006. (IX. 28.) GKM rendelet 1. §-ának (6) be-
kezdése, valamint

b) 35/2004. (III. 30.) GKM rendelet 6. §-ának (1) be-
kezdése.

(2) E rendelet 4. §-ának (3) bekezdése, továbbá az
1. melléklet 2. pontjában foglalt rendelkezés, valamint a
3. melléklet a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(3) E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, továbbá az
1. melléklet 1. pontjában foglalt rendelkezés, valamint a
2. melléklet 2007. szeptember 30-án lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti a közúti jármûvek forgalomba helye-
zésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelékének
A/36. számú melléklet III. rész 9.3–9.3.4. pontja.

(4) Az e rendelet hatálybalépése elõtt tachográf beszere-
lési kötelezettség alá nem tartozó jármûveket az e rendelet
1. §-ával megállapított MR. 92. § bekezdése alapján 2007.
december 31-ig kell ellátni tachográffal.



6. §

(1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK
és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet 3. és 13. cikkének, valamint a
26. cikk 2. pontjának végrehajtásához szükséges rendelke-
zéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2006/119/EK irányelve (2006. novem-
ber 27.) a gépjármûvek és pótkocsijaik fûtésérõl szóló
2001/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról;

b) a Bizottság 2006/120/EK irányelve (2006. novem-
ber 27.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK és 2002/24/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mûszaki fejlõdés-
hez történõ hozzáigazítás érdekében történõ módosításáról
szóló 2005/30/EK bizottsági irányelv helyesbítésérõl és
módosításáról.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR. 1. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázatának A/36. sora helyébe a következõ sor lép:

[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat

GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület

sorszáma)

alapirányelv
utolsó módo-
sító irányelv

elõírás
módosítási

sorozat

típusjóvá-
hagyási

eljárásban
M1 kategória

típusjóvá-
hagyási

eljárásban
M2, M3, N,
O kategória

egyedi
engedélyezési
eljárásban]

„A/36. 2001/56 2004/78
2006/119

Fûtés + + –”

2. Az MR. 1. számú melléklet 1/B. táblázatának B/12. sora helyébe a következõ sor lép:

[1/B. táblázat

MOTORKERÉKPÁROKRA ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETT-
SÉGEK

MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség(3)

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület)

sorszáma

alapirányelv
legutolsó
módosító
irányelv

elõírás
módosítási

sorozat

típusjóvá-
hagyási

eljárásban

egyedi
eljárásban]

„B/12. 97/24
2005/30

2006/120 Motorkerékpárok
és segédmotoros
kerékpárok
tulajdonságai”



2. melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR. A. Függeléke A/36. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklete címéhez tartozó lábjegyzet a következõre módosul:
„1 Ez a melléklet a Parlament és a Tanács 2001/56/EK, valamint az azt módosító, a Bizottság 2004/78/EK és

2006/119/EK irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.”

2. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklete a címet követõen a következõ 1. és 2. ponttal egészül ki:
„1. A MELLÉKLET ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1.1. 2004. október 1. napját követõen a 9. pont hatálya alá tartozó, a III. rész 3.2.1. pontjának táblázatában meghatározott

– jármûtípushoz EK típusjóváhagyás, típusbizonyítvány, valamint
– új jármûhöz vagy jármûsorozathoz egyedi vagy sorozat forgalomba helyezési engedély, továbbá
– LPG-vel mûködõ új típusú fûtõberendezésre, illetõleg LPG-fûtõrendszerre típusjóváhagyás
kiadása az e mellékletben meghatározott követelményekre hivatkozással nem tagadható meg, ha a jármûtípus
CO2-kibocsátási és a tüzelõanyag-fogyasztási értékeit a melléklet rendelkezései alapján állapították meg.

1.2. 2006. január 1. napját követõen a 9. pont hatálya alá tartozó, a III. rész 3.2.1. pontjának táblázatában meghatározott
– jármûtípushoz kiadott típusbizonyítvány, valamint
– új jármûhöz vagy jármûsorozathoz egyedi vagy sorozat forgalomba helyezési engedély, továbbá
– az LPG-vel mûködõ fûtõberendezésre, illetõleg LPG-fûtõrendszerre típusjóváhagyás
csak abban az esetben adható ki, ha a jármûtípus, az új jármû, illetõleg az LPG-fûtõrendszer vagy LPG-fûtõberen-
dezés megfelel az I. Részben, a II. Részben, továbbá a III. Rész 5–9. pontjaiban foglalt követelményeknek.

1.3. 2007. január 1. napját követõen nem tekinthetõ érvényesnek az – 9. pont hatálya alá tartozó, a III. rész
3.2.1. pontjának táblázatában meghatározott – olyan jármûhöz kiállított „Megfelelõségi nyilatkozat”, valamint „Mûsza-
ki adatlap”, továbbá nem helyezhetõ forgalomba az az új jármû, amely a melléklet I. Részében, a II. Részében, illetõleg a
III. Rész 5–9. pontjaiban foglalt követelményeket nem teljesíti.

1.4. 2007. január 1. napját követõen a melléklet I. Részének, II. Részének és a III. Rész 5–9. pontjainak az LPG-gáz-
tüzelésû fûtõberendezésekre, mint alkatrészekre vonatkozó követelményeit kell alkalmazni az ER. A. Függelék 7. cikke
(2) bekezdésében elõírtak tekintetében.

1.5. 2007. október 1-jét követõen az általános és a sorozat forgalomba helyezési engedélyezési engedély nem tagad-
ható meg az LPG tüzelõanyagú fûtésrendszerrel felszerelt jármûtípus tekintetében a fûtésrendszerekkel kapcsolatos ok-
ból, amennyiben az megfelel az e mellékletben meghatározott követelményeknek.

1.6. 2007. október 1-jét követõen az EK-típusjóváhagyás vagy az alkatrész-jóváhagyás nem tagadható meg, valamint
az értékesítés nem tiltható meg az LPG tüzelõanyagú, az égéshõ felhasználásával mûködõ fûtõberendezés-típusok, mint
részegységek (alkatrészek) tekintetében a fûtésrendszerekkel kapcsolatos okból, amennyiben az megfelel az e melléklet-
ben meghatározott követelményeknek.

1.7. 2008. április 1-jét követõen nem adható meg az EK-típusjóváhagyás az e mellékletben meghatározott követelmé-
nyeknek meg nem felelõ, LPG tüzelõanyagú fûtõberendezéssel felszerelt jármûtípusra, valamint LPG tüzelõanyagú,
égéshõ felhasználásával mûködõ fûtõberendezés típusra.

2. MELLÉKLET RÉSZEI ÉS PONTJAI
I. Rész: Az EK-típusjóváhagyási eljárás
I/1. Rész: Adatközlõ lap – a jármûvek fûtõrendszerével kapcsolatos (EK) típusjóváhagyáshoz
I/2. Rész: (EK) típus-jóváhagyási bizonyítvány
I/3. Rész: Adatközlõ lap a tüzelõanyaggal önállóan mûködõ fûtõberendezés önálló mûszaki egységként

történõ (EK) típusjóváhagyásához
I/4. Rész: EK-típus-jóváhagyási bizonyítvány
I/5. Rész: (EK) alkatrész-típusjóváhagyó jel
II. Rész: Alapvetõ rendelkezések
III. Rész: Követelmények

3. Általános követelmények
4. Veszteséghõt hasznosító, közvetítõ közegként levegõt használó fûtõrendszerek követelményei
5. A fûtõlevegõ minõségére vonatkozó vizsgálati elõírás
6. A hõmérséklettel kapcsolatos vizsgálati elõírás
7. A füstgáz szennyezõanyag tartalmának vizsgálati elõírása
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8. A tüzelõanyaggal önállóan mûködõ fûtõberendezésekre és felszerelésükre vonatkozó követel-
mények

9. Az LPG tüzelõanyagú fûtõberendezésekre és az LPG tüzelõanyaggal mûködõ fûtõrendszerekre
vonatkozó biztonsági követelmények

10. Egyes veszélyes árut szállító jármûvekre vonatkozó kiegészítõ rendelkezések”

3. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklet III. Rész 9.1. pontjának címe helyébe a következõ rendelkezés
lép:

,,9.1. LPG tüzelõanyaggal (a továbbiakban: LPG-vel) mûködõ fûtõrendszerek közúti használatra a jármûvekben”

4. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklet III. Rész 9.1.1.6.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.1.1.6.2. véletlen szétkapcsolódás következtében ne legyen ellenõrizhetetlen. Az LPG-gázáramlás lezárására egy

készüléket kell felszerelni közvetlenül a tartályba vagy palackra szerelt nyomásszabályozóba, vagy ezek után, illetve
amennyiben a nyomásszabályozót a palacktól vagy tartálytól távol szerelték fel, a készüléket közvetlenül a palack vagy
tartály kivezetõ csöve elé kell felszerelni, és egy segédkészüléket kell felszerelni a nyomásszabályozóba vagy az után.”

5. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklet III. Rész 9.2. pontjának címe helyébe a következõ rendelkezés
lép:

,,9.2. LPG tüzelõanyagú fûtõberendezések, kizárólag álló jármûben történõ használatra”

6. Az MR. A. Függelék A/36. számú melléklete II. Rész 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,10. Egyes, veszélyes árut szállító jármûvekre vonatkozó kiegészítõ rendelkezések
10.1. ALKALMAZÁSI KÖR
A melléklet III. rész 10. pontja azokra a jármûvekre vonatkozik, amelyekre az égéshõ felhasználásával mûködõ fûtõ-

berendezések és azok beszerelése vonatkozásában a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rende-
let módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendeletben meghatározott, különleges követelmények érvényesek.

10.2. MEGHATÁROZÁSOK
A melléklet III. rész 10. pontja alkalmazásában a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai

Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rende-
let módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet mellékletében kihirdetett – a Veszélyes Áruk Nemzetközi Köz-
úti Szállításáról szóló Európai Megállapodás – „B” melléklet 9. rész 9.1 fejezetében megállapított EX/II, EX/III, AT, FL
és OX jármû meghatározások érvényesek.

10.3. MÛSZAKI KÖVETELMÉNYEK
10.3.1. Általános követelmények (EX/II, EX/III, AT, FL és OX jármûvekre)
10.3.1.1. Az égéshõ felhasználásával mûködõ fûtõberendezést, illetve az égéstermék elvezetõ rendszerét úgy kell ki-

alakítani, elhelyezni, védeni vagy lefedni, hogy a rakomány meggyulladásának vagy megengedhetetlen felmelegedésé-
nek veszélyét elkerüljük. E követelmény teljesítettnek tekinthetõ, ha a berendezés tüzelõanyag-tartálya és az égéstermék
elvezetõ rendszere megfelel a 10.3.1.1.1. és a 10.3.1.1.2. pontban elõírtaknak. Az ezen követelményeknek való megfele-
lést a befejezett jármûvön kell ellenõrizni.

10.3.1.1.1. A berendezést ellátó tüzelõanyag-tartályoknak a következõ követelményeket kell kielégíteniük:
a) szivárgás esetén a tüzelõanyag a talajra folyjon, anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a jármû forró részeivel vagy a

rakománnyal;
b) a benzint tartalmazó tüzelõanyag-tartályok töltõnyílását hatékony lángzáró szerkezettel vagy légmentesen zárva

tartható zárószerkezettel kell ellátni.
10.3.1.1.2. A kipufogórendszert, valamint a kipufogó csõvezetékeket olyan irányban kell elhelyezni vagy úgy kell

védeni, hogy elkerüljük a rakomány melegedésének vagy gyulladásának veszélyét. A kipufogórendszernek közvetlenül
az tüzelõanyag-tartály (dízelolaj-tartály) alatt elhelyezett részeinek attól legalább 100 mm távolságban vagy hõszigetelõ
pajzzsal védettnek kell lenniük.

10.3.1.2. Az égéshõ felhasználásával mûködõ fûtõberendezésnek kézzel kapcsolhatónak kell lennie. Programozott
kapcsoló nem alkalmazható.

10.3.2. EX/II és EX/III jármûvekre vonatkozó követelmények
Gáznemû tüzelõanyaggal mûködõ fûtõberendezés nem használható.
10.3.3. FL jármûvekre vonatkozó követelmények
10.3.3.1. Az égéshõ felhasználásával mûködõ fûtõberendezésnek legalább a következõ esetekben ki kell kapcsolnia:
a) a kézi kapcsoló vezetõfülkébõl történõ, szándékos mûködtetésekor;
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b) a jármû motorjának leállásakor, ez esetben a fûtõberendezést a gépjármûvezetõ kézzel visszakapcsolhatja;
c) a gépjármûnek a szállítandó anyag betöltéséhez használt szivattyúja beindításakor.
10.3.3.2. Az égéshõ felhasználásával mûködõ fûtõberendezés kikapcsolása után utóégés megengedett. A 10.3.3.1.

pont b) és c) alpontjában meghatározott esetekben a porlasztólevegõ ellátást legfeljebb 40 s-ig tartó utóégés után, alkal-
mas eszközzel meg kell szakítani. Csak olyan fûtõberendezések használhatók, amelyeknél bizonyított, hogy normális
használati idejük alatt a hõcserélõ elviseli a 40 s-ig tartó mérsékelt utóégéseket.”

3. melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR. B. Függeléke B/12. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. B. Függelékének B/12. számú melléklet V. Fejezetének címéhez tartozó lábjegyzet a következõre módosul:
„A melléklet V. fejezete összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz a 97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

rendelkezéseivel, amint azt legutóbb a 2005/30/EK, valamint a 2006/120/EK bizottsági irányelv módosította. A mellék-
let e fejezete vizsgálati módszer tekintetében összhangban áll az ENSZ-EGB 40, 47 számú elõírásaival.”

2. Az MR. B. Függelék B/12. számú melléklete V. fejezetének 1. pontja a következõ 1.3–1.5. ponttal egészül ki:
[1. A MELLÉKLET ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK]
„1.3. Az ezen melléklet 2006. május 18-ától hatályos követelményeinek megfelelõ – a melléklet alkalmazásával ki-

adott típusjóváhagyással rendelkezõ jármûvekbe beszerelendõ – új cserekatalizátorok tekintetében
a) nem tagadható meg a típusjóváhagyás megadása, valamint
b) nem tiltható meg az értékesítés és a jármûre történõ felszerelés.
1.4. 2006. május 18-tól kezdõdõen az ER. B. Függelék szerinti típusjóváhagyás csak olyan új cserekatalizátorra ad-

ható meg, amely a levegõszennyezés elleni intézkedések, a megengedhetõ zajszint, illetõleg a meghamisítás elleni intéz-
kedések tekintetében megfelel az ezen mellékletben meghatározott követelményeknek.

1.5. 2009. január 1-jétõl nem értékesíthetõ és jármûbe nem építhetõ be olyan új cserekatalizátor, amely nem kapott tí-
pusjóváhagyást az ezen mellékletben meghatározott követelmények alapján.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
46/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

a közúthálózat finanszírozási célokat szolgáló
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal

összefüggõ feladatok ellátásáról

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) és (10) bekez-
désében, valamint 49. §-ának o) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, figyelemmel az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Ámr.) foglaltakra – a pénzügyminiszter-
rel egyetértésben – a következõket rendelem el:

Az országos közúthálózattal összefüggõ egyes feladatok

1. §

(1) A közúthálózat finanszírozási célokat szolgáló
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésével és mû-
ködtetésével kapcsolatos, valamint az e jogszabályban
meghatározott egyéb feladatokat a közlekedésért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) kijelölése alapján a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továb-
biakban: KKK) végzi.

(2) A KKK – helyszíni ellenõrzés és egyeztetés céljá-
ból – a 2–4. §-ban említett gazdasági társaságok külön jog-
szabályokban meghatározottak szerint vezetett, az 5. §
(1) bekezdésében, a 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint
a 8. § (1) bekezdésében meghatározott fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásával és elszámolásával kapcso-
latos nyilvántartásaiba, szerzõdésállományába, továbbá a



hivatkozott elõirányzatok tervezését, felhasználását és a
feladatok végrehajtását érintõ valamennyi okiratába bete-
kinthet, abból adatokat, tájékoztatást kérhet, vagy másola-
tot készíthet.

(3) A KKK, mint vagyonkezelõ mûködteti az országos
közúthálózat – kivéve a koncessziós szerzõdés keretében,
illetõleg magántõke bevonásával megvalósult és meg-
valósuló országos közutak – vagyonnyilvántartását a
2–4. §-ban említett gazdasági társaságok közremûködé-
sével.

(4) A koncessziós szerzõdésekkel összefüggésben a
KKK:

a) a koncessziós szerzõdésben, valamint a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM) által
kiállított Megbízólevélben foglaltak szerint ellátja a kon-
cessziós szerzõdés alapján épített hálózati elemeken a
koncesszor által végzett üzemeltetési feladatoknak és a
koncesszor jelentéseinek ellenõrzését;

b) az ellenõrzések alapján a koncessziós szerzõdések
megfelelõ teljesítésérõl üzemeltetési-fenntartási teljesítési
jelentést készít;

c) helyszíni szemle és a burkolatállapot adatai alapján
ellátja a koncesszor éves felújítási programjának vélemé-
nyezését.

(5) A KKK az országos közutak – kivéve a koncessziós
szerzõdés keretében, illetõleg magántõke bevonásával
megvalósult és megvalósuló országos közutak – tekinteté-
ben vagyonkezelõvé történõ kijelölését követõen, a va-
gyonkezelésébe került országos közutakhoz kapcsolódó
ingatlanok (ideértve az azok tartozékát képezõ pihenõhe-
lyeket is) vonatkozásában az Állami Autópálya Kezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁAK Zrt.) által megkötött szerzõdésekbõl (pl. bérlet, ha-
szonbérlet, használat) származó jogok és kötelezettségek
szempontjából az ÁAK Zrt. jogutódja.

(6) Az útügyi nemzetközi feladatokkal kapcsolatos te-
vékenységet a KKK végzi.

(7) Az országos közutak kezelésével és fejlesztésével
összefüggõ kutatási, mûszaki fejlesztési, kísérleti építési,
hálózati adatfelvételi, valamint a mûszaki szabályozási
feladatok megvalósítására a GKM jóváhagyásával a KKK
köt szerzõdést a Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fej-
lesztõ, Mûszaki és Információs Közhasznú Társasággal
(a továbbiakban: Magyar Közút Kht.).

2. §

(1) Az országos közutak fejlesztése tekintetében – a
koncessziós szerzõdés keretében, illetõleg magántõke be-
vonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak
kivételével – az egyes beruházások (beleértve a rekonst-
rukciós célú 11,5 t burkolatmegerõsítéseket is) meg-

valósítását a miniszter engedélyezi, és ezt követõen az ál-
lami megrendelõi (építtetõi) feladatokat – beleértve az elõ-
készítést, a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem
utalt terveztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a
szerzõdéskötéseket, a szerzõdések teljesítésének igazolá-
sát – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zártkörûen Mûkö-
dõ Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) végzi,
illetve végezteti.

(2) A terveztetés körében a hálózatfejlesztési tervek, az
ezekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok,
forgalmi tanulmányok, döntés-elõkészítõ tanulmányok el-
készíttetésével kapcsolatos feladatokat a KKK végzi.

(3) A NIF Zrt. feladatkörébe tartozó projektek tanul-
mányterveit a KKK véleményezi és nyújtja be a GKM szá-
mára jóváhagyásra.

(4) A beruházások megvalósításáról – a fenntartási
munkák megvalósítására kötött szerzõdések teljesítésé-
rõl – a KKK tájékoztatja a minisztert.

3. §

(1) A gyorsforgalmi utak nélküli országos közutak fel-
újítási üzemeltetési és karbantartási feladatait a Magyar
Közút Kht. végzi. A Magyar Közút Kht. által végzett fel-
adatokhoz kapcsolódó mûszaki ellenõrzési tevékenységet
a KKK látja el.

(2) Az útvonal-engedélyezés és a közúti határkirendelt-
ségek, az ÚTINFORM, az Országos Közúti Adatbank
(a továbbiakban: OKA), az Önkormányzati Utak Adat-
bankja, a minõségvizsgálat, a közúti szakgyûjtemény mû-
ködtetésével, valamint az országos közutak kezelésével és
fejlesztésével összefüggõ szakmai oktatási feladatokkal, a
környezetvédelemmel és a szakmai kiadványokkal kap-
csolatos feladatokat a Magyar Közút Kht. végzi.

4. §

A gyorsforgalmi utak – kivéve a koncessziós szerzõdés
keretében, illetõleg magántõke bevonásával megvalósult
és megvalósuló országos közutak – felújítási, üzemeltetési
és karbantartási feladatait az ÁAK Zrt. végzi.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésû
elõirányzat

5. §

(1) A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (XV. GKM fe-
jezet 25. cím, 28. alcím) fejezeti kezelésû elõirányzat
(a továbbiakban: gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat)
szolgál a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési feladataira.
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(2) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzat felhaszná-
lási tervét projektenkénti részletezésben a miniszter fogad-
ja el.

(3) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzatból támo-
gatott elõkészítési és beruházási feladatok finanszírozásá-
nak alapját képezõ – az Ámr. 5. melléklete szerinti Fel-
adatfinanszírozási Engedélyokirat megnevezésû forma-
nyomtatvány (a továbbiakban: Engedélyokirat) elkészíté-
sérõl a NIF Zrt. gondoskodik. Az Engedélyokirat tekinte-
tében a kötelezettségvállaló a miniszter. Az Engedélyok-
irat alapján a feladatok megvalósítására irányuló vállalko-
zási szerzõdéseket a külsõ kivitelezõkkel a NIF Zrt. köti
meg.

(4) Az elõirányzat Ámr. szerinti pénzügyi feladatait a
NIF Zrt. látja el. Ennek keretében olyan analitikus nyilván-
tartást vezet, amely biztosítja a felhasználás projektenkén-
ti nyomon követését.

(5) Az elõirányzatnak az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátossá-
gairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti
számviteli feladatait a KKK látja el, és a NIF Zrt. által biz-
tosított adatok és számviteli bizonylatok alapján teljesíti
az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeit.

(6) A NIF Zrt. és a KKK a felhasználási terv projekten-
kénti esetleges módosításait, a kötelezettségvállalás és az
elõirányzat felhasználás adatait – a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) számlakivonata másolatának
figyelembevételével – havonta, legkésõbb a tárgyhót kö-
vetõ hónap 10-éig köteles egyeztetni.

(7) A gyorsforgalmiút-fejlesztési elõirányzatból szár-
mazó támogatás felhasználható a nem költségvetési forrás-
ból megvalósuló gyorsforgalmi beruházások elõkészítésé-
nek finanszírozására is a felhasználási terv szerint.

Az új kerékpárutak és létesítmények fejezeti kezelésû
elõirányzat

6. §

(1) Az új kerékpárutak és létesítmények fejezeti kezelé-
sû elõirányzat (XV. GKM fejezet 25. cím, 27. alcím) a ke-
rékpárutak tervezésének és építésének támogatására szol-
gál, figyelemmel a külön jogszabályban meghatározott pá-
lyázati rendszer mûködtetésére vonatkozó eljárási rendre.

(2) Az új kerékpárutak és létesítmények fejezeti kezelé-
sû elõirányzat finanszírozásának alapját képezõ Engedély-
okirat elkészítésérõl a KKK gondoskodik. Az Engedély-
okirat tekintetében a kötelezettségvállaló a miniszter. Az
elõirányzatból támogatott kerékpárutak tervezésére és épí-
tésére a kedvezményezettekkel a GKM jóváhagyása alap-
ján, a GKM nevében és helyett a KKK köt szerzõdést.

(3) Az új kerékpárutak és létesítmények fejezeti keze-
lésû elõirányzat pénzügyi és számviteli feladatait a KKK
látja el.

A 44-es fõút elkészült Békéscsaba elkerülõ szakaszain
életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése,

valamint az M44
Kecskemét–Tiszakürt–Szarvas–Békéscsaba autóút

elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat

7. §

(1) A 44-es fõút elkészült Békéscsaba elkerülõ szaka-
szain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése
fejezeti kezelésû elõirányzat (XV. GKM fejezet 25. cím,
30. alcím 3. jogcímcsoport) szolgál az elõirányzat címében
szereplõ fejlesztési feladat támogatására.

(2) Az M44 Kecskemét–Tiszakürt–Szarvas–Békés-
csaba autóút elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat
(XV. GKM fejezet 25. cím, 30. alcím 2. jogcímcsoport)
szolgál az elõirányzat címében szereplõ elõkészítési mun-
kák támogatására.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt elõirányzatok
felhasználása során az 5. § (3)–(6) bekezdését kell alkal-
mazni.

Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat

8. §

(1) Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat
(XV. GKM fejezet 25. cím, 29. alcím, a továbbiakban: Út-
pénztár) – a koncessziós szerzõdés keretében, illetõleg
magántõke bevonásával megvalósult és megvalósuló or-
szágos közutak és azok tartozékai kivételével – az orszá-
gos közutak felújítását, karbantartását (a továbbiakban
együtt: fenntartását), üzemeltetését és fejlesztését szolgál-
ja. Az Útpénztár felhasználható a koncessziós szerzõdés
keretében, illetõleg magántõke bevonásával megvalósult
és megvalósuló országos közutak és azok tartozékai fej-
lesztéséhez szükséges kizárólagos állami feladatok (terü-
letszerzés, minõségvizsgálatok) finanszírozására is.

(2) Az Útpénztár felhasználható az (1) bekezdésben
meghatározott feladatok szükség szerint teljes körû vagy
– az egyéb, az Útpénztár elõirányzat fejezeti soron kívüli
források társfinanszírozása mellett – részleges finanszíro-
zására.

9. §

Az Útpénztár forrásai:
a) a központi költségvetésbõl a 8. § (1) bekezdésében

meghatározott célra nyújtott állami támogatás,



b) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kkt.) 33. §-ának (2) bekezdésében meg-
jelölt úthasználati díjból és pótdíjból származó bevétel,

c) ha törvény másként nem rendelkezik, az Útpénztárt
kezelõ, mûködtetõ költségvetési szerv vagyonkezelésében
lévõ, kizárólagos állami tulajdonú területek – beleértve az
országos közutak végleges határain belüli területeket; az
országos közutak építése és korszerûsítése céljából állami
tulajdonba vett földterületek azon területrészeit, amelyek
az országos közutak végleges határain kívül esnek; az épí-
tés és korszerûsítés idõtartama alatt használt felvonulási
területeket; a földmûvek építéséhez, az útépítési anyagok,
keverékek elõállításához használt területeket és anyagnye-
rõ helyeket; valamint a nyomvonal-módosítással együtt já-
ró közútépítések és -korszerûsítések nyomán az országos
közút végleges határain kívülre kerülõ területrészeket és
felhagyott közútszakaszokat, figyelemmel az Áht.
109/A. §-ában és az Ámr. 63/B. §-ában foglaltakra – hasz-
nosításából származó bevétel,

d) az Útpénztár céljaira teljesített egyéb hozzájárulás és
támogatás,

e) az Útpénztár rendeltetésének megfelelõ felhaszná-
lásra átvett pénzeszköz, különösen adomány, segély és
más önkéntes befizetés, pályázati, nevezési eljárási díj, ké-
sedelmi kamat, kötbér,

f) az Útpénztár fejlesztési céljaira a helyi önkormány-
zatok – vagy ezek társulásai – és gazdálkodó szervezetek,
magánszemélyek által a velük kötött szerzõdés alapján át-
adott hozzájárulás és támogatás.

10. §

(1) A 9. § b)–f) pontjában meghatározott, az Útpénztár
kiadásainak fedezetéül szolgáló pénzeszközöket a Kincs-
tár által vezetett „GKM Útpénztár elõirányzat felhasz-
nálási keretszámla” megnevezésû, 10032000-01220139-
59000002 számú számla javára kell befizetni.

(2) A Kkt. 33. §-a (2) bekezdésében megjelölt, az út-
használati díjból és pótdíjból származó általános forgalmi
adóval csökkentett bevételek kedvezményezettje az Út-
pénztár.

11. §

(1) Az Útpénztár felhasználható:
a) az országos közutak – kivéve a koncessziós szerzõ-

dés keretében, illetõleg magántõke bevonásával meg-
valósult és megvalósuló országos közutak – azok mûtár-
gyai, illetve tartozékai fejlesztésére, ezen belül új út-, híd-
építéseire és út-, hídrekonstrukciós munkáira (beleértve a
rekonstrukciós célú 11,5 t burkolatmegerõsítést is), to-
vábbá a részben EU támogatásból megvalósuló fejleszté-
sek kedvezményezetti önrészének finanszírozására;

b) az a) pontban meghatározott fejlesztési feladatokhoz
kapcsolódó területbiztosítási, tervezési, elõkészítési, kör-
nyezeti-kármentesítési és a minõségvizsgálati feladatok
ellátására;

c) a koncessziós szerzõdés keretében, illetõleg magán-
tõke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos
közutak fejlesztéséhez a területbiztosítási feladatokra, va-
lamint szükség esetén az ezekhez az utakhoz tartozó elõké-
szítési és minõségvizsgálati feladatok ellátására;

d) az országos közutak – kivéve a koncessziós szerzõ-
dés keretében, illetõleg magántõke bevonásával meg-
valósult és megvalósuló országos közutak – fenntartására,
ezen belül a területbiztosítást, a tervezést, elõkészítést,
környezeti-kármentesítést és a minõségvizsgálatot is ma-
gába foglaló:

da) út-, hídfelújítási munkákra, valamint
db) karbantartásra;
e) az a)–c) pontokban meghatározott munkáknál a

szükséges közmûvek átépítésére, kiépítésére, a közlekedé-
si létesítmények megvalósításához szükséges akadály-
mentesítésre;

f) az országos közutak – kivéve a koncessziós szerzõ-
dés keretében, illetõleg magántõke bevonásával meg-
valósult és megvalósuló országos közutak – üzemeltetésé-
re, amely magában foglalja az adatbanki, útvonal-engedé-
lyezési, jármûvek tengelyterhelési, össztömeg mérési, út-
és hídvizsgálati, ÚTINFORM és határkirendeltség mû-
ködtetési központi üzemeltetési tevékenységeket is;

g) mûködtetésével összefüggõ – az azt mûködtetõ költ-
ségvetési szerv mûködési kiadásai terhére el nem számol-
ható – központi szakmai, pénzügyi-számviteli és jogi fel-
adatokkal, így:

ga) az Útpénztár tervezésével és elõkészítésével, a
szerzõdéskötés és teljesítés ellenõrzésével,

gb) a kötelezettség-nyilvántartással és az Útpénztár be-
vételeinek és kiadásainak – felügyeleti szervi engedélyhez
kötött – módosításaival,

gc) a szerzõdések teljesítése igazolásának érvényesíté-
sével, ellenjegyzésével, az utalványozással, a kincstári
kapcsolatok és a pénzügyi teljesítések biztosításával,

gd) a könyvvezetéssel, a költségvetési információszol-
gáltatási és beszámolási feladatok ellátásával, az Útpénz-
tárral összefüggõ egyéb szakmai és pénzügyi adatszolgál-
tatással,

ge) az Útpénztár könyvvizsgálatával,
gf) az országos közúthálózat fejlesztésével, fenntartá-

sával és üzemeltetésével összefüggõ közérdekû tájékozta-
tások biztosításával
kapcsolatos költségek fedezetére;

h) az országos közúthálózaton érvényesítendõ díjpoli-
tika kialakítását megalapozó elõkészítõ munkák lefolyta-
tásának és szervezésének költségeire;

i) az úthasználati díj és pótdíj, illetõleg a túlsúlydíj és
pótdíj beszedésével, valamint az ahhoz szükséges beruhá-
zásokkal kapcsolatos kiadásokra;

j) az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós
szerzõdés keretében, illetõleg magántõke bevonásával
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megvalósult és megvalósuló országos közutak – fejlesztési
programjának végrehajtásáért felelõs NIF Zrt. mûködési
kiadásaira;

k) a kizárólagos állami tulajdont képezõ országos köz-
úthálózat (beleértve az utak mûtárgyait és tartozékait, va-
lamint a hozzá tartozó földrészleteket) – kivéve a kon-
cessziós szerzõdés keretében, illetõleg magántõke bevoná-
sával megvalósult és megvalósuló országos közutak – va-
gyonkezelésével, ezen belül különösen a kezelt vagyon
naturális jellemzõi és értéke, továbbá ezek változásai meg-
határozásával, nyilvántartásával és hasznosításával össze-
függõ kiadásokra;

l) az útügyi mûszaki-gazdasági szolgáltatások igénybe-
vételének és az útügyi kutatási, mûszaki fejlesztési és
egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására, ezen
belül különösen mûszaki szabályozási feladatok, környe-
zetvédelmi tevékenység, útügyi nemzetközi kötelezettsé-
gekkel összefüggõ tevékenység, útügyi szakgyûjtemény
mûködtetése, szakmai oktatási feladatok, szakmai kiadvá-
nyok készítése, hálózati adatfelvétel, kísérleti építés és
szakértõi tevékenység ellátásának finanszírozására;

m) költségvetési támogatási és saját bevételi elõirány-
zatai összegének legfeljebb 4%-a a helyi közutak országos
közutakhoz csatlakozó, azt tehermentesítõ része, járdák,
továbbá a települési önkormányzatok kezdeményezése és
részvétele mellett a településeket összekötõ vagy bekötõ
utak építésének és fejlesztésének – ideértve a rév- és
kompközlekedést érintõ fejlesztéseket is – a külön jogsza-
bályban meghatározott eljárási rend szerinti pályázati
rendszerben is végrehajtható támogatására;

n) kerékpárutak tervezésének és építésének 2006. évi
pályázati feladataira.

(2) Az (1) bekezdés m) pontjában meghatározott rév- és
kompközlekedés fejlesztése alatt az állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban álló rév- és komplejárók, révhez,
komphoz vezetõ utak építését, fejlesztését, felújítását, va-
lamint az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ vízi
jármûvek esetében a víziközlekedés zavartalanságát bizto-
sító új, korszerû technológia bevezetését kell érteni.

(3) Az Útpénztárt – a 12. § (4) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – az (1) bekezdés a)–n) pontjai sze-
rinti részletezésben kell összegszerûen megtervezni,
illetve annak felhasználásáról beszámolni.

12. §

(1) Az Útpénztár mûködtetésével összefüggõ feladato-
kat, valamint az elõirányzatnak az államháztartás szerve-
zetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sa-
játosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
szerinti számviteli feladatait a KKK látja el.

(2) A KKK az Útpénztár mûködtetésével összefüggõ
feladatait a Magyar Közút Kht., a NIF Zrt. és az ÁAK Zrt.
közremûködésével látja el.

(3) Az elszámolás tekintetében az üzemeltetés, a kar-
bantartás, valamint a mûködési támogatás mûködési ki-
adásnak, míg a felújítási és fejlesztési kiadás felhalmozási
kiadásnak minõsül.

(4) A felhalmozási kiadások tervezése és felhasználásá-
nak elszámolása projektenként történik.

13. §

(1) A NIF Zrt. a 2. § (1) bekezdésében meghatározott te-
vékenységéhez az Útpénztárból biztosított mûködési tá-
mogatásban részesül.

(2) A 3. § (1) bekezdésében, valamint a 4. §-ban megha-
tározott fenntartási feladatok közül a felújítási tevékeny-
ség tekintetében:

a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutak fel-
újítási feladatainak megvalósítására a külsõ kivitelezõkkel
a vállalkozási szerzõdéseket a Magyar Közút Kht. köti
meg a KKK-val kötött megbízási szerzõdések alapján,
vagy e felújítási feladatokat saját kapacitása felhasználásá-
val a Magyar Közút Kht. végzi a KKK-val kötött vállalko-
zási szerzõdés keretében,

b) a gyorsforgalmi utak – kivéve a koncessziós szerzõ-
dés keretében, illetõleg magántõke bevonásával meg-
valósult és megvalósuló országos közutakat – felújítási
munkái megvalósítására a külsõ kivitelezõkkel a vállalko-
zási szerzõdéseket az ÁAK Zrt. köti meg a KKK-val kötött
megbízási szerzõdés alapján.

(3) A 3. § (1) bekezdésében, valamint a 4. §-ban megha-
tározott üzemeltetési, valamint a fenntartási feladatok kö-
zül a karbantartási feladatok tekintetében:

a) a gyorsforgalmi utak nélküli országos közutakon az
üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása az Útpénz-
tárból biztosított támogatásból valósul meg a KKK és a
Magyar Közút Kht. között kötendõ támogatási szerzõdés-
ben meghatározottak szerint,

b) a koncessziós utak nélküli gyorsforgalmi utak üze-
meltetési és karbantartási feladatainak ellátására a KKK
köt szerzõdést az ÁAK Zrt.-vel.

(4) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok el-
végzésére a KKK köt szerzõdést a Magyar Közút Kht.-val.

14. §

(1) A KKK, mint az Útpénztár kezelõje, mûködtetõje a
10. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében a
Kkt. 33. §-ának (2) bekezdése alapján külön jogszabály-
ban meghatározott használati díj és pótdíj beszedésére ki-
jelölt bizományossal szerzõdést köt.



(2) A bizományos köteles az úthasználati díjból és pót-
díjból származó bevételeket az Útpénztár javára közvetle-
nül befizetni.

(3) A bizományost megilletõ jutalékokról, költségekrõl
és költségátalányról, valamint a megbízott viszonteladók
jutalékairól a bizományos az Útpénztár részére számlát
bocsát ki.

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatály-
ba, egyidejûleg hatályát veszti

a) az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhaszná-
lásának szabályozásáról, valamint az országos közútháló-
zattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet,

b) az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhaszná-
lásának szabályozásáról, valamint az országos közútháló-
zattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló 12/2006.
(III. 14.) GKM rendelet, valamint

c) az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhaszná-
lásának szabályozásáról, valamint az országos közútháló-
zattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló 96/2006.
(XII. 28.) GKM rendelet.

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

Jogszabálymutató

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

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

(Magyar Közlöny 2007. évi 40–47. száma)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ
egyéb jogszabályok

2007. évi XXII. tv. a fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok eljárására és

együttmûködésére vonatkozó közösségi aktusok végrehaj-
tásához szükséges törvénymódosításokról (MK 40. szám
2621. oldal)

2007. évi XXIV. tv. egyes iparjogvédelmi törvények
módosításáról (MK 42. szám 2709. oldal)

A Kormány határozatai

A Kormány
1023/2007. (IV. 5.) Korm.

határozata
a Kormány középtávú tudomány-, technológia-

és innováció-politikai stratégiájáról*
(kivonatos közlés)

A Kormány – annak érdekében, hogy erõsítse Magyar-
ország tudáson és a tudás hasznosításán alapuló verseny-
képességét –

1. elfogadta a Kormány középtávú tudomány-, tech-
nológia- és innováció-politikai stratégiáját (a továbbiakban:
TTI stratégia), és azt e határozat a mellékleteként közzé teszi;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a TTI stratégia
alapján készítsenek részletes intézkedési tervet, amely tar-
talmazza a határidõk és a költségvetés meghatározását, to-
vábbá az egyes feladatok felelõseinek megnevezését. Az in-
tézkedési terv, illetõleg az abban szereplõ programok a költ-
ségvetési finanszírozás tekintetében nem léphetik túl a kon-
vergencia-programban meghatározott kereteket. Az intéz-
kedési tervet a Kormányhoz történõ benyújtás elõtt a Ver-
senyképességi Kerekasztal elõzetesen vitassa meg.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
oktatási és kulturális miniszter
az államreform elõkészítõ munkának opera-

tív irányításáért felelõs kormánybiztos

Felkért közremûködõ: a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke

Határidõ: a TTI stratégia Kormány általi elfogadását
követõ 90 nap

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

* A kormányhatározat mellékletét a Magyar Közlöny 43. száma tartalmazza.
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A Kormány
1025/2007. (IV. 11.) Korm.

határozata
a „Sikeres Magyarországért” Lakossági

Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági
energiamegtakarítás és a megújuló

energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat
együttes meghirdetésérõl szóló

1015/2007. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

1. A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiata-
karékossági Hitelprogram és a Lakossági energiamegtaka-
rítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés
címû pályázat együttes meghirdetésérõl szóló 1015/2007.
(III. 20.) Korm. határozat 2. pontjának utolsó mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. úgy dönt, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Részvény-
társaság (a továbbiakban: MFB Rt.) 2007–2013 között
legalább 100 milliárd forint fejlesztési hitelforrás bizto-
sítása mellett 2007-ben 16 milliárd forint keretösszeggel
hirdesse meg a „Sikeres Magyarországért” Lakossági
Energiatakarékossági Hitelprogramot.]

„A hitelprogram keretében alkalmazható kamat mértéke
a lakásszövetkezetek és a társasház tulajdonosainak kö-
zössége esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év,
míg természetes személyek esetében 12 havi EURIBOR +
legfeljebb 2,5%/év;”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1026/2007. (IV. 11.) Korm.

határozata
a közigazgatási informatikai feladatok

kormányzati koordinációjáról

1. A minisztériumokban és a kormányhivatalokban a
közigazgatási informatika ágazati koordinációjával, az
irányított, illetõleg felügyelt intézmények közös közigaz-
gatási informatikai stratégiájának kidolgozásával, aktuali-
zálásával, annak éves lebontásával és végrehajtásának fel-
ügyeletével foglalkozó, a tárca nevében informatikai kér-
désekben intézkedni jogosult személyt kell megbízni, és

biztosítani kell ezen feladatok ellátásához szükséges erõ-
forrásokat.

Felelõs: miniszterek
kormányhivatalok vezetõi

Határidõ: kijelölésre, ahol még nem történt meg:
2007. május 1.

források biztosítására minden évben
a költségvetés tervezése

2. Az ágazati stratégiák mentén a regionális közigazga-
tási hivatalokkal együttmûködve meg kell valósítani a
területi államigazgatási informatika stratégiai tervezését,
és erõsíteni szükséges a területi államigazgatási informa-
tika koordinációját, meg kell szervezni országos szintû
összehangolását.

Felelõs: közigazgatási informatikáért felelõs
kormánybiztos

államreformért felelõs kormánybiztos
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: felelõsök kinevezésére: 2007. június 30.
folyamatos

3. A Kormány – a szolgáltató állam kiépítésének meg-
gyorsítása, az állampolgárbarát, gazdálkodóbarát közigaz-
gatás megvalósítása, az informatika eredményeinek a köz-
igazgatás egészében való terjesztése érdekében – a jelen
határozatban foglaltak szerint létrehozza a Közigazgatási
Informatikai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság),
valamint megállapítja összetételét és feladatait.

Felelõs: közigazgatási informatikáért felelõs
kormánybiztos

Határidõ: 2007. április 15.

4. A Bizottság a Kormányzati Informatikai Egyeztetõ
Tárcaközi Bizottság (KIETB), az Elektronikus Kormányzat
Operatív Bizottság (EKOB) és az Információs Társadalom
koordinációs Tárcaközi Bizottság Elektronikus Közigazga-
tási Albizottság (ELKA) megszûnésével feladatainak ellá-
tását az e határozatban foglaltak szerint folytatja.

5. A Bizottság mûködésének célja a közigazgatási infor-
matikai koordinációs feladatok elõsegítése. Ezen célok el-
érése érdekében a Bizottság:

a) felügyeli, és folyamatosan figyelemmel kíséri az
E-közigazgatás 2007–2010 Stratégia és Programtervet,
annak célkitûzéseit, tartalmi elemeit;

b) figyelemmel kíséri a közigazgatási informatikán
belül az akadálymentesítési elõírások hazai adaptálásához
szükséges szakmai koncepciói kidolgoztatását és azok
megvalósítását;

c) kezdeményezi a szükséges szabályozásokat a köz-
igazgatási informatikához kapcsolódó informatikai mû-



szaki, biztonsági elõírásokkal összefüggésben, és elfogad-
ja az albizottságok által kidolgozott ajánlásokat;

d) koordinációs fórumot biztosít a szolgáltató állam
kialakításával, valamint az elektronikus közszolgáltatások
kialakításával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos
feladatokra;

e) elõkészíti az elektronikus közigazgatást érintõ stra-
tégiai döntéseket;

f) állást foglal a szolgáltató állam fejlesztésével kap-
csolatos informatikai stratégiai kérdésekben;

g) javaslatokat dolgoz ki az összehangolt közigazga-
tás-szervezési, képzési, informatikai projektek, mintapro-
jektek megvalósítására;

h) összehangolja a tagok által képviselt területek infor-
matikai fejlesztési törekvéseit;

i) a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormány-
zat-központ (a továbbiakban: EKK) honlapján tájékoztatást
nyújt a hazai közigazgatási informatika hatályos szabályo-
zási környezetérõl, és felhívja a figyelmet a legújabb tech-
nológiai, szervezési kérdéseivel kapcsolatos információkra;

j) figyelemmel kíséri a közigazgatási informatikán
belül kiemelkedõ fontosságú részterületek szakmai kon-
cepcióinak kidolgoztatását és azok megvalósítását;

k) a szervezeteknél fellelhetõ kompetenciák összefogá-
sával elõsegíti az e-kormányzati tudásbázis fejlesztését,
megalapozza a közigazgatási informatikai kompetencia
központ mûködését.

6. A Bizottság
a) elnöke:
a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos;
b) tagjai:
minden minisztérium elektronikus közszolgáltatások-

kal foglalkozó elsõ számú vezetõje,
a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület a közigazgatás-

fejlesztését felügyelõ tagja, valamint
az Államreform Bizottság Titkársága,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
a Koalíciós Koordinációért Felelõs Államtitkárság
által delegált egy-egy állásfoglalásra jogosult képviselõ.

7. A Kormány felkéri
az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot,
a Magyar Tudományos Akadémiát,
az adatvédelmi biztost,
az Informatikai Vállalkozások Szövetségét,
a Magyar Tartalomipari Szövetséget,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát,
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot,
a Jegyzõk Országos Szövetségét,
a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdek Szövet-

ségét,
a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos

Önkormányzati Szövetségét,
a Magyar Faluszövetséget,

a Magyar Önkormányzatok Szövetségét (MÖSZ),
a Megyei Jogú Városok Szövetségét,
a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét,
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét

(TÖOSZ),
hogy delegáljanak egy-egy képviselõt a Bizottságba.

8. A Bizottság szükség szerint, évente legalább három-
szor ülésezik.

9. A Bizottság elnöke tanácskozási joggal meghívhat
személyeket az ülésekre.

10. A Bizottság mûködésének részletes szabályait ma-
ga állapítja meg, azokat a Bizottság által elfogadott ügy-
rend tartalmazza, amelyet az EKK honlapján közzétesz.

11. A Bizottság feladataival és mûködésével kapcsola-
tos szervezési és adminisztratív teendõket a Miniszter-
elnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központjában
mûködõ Titkárság látja el. A Titkárság mûködéséhez szük-
séges forrást a Miniszterelnöki Hivatal biztosítja.

12. A Bizottság munkáját állandó és eseti szakmai albi-
zottságok segítik.

13. A Bizottság ülésén dönt az albizottságok megalakí-
tásáról.

14. Az albizottságok elnökeit határozatlan idõre a
Bizottság elnöke nevezi ki.

15. Az albizottságok tagjaira a Bizottság tagjai tesznek
javaslatot.

16. Az albizottságok elnökei az albizottságok munká-
jába az általuk szükségesnek ítélt szervezeteket és szemé-
lyeket bevonják.

17. Az albizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg.

18. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg hatályát veszti „A közigazgatási szolgáltatá-
sok korszerûsítési programjának kormányzati koordinálá-
sáról” szóló 2124/2003. (VI. 6.) Korm. határozat és
„A kormányzati informatika fejlesztésének koordinálásá-
val kapcsolatos egyes feladatokról” szóló 1054/2004.
(VI. 3.) Korm. határozat.

19. A határozat hatálybalépésével egyidejûleg „A köz-
igazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos kinevezé-
sérõl és feladatairól” szóló 1066/2006. (VI. 29.) Korm.
határozat 2. h) pontja helyébe a „h) ellátja a Közigazgatási
Informatikai Bizottság (KIB) elnöki feladatait;” szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Köz le mé nyek

Vasúti hirdetmény

InterRail Díjszabás

Érvényes: 2007. április 1-jétõl

(V-1516/2007.)

Ér te sít jük a Tisz telt Uta zó kö zön sé get, hogy a cím ben
meg ne ve zett Díj sza bás új ki adá sa 2007. áp ri lis 1-jén lé pett 
élet be. Ezzel egy ide jû leg a V-2025/2004. szá mon ki adott
In ter Ra il TCV Kü lön le ges Mel lék let va la mennyi pót lé ká -
val és mó do sí tá sá val együtt ér vé nyét vesz tet te.

A Díj sza bás új ki adá sa Bu da pest Ke le ti pá lya ud var
(1087 Bu da pest, Ke re pe si út 2–4.) er re ki je lölt nem zet kö zi 
pénz tá rá ban vá sá rol ha tó meg.

Ma gyar Ál lam vas utak ZRt.,
a ré szes vas utak ne vé ben is

Elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

Pelt zer Zsu zsan na, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság köz -
tiszt vi se lõ je ne vé re a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let ál tal
ki ál lí tott 0017 sor szá mú – pi ros szí nû, a fe dõ la pon egy ha -
ránt arany sáv val el lá tott – fel ügye le ti iga zol vány el ve szett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. már ci us 1-jé tõl ér vény -
te len.

Lap zár ta után ér ke zett
mi nisz te ri uta sí tás

A gazdasági és közlekedési miniszter
12/2007. (IV. 25.) GKM

utasítása
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium ál tal

fel ügyelt egyes köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél
lét szám csök ken tés elrendelésérõl

Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer -
ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke -

dé sek rõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban
fog lal tak ra, va la mint a költ ség ve té si in téz mény rend szer
mû köd te té sé vel szem ben tá masz tott fo ko zott ha té kony -
sá gi el vá rá sok ra te kin tet tel – az el ren delt szer ve ze ti in -
téz ke dé sek ha tá sá nak fi gye lem be vé te lé vel – a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXI II. tör vény 17. §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXI II. tör vény 30. §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõk rõl ren del ke zem:

1. §

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fel ügye le te
alá tar to zó, aláb bi ak ban ne ve sí tett köz pon ti költ ség ve té si
szer vek 2007. évi lét szá mát elõ ze te sen – a Kormány vo -
nat ko zó ha tá ro za tá nak meg je le né sé ig – az alábbiak szerint 
állapítom meg:

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 486 fõ
Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra fej lesz té si 
 In té zet  37 fõ
Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal 365 fõ
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 1821 fõ
Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
 (Ku ta tás fej lesz té si Pá lyá za ti és Kutatás -
 hasz no sí tá si Iro dá val együtt) 144 fõ

2. §

Az 1. §-ban fog lalt költ ség ve té si szer vek ve ze tõ it uta -
sí tom, hogy a je len uta sí tás sze rint meg ha tá ro zott lét szám 
el éré sé hez szük sé ges sé vá ló lét szám csök ken tés vég re -
haj tá sát – a mun ka jo gi sza bá lyok meg tar tá sá val – ha la -
dék ta la nul kezd jék meg.

3. §

Ez az uta sí tás 2007. má jus 2-án 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 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 Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult fel osz tá -
sát, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy ide -
jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók 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 ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

cí mû ki ad ványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk. 
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A ma gya rá zat nagy mér ték ben tá masz ko dik a bí rói íté le tek ér tel me zõ ren del ke zé se i re, az Alkotmány -
bíróság ha tá ro za ta i ra, va la mint az ET, az EU és más nem zet kö zi fó ru mok re le váns do ku men tu ma i ra;
ugyan ak kor nagy hang súlyt fek tet a fo gal mak tu do má nyos de fi ni á lá sá ra és rend sze re zé sé re is. Te kin tet -
tel ar ra, hogy a jog tu do mány és a jog al kal ma zás ál tal ki ala kí tott ér tel me zé si tar to mány is me re te nél kül
nem le het el iga zod ni a bün te tõ jog alap kér dé se i ben, a kom men tár nem csak a szak mai fel hasz ná lók és a
jog hall ga tók, jo gi to vább kép zés ben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B.
u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet cí mû ki ad ványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + pos ta költ ség) ......................  pél dány ban, és ké rem
jut tas sák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, 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 jelzõ -
számára át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás



478 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 8. szám

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
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 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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