
T A R T A L O M

II. RÉSZ

JOGSZABÁLYOK

Ol dal

76/2007. (IV. 19.) Kor m. r. a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról  szóló Meg ál la po dás (SzMGSz) 2006. évi mó do sí tá sa i nak és ki egé szí té se i nek
kihirdetésérõl ............................................................................................................................................................................................................. 482

85/2007. (IV. 25.) Kor m. r. a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl .............................................................................................. 489

89/2007. (IV. 26.) Kor m. r. a bu da pes ti 4-es met ró vo nal Ke len föl di pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti sza ka sza meg va ló sí tá sá val össze füg gõ köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyilvánításáról ..................................................................................................................... 496

47/2007. (IV. 17.) GKM r. a ha zai köz uta kon hasz nál ha tó elekt ro ni kus út díj sze dõ rend sze rek rõl .............................................................................. 501

48/2007. (IV. 26.) GKM r. a bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti sze mély szál lí tás és hely kö zi (tá vol sá gi) au tó busz-köz le ke dés, va la mint 
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ren delt bel föl di au tó busz különjáratok legmagasabb díjairól ...................................................................... 502

50/2007. (IV. 26.) GKM–PM e. r. a vas úti köz le ke dé si te vé keny sé gek vas úti tár sa sá gon be lü li szám vi te li elkülönítésérõl ...................................... 511

He lyes bí tések .................................................................................................................................................................................................................. 515

JOGSZABÁLYMUTATÓ

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó, il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel együt te sen
ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok ................................................................................... 515

III. RÉSZ

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

13/2007. (IV. 27.) GKM ut. a MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet költ ség ve té si in téz mény át szer ve zé sé vel össze füg gõ lét szám csök ken tés
elrendelésérõl* .......................................................................................................................................................................................................... 516

14/2007. (IV. 27.) GKM ut. a Bu dai MÁV Kór ház költ ség ve té si in téz mény át szer ve zé sé vel össze füg gõ lét szám csök ken tés elrendelésérõl* ......... 516

15/2007. (IV. 27.) GKM ut. a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról* ..................................................................... 517

IV. RÉSZ

KÖZLEMÉNY

A Há ló za ti Inf ra struk tú ra Fõ osz tály köz le mé nye út ügyi mû sza ki elõ írások ki adá sá ról és ér vény te le ní té sé rõl............................................................ 596

* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták és az a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hon lap ján (www.gkm.gov.hu) ol vas ha tó.

VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. MÁJUS 15.

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

ÁRA: 1092 FORINT



 
 
 
 
482 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTŐ 9. szám 

 

  JOGSZABÁLYOK   
 
 
 

A Kormány 
76/2007. (IV. 19.) Korm. 

rendelete 

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 
2006. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről* 

 
1. § 

 
A Kormány az SzMGSz-nek a Vasutak Együttműködési Szervezete (OSzZsD) 
Főbizottsága által 2005. november 17-én elfogadott módosításai és kiegészítései 
szövegét e rendelettel kihirdeti. 

 
(Az SzMGSz 2006. évi módosításai és kiegészítései a Magyar Köztársaság 

vonatkozásában 2006. július 1-jén, illetve 2006. szeptember 1-jén hatályba léptek.) 
 
 

2. § 
 

(1) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 
kihirdetéséről szóló 170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)  
2. §-ában kihirdetett SzMGSz módosításainak és kiegészítéseinek – 2006. július 
1-jén hatályba lépett – orosz nyelvű hiteles szövege, illetve hivatalos magyar nyelvű 
fordítása a következő: 
  
1. Статья 8, § 3 изложить в редакции: 
«Нагрузка от оси вагона на рельсы при перевозке в международном сообщении  
по железным дорогам колеи 1435 мм не должна превышать  20 т, за 
исключением БДЖ, на которых нагрузка от оси вагона на рельсы не должна 
превышать 22,5 т(1) , и ВЖД (2). Нагрузка от оси вагона на рельсы при перевозке 
по ВЖД колеи 1000 мм не должна превышать            14 т(3) . 
Временные ограничения  нагрузки от оси вагона на  рельсы  менее 20 т могут 
быть введены отдельными железными дорогами в исключительных случаях, 
обоснованных техническими условиями, и только на пограничных переходах». 
 
(1)   Нагрузка от оси вагона на рельсы – 20 т и нагрузка на погонный метр = 7,2 т/м относится к 
следующим станциям БДЖ: Асеновград, Бояново, Болшевик, Брацигово, Черквица, Долна 
Митрополия, Елхово, Долен Чифлик, Хисара, Куртово-Конаре, Милковица, Нови Пазар, 

                                            
* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 49. számának II. kötete CD-n tartalmazza, 
melyet az előfizetők kérésre – térítés ellenében – megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-
4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). 
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Панагюрище, Петрич, Поморие, Съединение, Сарафово, Сомовит, Старо Орехово, Стрелча, 
Тенево, Въча. 
 Для пути следования Видин-Калафат-порт: 
нагрузка от оси вагона на рельсы = 18 т; 
нагрузка на погонный метр = 3,6 т/м; 
обмен вагонами с больше, чем 4 осями возможен лишь после предварительного согласования 
между ЧФР и БДЖ. 
(2) Нагрузка от оси вагона на рельсы ≤ 20 т и нагрузка на погонный               метр ≤ 6,0 т/м 
относится к следующим путям следования ВЖД колеи  1435 мм и смешанных колей (между 
1435 мм и 1000 мм): Йенвьен – Донгданг и Донгданг – Уонгби. 
(3) Нагрузка от оси вагона на рельсы  ≤ 14 т и нагрузка на погонный                 метр ≤ 4,2 т/м 
относится к следующим путям следования ВЖД колеи   1000 мм: Запбат – Лаокаи (через 
ст.Ханой или ст. Хадонг), Йенвьен – Хайфон, Йенвьен – Донгданг, Ханой – Винь. 
Для пути следования Винь – Дананг: 
нагрузка от оси вагона на рельсы ≤ 14 т; 
нагрузка на погонный метр ≤ 4,1 т/м». 
 
2. Статья 9, § 6  
– в  первом предложении слова «нагрузки на ось вагона» заменить словами 
«нагрузка от оси вагона на рельсы»; 
– в подпункте 1) исключить слова  «Социалистической Республики Вьетнам».   
 
3. Статья 10, § 4, в первом предложении слова «в соответствии с внутренними 
правилами и тарифами, действующими на этих железных дорогах,» заменить 
словами «в соответствии с внутренними правилами и   применяемыми этими 
железными дорогами для таких перевозок тарифами». 
 
4. Статья 13, § 4, в первом предложении после слов «произведенные ею 
расходы по перевозкам» записать слова «в том числе» и далее по тексту. 
 
5. Статья 20, § 13, в первом предложении второго абзаца слова «в  
соответствии с внутренними правилами и тарифами, действующими на той 
железной дороге, на которой произошла задержка» заменить словами «в 
соответствии с внутренними правилами и применяемыми для таких перевозок 
тарифами той железной дорогой, на которой произошла задержка». 
 
6. Статья 21, § 7, 
– во втором абзаце слова «в соответствии с внутренними правилами и 
тарифами, действующими на этих железных дорогах» заменить словами «в 
соответствии с внутренними правилами и   применяемыми этими железными 
дорогами для таких перевозок тарифами»; 
– в третьем абзаце слова «в соответствии с внутренними правилами и 
тарифами, действующими на соответствующих транзитных железных дорогах» 
заменить словами «в соответствии с внутренними правилами и  применяемыми  
соответствующей транзитной  железной дорогой   для таких перевозок 
тарифами». 
 
1. A 8. Cikk 3. §-át a következő szöveggel kell helyettesíteni: 
„3. §  A vasúti kocsik tengelyterhelése nemzetközi forgalomban végzett 
fuvarozásnál az 1435 mm nyomközű vasutakon legfeljebb 20 tonna lehet, kivéve a 
BDZ-t, ahol a tengelyterhelés nemzetközi forgalomban legfeljebb 22,5 t3) lehet és a 



 
 
 
 
484 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTŐ 9. szám 

VZD4)-t. A VZD 1000 mm nyomközű vonalain végzett fuvarozásnál a vasúti kocsik 
tengelyterhelése nem lehet több 14 t5)-nál. 
Egyes vasutak műszaki okokkal indokolt kivételes esetekben a tengelyterhelést 
átmenetileg 20 tonnánál alacsonyabbra is korlátozhatják, de csak a 
határátmeneteken. 
 
3) 20 t tengelyterhelés és 7,2 t/m folyóméter terhelés érvényes a BDZ következő állomásaira: 
Asenovgrad, Bojanovo, Bolsevik, Bracigovo, Cherkvica, Dolna Mitropolija, Elhovo, Dolen Chiflik, 
Hisara, Kurtovo-Konare, Milkovica, Novi Pazar, Panagjurishche, Petric, Pomorie, Sjedinenije, 
Sarafovo, Somovit, Staro Orehovo, Strelcha, Tenovo, Vjcha.  
A Vidin-Kalafat-port útvonalra: 
– a tengelyterhelés = 18 t; 
– a folyóméter-terhelés = 3,6 t/m; 
– 4-nél több tengelyes kocsik átadása csak a CFR és a BDZ előzetes egyeztetése mellett 
megengedett. 
4) Legfeljebb 20 t tengelyterhelés és legfeljebb 6,0 t/m folyóméter terhelés érvényes a VZD következő 
1435 mm nyomtávolságú és kettős nyomtávolságú (1435 mm és 1000 mm) vonalaira: Yenvien – 
Dongdang és Dongdang – Uongbi. 
5) Legfeljebb 14 t tengelyterhelés és legfeljebb 4,2 t/m folyóméter terhelés érvényes a VZD következő 
1000 mm nyomtávolságú vonalaira: Zapbat – Laocai (Hanoi vagy Hadong állomásokon keresztül), 
Yenvien – Hai Phong, Yenvien – Dongdang, Hanoi – Ving. 
A Ving – Danang útvonalra: 
– a tengelyterhelés ≤ 14 t; 
– a folyóméter terhelés ≤ 4,1 t/m.“ 
 
2. A 9. Cikk 6. §-ának 1) alpontjából „a Vietnami Szocialista Köztársaság” 
szavakat törölni kell. 
 
3. A 10. Cikk 4. §-ának első bekezdésében „az érvényes belföldi szabályozásuk 
és díjszabásaik szerinti” szavakat „az érvényes belföldi szabályozásuk és az e 
vasutakon az ilyen fuvarozáshoz alkalmazott díjszabások szerinti” szavakkal kell 
helyettesíteni. 
 
4. A 13. Cikk 4. §-ának első bekezdésében „a fuvarozás közben felmerült és” 
szavakat „a fuvarozás közben felmerült, ezen belül” szavakkal kell helyettesíteni, 
tovább a szöveg szerint. 
 
5. A 20. Cikk 13. §-a második bekezdésének első mondatában az „annak a 
vasútnak az érvényes belföldi előírásai és díjszabásai szerint” szavakat az „annak a 
vasútnak az érvényes belföldi előírásai és az ilyen fuvarozásokhoz általa alkalmazott 
díjszabások szerint” szavakkal kell helyettesíteni. 
 
6. A 21. Cikk 7. §-ának  
– második bekezdésében az „e vasutakon érvényes belföldi előírások és díjszabások 
szerint” szavakat az „e vasutakon érvényes belföldi előírások és az ilyen 
fuvarozásokhoz általuk alkalmazott díjszabások szerint” szavakkal kell helyettesíteni; 
– harmadik bekezdésében az „érintett átmeneti vasutakon érvényes belföldi elő-
írások és díjszabások szerint történik” szavakat az „érintett átmeneti vasutakon érvé-
nyes belföldi előírások és a vonatkozó átmeneti vasút által az ilyen fuvarozásokhoz 
alkalmazott díjszabások szerint történik” szavakkal kell helyettesíteni.  
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(2) Az R1. 2. §-ában kihirdetett SzMGSz módosításainak és kiegészítéseinek – 2006. 
szeptember 1-jén hatályba lépett – orosz nyelvű hiteles szövege, illetve annak 
hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 

 
1. Статья 2, § 1, в первом абзаце слово «СМГС» заменить словами              «, 
предусмотренным настоящим Соглашением,». 
 
2. Статья 3, § 2, в первом абзаце после слов «всеми станциями» поставить 
сноску «2», а внизу страницы поместить содержание сноски: «2 Перевозка 
грузов в соответствии с Приложением 22 производится только по указанным в 
нем маршрутам.».  
 
3. Статью 6 дополнить новым § 11: 
«§ 11. При перевозках грузов в страны, в которых применяются «Единые 
правовые предписания к договору о международной железнодорожной 
перевозке грузов» (ЦИМ – Приложение В к Конвенции о международных 
железнодорожных перевозках – КОТИФ), и в обратном направлении может 
применяться накладная ЦИМ/СМГС. Особенности применения накладной 
ЦИМ/СМГС приведены в Приложении 22 (Руководство по накладной 
ЦИМ/СМГС).» 
 
4. Статью 7 дополнить новым § 15:   
«Договор перевозки может быть оформлен накладной ЦИМ/СМГС. Образец 
накладной, руководство по её заполнению приведены в Приложении 22 
(Руководство по накладной ЦИМ/СМГС).» 
  
5. Статья 11, § 2, слова «в графе 23» заменить словами «в графе «Документы, 
приложенные отправителем». 
 
6. Статью 22 дополнить новым параграфом: 
«§ 2. Железная дорога, принявшая груз к перевозке по накладной ЦИМ/СМГС, 
ответственна за выполнение договора перевозки с момента приема груза к 
перевозке до момента проставления календарного штемпеля станции на месте 
переотправки, а в обратном направлении – с момента проставления 
календарного штемпеля станции на месте переотправки до выдачи груза на 
станции назначения.»  
Считать действующий § 2 соответственно § 3. 
 
7. Статья 23, § 1 дополнить новым абзацем: 
«При перевозке грузов по накладной ЦИМ/СМГС ответственность железной 
дороги, установленная настоящим разделом, начинается с момента приема 
груза к перевозке до момента проставления в накладной ЦИМ/СМГС 
календарного штемпеля станции на месте переотправки, а в обратном 
направлении –  с момента проставления в накладной календарного штемпеля 
станции на месте переотправки до выдачи груза на станции назначения.» 
 
8. Статья 29, § 10, в последнем предложении исключить слово «СМГС». 
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1. A 2. Cikk, 1. § első bekezdésének szövegében az „SZMGSZ fuvarlevéllel” 
kifejezést a következő kifejezéssel kell helyettesíteni: „az e Megállapodás szerinti 
fuvarlevéllel”. 
 
2. A 3. Cikk, 2. § első bekezdésében a „valamennyi állomása” szavak után «2» 
lábjegyzetet kell felvenni a következő szöveggel: 
„2 A 22. számú mellékletben foglaltak szerinti árufuvarozást csak az abban 
megnevezett útirányokon kell végezni.” 
 
3. A 6. Cikket új 11. §-sal kell kiegészíteni: 
„11. § Olyan országokba végzett fuvarozáshoz, amelyekben a „Nemzetközi Vasúti 
Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályokat” (a CIM-et, amely a 
COTIF Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény B. függeléke) alkalmazzák, és 
ellenkező irányban alkalmazható a CIM/SZMGSZ fuvarlevél. A CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél alkalmazásának sajátosságait a 22. számú melléklet (CIM/SZMGSZ 
Fuvarlevél Kézikönyv) tartalmazza.” 
 
4. A 7. Cikket új 15. §-sal kell kiegészíteni: 
„A fuvarozási szerződés CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel is megköthető. A fuvarlevél 
mintáját, kitöltési útmutatóját a 22. számú melléklet (CIM/SZMGSZ Fuvarlevél 
Kézikönyv) tartalmazza.” 
 
5. A 11. Cikk 2. §-ában (utolsó bekezdés) a „23. rovatában” szavakat „«A feladó 
által csatolt kísérőiratok» rovatában” szavakkal kell helyettesíteni. 
 
6. A 22. Cikket új §-sal kell kiegészíteni: 
„2. § Az a vasút, amely az árut CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel fuvarozásra átvette, 
felelősséggel tartozik a fuvarozási szerződésben foglaltak végrehajtásáért az árunak 
fuvarozásra történt felvételétől a fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás 
egyesített állomásnév- és keletbélyegző lenyomatával történő ellátásáig, ellenkező 
irányban pedig a fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás egyesített állomásnév- 
és keletbélyegző lenyomatával történő ellátásától a rendeltetési állomáson végzett 
kiszolgáltatásáig.”  
A 2. §-t megfelelően 3. §-ra kell átszámozni. 
 
7. A 23. Cikk 1. §-át új bekezdéssel kell kiegészíteni: 
„Az árunak CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel végzett fuvarozása esetén a vasút e 
fejezetben szabályozott felelőssége az árunak fuvarozásra történt felvételétől a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás egyesített állomásnév- és 
keletbélyegző lenyomatával történő ellátásáig, ellenkező irányban pedig a 
fuvarlevélnek az újrafeladást végző állomás egyesített állomásnév- és keletbélyegző 
lenyomatával történő ellátásától a rendeltetési állomáson végzett kiszolgáltatásáig 
terjed.” 
 
8. A 29. Cikk 10. § utolsó bekezdéséből törölni kell az „SZMGSZ” mozaikszót (és 
a magyar nyelvű szövegben az előtte álló „az” névelőt „a” névelővel kell 
helyettesíteni). 
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3. § 
 

(1) Az R1. 2. §-ában kihirdetett SzMGSz mellékletei 2006. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek orosz nyelvű hiteles szövegét, illetve azok magyar nyelvű fordítását 
e rendelet mellékletei tartalmazzák.  
 
(2) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Megállapodás (SzMGSz) 2005. évi 
módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 260/2005. (XII. 9.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet – az SzMGSz 
2. számú mellékletét tartalmazó – 1. számú melléklete lép. 
 
(3) Az R1.-gyel kihirdetett SzMGSz 10. számú melléklete e rendelet 2. számú 
melléklete szerint módosul. 
 
(4) Az R2. 10. számú mellékletével kihirdetett SzMGSz 14. számú melléklet 1. Rész 
1. Fejezete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul, valamint kiegészül 
e rendelet 4. számú mellékletében foglalt harmadik Fejezettel.  
 
(5) Az R1. kiegészül e rendelet – az SzMGSz 22. számú mellékletét tartalmazó  
– 5. számú, valamint – az SzMGSz 22.1. számú mellékletét tartalmazó – 6. számú 
mellékletével.  
 
 

4. § 
 

A Magyar Köztársaság területén működési engedéllyel rendelkező, vasúti 
árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok az R1.-gyel 
kihirdetett SzMGSz azon mellékleteit, amelyekre az SzMGSz módosításait és 
kiegészítéseit szabályozó 37. Cikk rendelkezései nem vonatkoznak, vagyis egyoldalú 
bejelentéssel módosíthatók, nevezetesen: 

 

a) a közepes konténerek kezelésére megnyitott állomások jegyzékét (8.1. számú 
melléklet), 
b) a nagykonténerek kezelésére megnyitott állomások jegyzékét (8.2. számú 
melléklet), 
c) a rakodólapra rakott áruk fuvarozására megnyitott állomások jegyzékét 9.1. számú 
melléklet), 
d) a felszólamlások elintézésére illetékes vasúti szolgálati helyek megnevezéseiről 
és címeiről készült jegyzéket (19. számú melléklet), 
e) a közúti járműszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik kezelésére 
megnyitott állomások jegyzékét (21.1. számú melléklet), 
f) a CIM/SzMGSz Fuvarlevél Kézikönyvet alkalmazó CIT tagok és SZMGSZ 
részesek, valamint útirányok felsorolása (22. számú melléklet 1. számú függeléke), 
g) újrafeladási helyek jegyzékét (22. számú melléklet 3. számú függeléke), 
h) az egyeztetési igényeket befogadó szolgálati helyek címjegyzékét (22. számú 
melléklet 4. számú függeléke) 
 

az OSzZsD Főbizottság hivatalos értesítéseivel összhangban, lapjukban, 
honlapjukon, ügyfélszolgálati és árufelvételi helyeiken kifüggesztéssel, vagy más 
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alkalmas módon közzéteszik, és lehetővé teszik a fuvaroztatók részére az abba való  
betekintést. 
 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát 
veszti 
 

a) az R1. 4. §-a, és 
 

b) az R2. 3. §-ának (3) bekezdése, valamint 2. számú melléklete. 
 
(2) Az SzMGSz 2. számú mellékletének hatálya alá tartozó áruk a 2007. július 1-jéig 
tartó átmeneti időszakban feladhatók az R2. 3. §-ában kihirdetett 2. számú melléklet 
rendelkezései szerint is, ha a feladó a fuvarlevélnek „Az áru megnevezése” rovatába 
bejegyzi a következő szöveget: „A 2006. július 1-je előtt alkalmazott SZMGSZ 
2. számú melléklete szerinti fuvarozás / Перевозка по Прил. 2 к СМГС 
применявшемуся до 01.07.2006 г.” 
 
(3) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős 
miniszter gondoskodik. 
 
 
 Gyurcsány Ferenc s. k., 
 miniszterelnök 
 
 



A Kormány
85/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl*

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Fát.) 9.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos
általános rendelkezések

1.  §

(1) A bel föl di me net rend sze rin ti köz for gal mú köz le ke -
dés ben uta zót az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott köz for gal -
mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mény (a továb biak -
ban: uta zá si ked vez mény) il le ti meg.

(2) A ren de let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez mé nyek 
ki zá ró lag a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, bel föl di for ga -
lom ban ve he tõk igény be. Nem zet kö zi uta zás ra, va la mint a 
nem zet kö zi uta zás ma gyar or szá gi sza ka szá ra az uta zá si
ked vez mé nyek nem ve he tõk igény be.

(3) Az e ren de let sze rin ti uta zá si ked vez mé nyek igény -
be vé te lé re – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
ki zá ró lag ter mé sze tes sze mé lyek jo go sul tak.

(4) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek a sa ját ta nu ló ik ré -
szé re az in téz mény ál tal ki ál lí tott, a Fát. 4.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé tét iga zo ló nyi -
lat ko zat alap ján vá sá rol hat nak ked vez mé nyes bér le tet.

(5) Az uta zá si ked vez mény csak egy jog cí men ve he tõ
igény be.

(6) A vas úti sze mély szál lí tás ban az uta zá si ked vez mé -
nyek – az e ren de let ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –
2. ko csi osz tály ra ér vé nye sek. Az uta zá si ked vez mény a
hely jegy re, valamint pót jegy re nem vo nat ko zik, ki vé ve a
3 év alat ti, kü lön ülõ he lyet nem fog la ló gyer me ket,
valamint a ha di rok kant sze mé lye ket, iga zolt eset ben kí sé -
rõ jét és a ha di öz ve gye ket.

(7) A hely kö zi köz le ke dés ben az 1. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott uta zá si ked vez mé nyek va la mennyi hely kö zi
bel föl di, me net rend sze rin ti sze mély szál lí tá si szol gál ta tás
(vas úti, hely kö zi au tó busz, HÉV, elõ vá ro si au tó busz,
komp és rév) so rán igény be ve he tõ ek.

(8) A he lyi köz le ke dés ben az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott uta zá si ked vez mé nyek va la mennyi olyan te le pü lés

he lyi köz le ke dé si há ló za tán, uta zá si vi szony lat ban és já ra -
ton igény be ve he tõ ek, ame lyek re a he lyi ön kor mány zat ál -
tal a köz for gal mú me net rend sze rin ti he lyi sze mély szál lí -
tás ra meg ál la pí tott leg ma ga sabb ár ki ter jed.

Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak

2.  §

Az élet ko ra alap ján az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott
uta zá si ked vez mény re jo go sult:

a) a fel nõtt kí sé re té ben uta zó gyer mek a 6. élet éve be -
töl té sé ig, a vas úti sze mély szál lí tás ban bár mely ko csi osz tá -
lyon;

b) a gyer mek 6 éves ko rá tól 14. élet éve be töl té sé ig;
c) 65. élet éve be töl té se nap já tól a ma gyar ál lam pol gár,

az Euró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra, valamint 
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a szer zõ dés ha tá lya alá tar -
to zó kül föl di ál lam pol gár, a sze mé lyi iga zol vá nya vagy
bár mely más sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ok mány fel -
mu ta tá sá val;

d) a kü lön jog sza bá lyok alap ján a nyug díj fo lyó sí tó
szerv ál tal meg ál la pí tott nyug el lá tás ban ré sze sü lõ 65 éven
fe lü li kül föl di ál lam pol gár, a nyug díj fo lyó sí tó szerv iga zo -
lá sa és bár mely, a sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ok mány
fel mu ta tá sá val;

e) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vé ny (a továb biak ban: Szátv.) ha tá lya
alá tar to zó 65. élet évét be töl tött kül föl di ál lam pol gár és a
65. élet évét be töl tött hoz zá tar to zó ja a ne vé re ki ál lí tott
„Ma gyar iga zol vány”, illetve „Ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány” fel mu ta tá sá val;

f) éven te 4 al ka lom mal me net tér ti uta zás ra a Szátv.
8.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 6. és
65. élet év kö zöt ti kül föl di ál lam pol gár a ne vé re ki ál lí tott
„Ma gyar iga zol vány”, illetve „Ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány” fel mu ta tá sá val;

g) a 65 éven fe lü li me ne kült.

3.  §

(1) Ta nu lói jog vi szo nya alap ján az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott ked vez mény re jo go sult:

a) a 6 éven fe lü li óvo dás a szol gál ta tó ál tal – az óvo da
iga zo lá sa alap ján – a ré szé re ki ál lí tott iga zol vány fel mu ta -
tá sá val;

b) ha ér vé nyes ál lan dó vagy ide ig le nes di ák iga zol -
vánnyal (a továbbiak ban együtt: diák iga zol vány) ren del -
ke zik,

ba) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti tan rend ben
részt ve võ ta nu ló ja 18 éves ko rig, vagy a kö zép is ko lai ta -
nul má nyi jog vi szonyt iga zo ló diák iga zol vány ér vé nyes sé -
gé nek le jár tá ig:

1. bár mely vi szony lat ban kor lát lan szá mú ked vez -
mé nyes me net jeggyel,
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2. a la kó hely (tar tóz ko dá si hely) és az ok ta tá si in -
téz mény kö zött ked vez mé nyes bér let tel,

3. bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi szony la ti
kö tött sé gû ked vez mé nyes bér let tel,

bb) az ok ta tá si in téz mé nyek le ve le zõ tan rend ben részt
ve võ ta nu ló ja a la kó hely és az ok ta tá si in téz mény kö zött
meg vált ha tó ked vez mé nyes me net jeggyel,

bc) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti tan rend -
ben részt ve võ hall ga tó ja:

1. bár mely vi szony lat ban kor lát lan szá mú ked vez -
mé nyes me net jeggyel,

2. a la kó hely (tar tóz ko dá si hely) és az ok ta tá si in -
téz mény kö zött, ked vez mé nyes bér let tel;

c) a Szátv. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ha a jo go sult sá gát a „Ma gyar iga zol vány”,
illetve „Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” e cél ra rend -
sze re sí tett mel lék le té vel iga zol ja;

d) a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer mek, ta nu ló a köz ok ta -
tá si szol gál ta tást nyúj tó köz ok ta tá si in téz mény, ko rai fej -
lesz tést, illetve fej lesz tõ fel ké szí tést nyúj tó in téz mény
szék he lye (te lep he lye) és a la kó hely (tar tóz ko dá si hely)
kö zött a köz ok ta tá si szol gál ta tást nyúj tó köz ok ta tá si in téz -
mény, a ko rai fej lesz tést, illetve fej lesz tõ fel ké szí tést nyúj -
tó in téz mény iga zo lá sa alap ján. A ked vez mény at tól füg -
get le nül meg il le ti a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me ket, ta -
nu lót, hogy a köz ok ta tá si szol gál ta tást bent la kás sal, rend -
sze res vagy al kal mi be já rás sal, a több sé gi köz ok ta tá si
szol gál ta tást nyúj tó in téz mény ben vagy a fo gya té kos ság
tí pu sa sze rint lét re ho zott in téz mény ben ve szi igény be;

e) a szo ciá lis igaz ga tás ról és a szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény ben meg ha tá ro zott nap pa li,
illetve sza ko sí tott el lá tást nyúj tó in téz mény bent la kó ja,
vagy oda rend sze re sen, illetve ese ten ként be já ró gon do -
zott ja a gon do zott la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és az el -
lá tást nyúj tó, illetve a bent la ká sos in téz mény szék he lye
(te lep he lye) kö zött, az el lá tást nyúj tó, illetve a bent la ká sos 
in téz mény iga zo lá sa alap ján;

f) az e) pont sze rin ti bent la kó gon do zott lá to ga tó ja a la -
kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és az el lá tást nyúj tó, illetve a
bent la ká sos in téz mény szék he lye (te lep he lye) kö zött;

g) a 18. élet éve be töl té sé ig az az ál lás ke re sõ, aki a
Mun ka erõ pi a ci Alap ból vagy Euró pai Uni ós for rás ból tá -
mo ga tott kép zés ben vesz részt, a te rü le ti leg ille té kes mun -
ka ügyi köz pont iga zo lá sa alap ján, a kép zés ben részt ve võ
la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a kép zés he lye kö zöt ti
uta zás ra.

(2) Az (1) be kez dés d) és e) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mé lyek leg fel jebb két kí sé rõ je (szü lõ vagy meg bí zott -
ja) azo nos mér té kû ked vez mény re jo go sult az in téz mény
szék he lye és a gyer mek (óvo dás, diák, gon do zott) la kó he -
lye (tar tóz ko dá si he lye) kö zöt ti uta zás so rán az in téz mény
ál tal ki ál lí tott iga zo lá son fel tün te tett kí sé rõi lét szám nak
meg fele lõen.

(3) A hely kö zi köz le ke dés ben az (1) be kez dés ba)
2. pont, bb) pont, valamint a bc) 2. pont sze rin ti, az óvo dás, 

ta nu ló, hall ga tó la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és az ok ta -
tá si in téz mény vagy a gya kor la ti fog lal ko zás, illetve az
óvo da szék he lye kö zöt ti uta zás ra vo nat ko zó bér let ked vez -
mény a vas úton és au tó bu szon vég zett sze mély szál lí tás ban 
kom bi nál tan is igény be ve he tõ. Az uta zá si vi szony lat meg -
ál la pí tá sá ra a diák iga zol vány, illetve a szol gál ta tó ál tal ki -
ál lí tott iga zol vány szol gál. A sze mély szál lí tá si szol gál ta tó
az uta zá si vi szony lat be jegy zé sé re – a diák ké ré sé re,
illetve ha ez az uta zá si ked vez mény meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges – kü lön iga zo lást ad ki, amely nek ér vé nyes sé gét 
a diák iga zol vány ér vé nyes sé gé nek meg fele lõen tan év -
re/ta nul má nyi fél év re hosszab bít ja meg. Ha a jo go sult ság
vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek ide ig le nes vál to zá sa  miatt
a di ák iga zol vány ból nem ál la pít ha tó meg, azt a ta nu ló,
hall ga tó az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az ide ig le nes
vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lás sal pótol -
hatja.

(4) A ked vez mé nyek a diák iga zol vány ér vé nyes sé gi
ide je alatt, de leg ké sõbb

a) a tan év re, illetve a tan év II. fél évé re ér vé nye sí tett
diák igazolványnál a tárgy év ok tó be ri,

b) a tan év I. fél évé re ér vé nye sí tett di ák iga zol vány nál a
tárgy év már ci u si
ha vi jegy ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig ve he tõk igénybe.

4.  §

(1) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nya” alap ján éven te
16 al ka lom mal az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ked vez -
mé nyes me net jegy igény be vé te lé re jo go sult a 65. élet évét
be nem töl tött:

a) sa ját jogú nyug el lá tás ban, illetve az zal azo nos el bí -
rá lás alá esõ el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély [1997. évi
LXXX. tör vény 4.  §-ának f) pont ja], mun ka kép te len sé gi
já ra dék ban, nö velt össze gû öreg sé gi já ra dék ban, nö velt
össze gû mun ka kép te len sé gi já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély 
(a továb biak ban együtt: sa ját jogú nyug dí jas), valamint a
hoz zá tar to zói nyug el lá tás ban [1997. évi LXXXI. tör vény
6.  § (2) be kez dé se], öz ve gyi já ra dék ban, nö velt össze gû
öz ve gyi já ra dék ban, rend sze res szo ciá lis já ra dék ban, át -
me ne ti já ra dék ban, rok kant sá gi já ra dék ban, nem ze ti gon -
do zá si díj ban, nem ze ti helyt ál lá si pót lék ban ré sze sü lõ sze -
mély,

b) kül föld rõl ha za te le pült ma gyar ál lam pol gár, aki kül -
föld rõl ré sze sül nyug el lá tás ban,

c) nyug díj se gély ben ré sze sü lõ egy há zi sze mély,
d) gyám és gyám olt sze mély, gond nok és gond nok olt

sze mély.

(2) A ked vez mény re jo go sult vá lasz tá sa sze rint két
50%-os ked vez mé nyes uta zá si le he tõ ség össze vo ná sá val
90%-os ma ga sabb ked vez ményt is igény be ve het.

(3) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nya” 16 ked vez mé -
nyé nek fel hasz ná lá sát kö ve tõ en az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott sze mély még két al ka lom mal jo go sult 90%-os
ked vez ménnyel utaz ni.

490 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



(4) Az (1) be kez dés a)–c) pont ban meg ha tá ro zott, ked -
vez mény re jo go sult sze mély az õt meg il le tõ ked vez ményt
há zas tár sá val (élet tár sá val) meg oszt hat ja, ha há zas tár sa
(élet tár sa) az öreg sé gi nyug díj kor ha tárt [1997. évi
LXXXI. tör vény II. fe je ze te] már el ér te.

(5) A há zas társ (élet társ) az igény jo go sult tal együtt tör -
té nõ vagy ön ál ló uta zá sa ese tén is igény be ve he ti a ked -
vez ményt.

(6) A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” meg je lö lé sû utal vá -
nyo kat a gyám és a gyám olt, valamint a gond nok és gond -
nok olt sze mély – élet kor tól füg get le nül – meg oszt va hasz -
nál hat ja.

(7) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá”-t a nyug díj fo -
lyó sí tó szerv ál lít ja ki, és min den év már ci us 31. nap já ig
meg kül di azon jo go sul tak nak, akik az utal vány ki kül dé se
évé nek áp ri lis 1. nap ját meg elõ zõ en még nem töl töt ték be
a 65. élet évü ket. A kül föld rõl ha za te le pült ma gyar ál lam -
pol gár uta zá si utal vá nyát a ha za te le pü lés, valamint a
nyug el lá tás té nyé nek hi telt ér dem lõ iga zo lá sa mel lett a
nyug díj fo lyó sí tó szerv adja ki. Az uta zá si utal vány a raj ta
fel tün te tett ér vé nyes sé gi idõ kez de te elõtt is felhasznál -
ható.

(8) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá”-ra az uta zás
meg kez dé sé nek he lyét és ide jét a jegy vál tás kor szük sé ges
be je gyez ni.

(9) Egy uta zá si al ka lom nak te kin ten dõ a ki in du lá si és a
cél ál lo más kö zöt ti egy irá nyú – köz vet len vagy át szál lá -
sos – uta zás ak kor is, ha az több köz le ke dé si esz köz zel tör -
té nik. A ked vez mény kom bi nált (vas úton és au tó bu szon
tör té nõ) uta zás ese tén az uta zás meg kez dé sét kö ve tõ nap
24. órá já ig igé nyel he tõ.

5.  §

Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez mény
igény be vé te lé re jo go sult:

a) az az ál lás ke re sõ, aki a Mun ka erõ pi a ci Alap ból vagy 
Euró pai Uni ós for rás ból tá mo ga tott kép zés ben vesz részt,
a kép zés ben részt ve võ la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a
kép zés he lye kö zöt ti uta zás ra, a te rü le ti leg il le té kes mun -
ka ügyi köz pont ál tal ki adott iga zo lás alap ján;

b) az a sze mély a he lyi sze mély szál lí tás ban, aki a he lyi
ön kor mány zat ál tal fo lyó sí tott rend sze res szo ciá lis se gély -
ben ré sze sül, ha mun ka vi szony ban nem áll, az ille té kes
jegy zõ iga zo lá sa sze rint.

6.  §

Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez mény
igény be vé te lé re jo go sult:

a) a me ne kült kén ti el is me ré sét kérõ sze mély kor lát lan
szám ban és bár mely vi szony lat ban a ké rel me zõ kül föl di
szá má ra rend sze re sí tett tar tóz ko dá si en ge dély bemutatá -
sával;

b) a me ne kült kén ti el is me ré sét kérõ sze mély egy al ka -
lom mal, a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ál tal
ki ál lí tott iga zo lás alap ján az iga zo lás ban meg ha tá ro zott vi -
szony lat ra.

7.  §

(1) „Uta zá si utal vány” alap ján éven te 12 al ka lom mal,
az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ked vez mé nyû me net tér ti 
uta zás ra jo go sult:

a) a költ ség ve té si szer vek és in téz mé nyek – be le ért ve
az ön kor mány za ti költ ség ve tés bõl gaz dál ko dó szer ve ket
is – köz al kal ma zot ti vagy köz szol gá la ti jog vi szony, ide -
ért ve a bí rói, az igaz ság ügyi és az ügyész sé gi szol gá la ti vi -
szonyt is, ke re té ben fog lal koz ta tott, valamint a köz igaz ga -
tá si szer vek nél ügy ke ze lõ ként, illetve fi zi kai al kal ma zott -
ként fog lal koz ta tott (to vább fog lal koz ta tott) dol go zó ja,

b) az egy há zi in téz mé nyek, a tár sa dal mi szer ve ze tek,
to váb bá az ala pít vá nyok azon dol go zó ja, aki a b) pont ban
hi vat ko zott sze méllyel azo nos mun ka kört tölt be kór há -
zak ban, szo ciá lis szol gál ta tók ban, al só-, kö zép- és fel sõ fo -
kú ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult sá got a mun ka hely
út ján igé nyel he tõ, a 2. mel lék let sze rin ti iga zol vány alap -
ján le het meg sze rez ni, ha a jo go sult leg alább egy éves
– bár mely mun kál ta tó nál el töl tött – mun ka vi szonnyal ren -
del ke zik. Az igény jo go sult ság alap já ul szol gá ló mun ka vi -
szony szá mí tá sá hoz a rész idõ ket össze kell adni.

(3) A 2. mel lék let sze rin ti „Uta zá si utal vány”-t a mun -
kál ta tó min den év már ci us 31. nap já ig az (1)–(2) be kez dés
sze rint jo go sul tak ren del ke zé sé re bo csát ja. Az uta zá si
utal vány a raj ta fel tün te tett ér vé nyes sé gi idõ kez de te elõtt
is fel hasz nál ha tó.

(4) Az „Uta zá si utal vány”-ra az uta zás meg kez dé sé nek
he lyét és ide jét a jegy vál tás kor a sze mély szál lí tá si szol gál -
ta tó be jegy zi.

(5) Egy uta zá si al ka lom nak te kin ten dõ a ki in du lá si és a
cél ál lo más kö zöt ti egy irá nyú – köz vet len vagy át szál lá -
sos – uta zás ak kor is, ha az több köz le ke dé si esz köz zel tör -
té nik. A ked vez mény kom bi nált (vas úton és au tó bu szon
tör té nõ) uta zás ese tén az uta zás meg kez dé sét kö ve tõ nap
24. órá já ig ve he tõ igény be.

8.  §

(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez -
mény igény be vé te lé re jo go sult:

a) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel az a vak sze -
mély, aki va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, az er rõl
 szóló iga zo lás alap ján, vagy a Ma gyar Va kok és Gyen gén -
lá tók Or szá gos Szö vet sé gé nek ér vé nyes arc ké pes iga zol -
vá nyá val ren del ke zik;
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b) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel a Si ke tek és
Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé gé nek ér vé nyes arc ké pes
iga zol vá nyá val uta zó hal lás sé rült sze mély;

c) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel az a sze mély,
aki vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja ma ga sabb össze gû
csa lá di pót lék ban ré sze sül, a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ok mány alap ján;

d) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel a fo gya té kos
sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról
 szóló 1998. évi XXVI. tör vény alap ján fo gya té kos sá gi tá -
mo ga tás ban rész esülõ sze mély, a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ok mány alap ján;

e) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel az a)–d) pont ban meg ha tá ro zott sze méllyel
együtt uta zó sze mély;

f) a ha di rok kant, ha di öz vegy a ha di gon do zá si iga zol vá -
nya és sze mé lyi iga zol vá nya fel mu ta tá sá val, a vas úti köz -
le ke dés ben bár mely ko csi osz tá lyon;

g) a ha di rok kant kí sé rõ je, ha a ha di rok kant az Or szá gos 
Or vos szak ér tõi In té zet szak vé le mé nye alap ján kí sé rõ re
szo rul, és azt a ha di gon do zá si iga zol vány tar tal maz za, a
vas úti köz le ke dés ben bár mely ko csi osz tá lyon;

h) a 75%-os vagy an nál na gyobb mér ték ben rok kant
ha di rok kant csa lád tag ja;

i) a rok kant sá gi já ra dé kos, ha ezt a la kó he lye sze rint
ille té kes jegy zõ iga zol ja (a he lyi köz le ke dés ben).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak te kin te té ben
igény jo go sult csa lád tag nak mi nõ sül a ked vez mé nye zet tel
kö zös ház tar tás ban együtt élõ há zas társ (élet társ) és gyer -
mek. A csa lád tag igény jo go sult sá gát sze mé lyi iga zol -
vánnyal és a jo go sult sá got meg ala po zó ok mánnyal kell
iga zol ni.

9.  §

(1) Utas lét szám alap ján uta zá si ked vez mény igény be -
vé te lé re jo go sult:

a) a leg alább 10 fõ bõl álló óvo dás cso port tag ja és
10 gyer me ken ként 3 fõ kí sé rõ az óvo da ál tal az uta zás nap -
já ra ki ál lí tott és iga zolt utas lis ta alap ján;

b) a 10 éven alu li gyer me kek – leg alább 6 gyer mek bõl
álló – cso port ja együt tes uta zá sa ese tén a ve lük uta zó 2 kí -
sé rõ a cso por tos uta zást szer ve zõ elõ ze tes meg ren de lé se
alap ján. 10-nél több gyer mek együt tes uta zá sa ese tén
10 gyer me ken ként to váb bi 2 kí sé rõ;

c) a nap pa li ta go za tos di á kok cso por tos uta zá sa ese tén
10 fõ di á kon ként leg fel jebb egy fõ kí sé rõ;

d) a gyer mek ott hon ban ne velt gyer me kek leg alább
3 fõs cso port ja és az õket kí sé rõ 2 ne ve lõ a gyer mek köz -
pont ál tal az uta zás nap já ra ki ál lí tott utas lis ta alap ján.

10-nél több gyer mek együt tes uta zá sa ese tén 10 gyer me -
ken ként to váb bi 2 fõ kí sé rõ jo go sult a ked vez mény re;

e) éven te egy al ka lom mal me net tér ti uta zás ra a Szátv.
8.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
18 éven alu li sze mé lyek leg alább tíz fõ bõl álló cso port ja és 
a ve lük uta zó két 18. élet évét be töl tött kí sé rõ je a cso por tos
uta zást szer ve zõ elõ ze tes meg ren de lé se alap ján;

f) a szü lõ (szü lõk) és a vele (ve lük) együtt uta zó leg -
alább 3 gyer me kük, a sze mély azo nos ság és a fel té te lek
iga zo lá sá ra al kal mas ok mány(ok) fel mu ta tá sá val,

fa) ha a gyer me kek 18 éven alu li ak, vagy
fb) ha a gyer me kek 26 éven alu li ak és a nap pa li kép zés -

ben részt vevõ ta nu lók, hall ga tók ér vé nyes di ák iga zol vá -
nyá val ren del kez nek, to váb bá,

fc) ha va la mely gyer mek re te kin tet tel – élet kor tól füg -
get le nül – ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék jár, és ezt a ki -
fi ze tõ hely iga zol ja.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja te kin te té ben, amennyi ben
a csa lád va la mely tag ja egyéb ked vez mény re való jo go -
sult ság gal ren del ke zik, annak igény be vé te lé vel utaz hat, és 
az nem érin ti a töb bi csa lád tag ked vez mény re való jo go -
sult sá gát.

A helyi közlekedésben igénybe vehetõ utazási
kedvezmények különös szabályai

10.  §

Az 1–9.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sul tak a he lyi köz le -
ke dés ben az 1. mel lék let ben fog lal tak sze rint jo go sul tak a
te le pü lé si ön kor mány zat ár ren de le té ben rend sze re sí tett
ked vez mé nyes bér let igény be vé te lé re.

Hatálybalépés

11.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen tel je sí tett uta zá sok ra
kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg – a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – ha tá lyát vesz ti a
köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl
 szóló 139/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let.

(3) A köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 139/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 8.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott uta zá si
ked vez mé nyek 2007. jú ni us 30-ig ve he tõk igény be.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

492 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



9. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 493

1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Ked vez mé nyek a hely -
kö zi köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez -
mény

bér let-
ked vez -
mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi

au tó busz-köz le ke dés,
komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

Élet kor alap ján járó uta zá si ked vez mé nyek

1.
fel nõtt kí sé re té ben uta zó gyer mek
6 éves ko rig

2.  § a) 100 – 100

2. gyer mek 6–14 éves kor kö zött 2.  § b) 50 –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

3. 65 év nél idõ sebb ma gyar ál lam pol gár 2.  § c) 100 – 100

4. 65 év nél idõ sebb EU tag ál lam pol gár a 2.  § c) 100 – 100

5.
65 év nél idõ sebb ma gyar nyug el lá tá sú 
kül föl di

2.  § d) 100 – 100

6.
a Szátv. ha tá lya alá tar to zó 65 év nél
idõ sebb kül föl di ál lam pol gár

2.  § e) 100 – 100

7.
65 év nél idõ sebb kül föl di nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján

2.  § c) 100 – 100

8.

a Szátv. ha tá lya alá tar to zó 6–65 év
kö zöt ti kül föl di ál lam pol gár 
(éven te 4 al ka lom mal me net tér ti
utazásra)

2.  § e) 90 – –

9. A 65 év nél idõ sebb me ne kült 2.  § g) 100

Ta nu lói jog vi szony alap ján igény be ve he tõ ked vez mé nyek

10. 6 éven fe lü li óvo dás 3.  § (1) a) – 90
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

11.
nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló kö zép -
is ko la vé gé ig is ko la–lak hely kö zöt ti
uta zás ra

3.  § (1) ba) 1–2. 50 90
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

12.
nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló kö zép -
is ko la vé gé ig bár mely vi szony la tú
uta zás ra

3.  § (1) ba) 1., 3. 50 67,5
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

13.
nap pa li és esti ta go za tos fel sõ ok ta tás -
ban ta nu ló is ko la–lak hely kö zöt ti uta -
zás ra

3.  § (1) bc) 1–2. 50 67,5
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

14.
nap pa li és esti ta go za tos fel sõ ok ta tás -
ban ta nu ló bár mely vi szony lat ban

3.  § (1) bc) 2. 50 –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

15.
le ve le zõ tan rend ben a kö zép is ko la vé -
gé ig és a fel sõ ok ta tás ban ta nu ló az is -
ko la és la kó hely kö zöt ti vi szony lat ban

3.  § (1) bb) 50 – –

16.
a Szátv. ha tá lya alá tar to zó nap pa li és
esti ta go za tos ta nu ló, hall ga tó

3.  § (1) c) 50 –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

17.
sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek,
ta nu lók in téz mény ta nu ló ja és leg -
feljebb 2 kí sé rõ je

3.  § (1) d) 90 – –
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Ked vez mé nyek a hely -
kö zi köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez -
mény

bér let-
ked vez -
mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi

au tó busz-köz le ke dés,
komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

18.
szo ciá lis in téz mény ben bent la kó vagy
be já ró gon do zott

3.  § (1) e) 90 – –

19.
az elõ zõ pont ban meg je lölt sze mé lyek 
leg fel jebb két kí sé rõ je

3.  § (1) f)

20.
szo ciá lis in téz mény ben bent la kó gon -
do zott lá to ga tó ja

3.  § (2) 90 –

21.
18. éves ko rig a kép zés ben részt vevõ
ál lás ke re sõ a la kó hely és a kép zés
 helye kö zött

3.  § (1) g) 90 –

Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá val igény be ve he tõ uta zá si ked vez mé nyek

22.
a)

nyug dí jas utal vány alap ján (éven te
16 al ka lom mal), vagy

4.  § (1) 50 –

a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

 b)
az a) pont sze rin ti 2 ked vez mé nyes
uta zá si le he tõ ség össze vo ná sá val

4.  § (2) 90 –

23.
nyug dí jas utal vány alap ján éven te
 további 2 al ka lom mal

4. § (3) 90 –

Ál lást ke re sõ sze mé lyek uta zá si ked vez mé nye

24.
ál lás ke re sõ tá mo ga tott kép zés he lye és 
lak he lye kö zött

5. § a) 90 – –

25.

az a sze mély, aki a he lyi ön kor mány -
zat ál tal rend sze re sen fo lyó sí tott szo -
ciá lis se gély ben ré sze sül, ha
mun ka vi szony ban nem áll

5.  § b) –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

Me ne kült ké nti el is me ré sét kérõ sze mé lyek uta zá si ked vez mé nyei

26.
tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ
me ne kült kén ti el is me rést kérõ
 személy

6.  § a) 100 – –

27.
me ne kült kén ti el is me rést kérõ
 személy egy al ka lom mal

6.  § b) 100 – –

Al kal ma zás ban ál lók uta zá si ked vez mé nyei

28.
költ ség ve té si szerv fog lal koz ta tott ja
(éven te 12 al ka lom mal me net tér ti uta -
zás ra)

7.  § (1) a) 50 – –

29.

egy há zi in téz mé nyek, a tár sa dal mi
szer ve ze tek, to váb bá az ala pít vá nyok
dol go zó ja (éven te 12 al ka lom mal
 menettérti uta zás ra)

7.  § (1) b) 50 – –
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Ked vez mé nyek a hely -
kö zi köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez -
mény

bér let-
ked vez -
mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi

au tó busz-köz le ke dés,
komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

Fo gya té kos sze mé lyek uta zá si ked vez mé nye

30. vak sze mély 8.  § a) 90 90 100

31. hal lás sé rült sze mély 8.  § b) 90 90 100

32.

a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban 
ré sze sü lõ gyer mek, valamint az
1998. évi XXVI. tör vény sze rint
súlyo san fo gya té kos sze mély

8.  § c)–d) 90 90 100

33.

a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban 
ré sze sü lõ gyer mek, valamint az 1998.
évi XXVI. tör vény sze rin ti sú lyo san
fo gya té kos sze mély, a vak sze mély
és  hal lás sé rült sze mély 1 fõ kí sé rõ je

8.  § e) 90 – 100

34. ha di rok kant és ha di öz vegy 8.  § f) 100 – 100

35. ha di rok kant kí sé rõ je 8.  § g) 100 – 100

36.
leg alább 75%-os rok kant ha di rok kant
csa lád tag ja

8.  § h) 50 – 100

37. rok kant sá gi já ra dé kos 8.  § i) – –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

Cso por tos uta zá si ked vez mé nyek

38.
a leg alább 10 fõ bõl álló óvo dás cso -
port tag ja és 10 gyer me ken ként 3 fõ
kí sé rõ

9.  § a) 90 – –

39.

a 10 éven alu li gyer me kek – leg alább
6 gyer mek bõl álló – cso port ja együt -
tes uta zá sa ese tén a ve lük uta zó 2 kí -
sé rõ

9.  § b) 50 – -

40.
a nap pa li ta go za tos di á kok cso por tos
uta zá sa ese tén 10 fõ di á kon ként leg -
fel jebb egy fõ kí sé rõ

9.  § c) 50 – –

41.
a gyer mek ott hon ban ne velt gyer me -
kek leg alább 3 fõs cso port ja és az õket 
kí sé rõ 2 ne ve lõ

9.  § d) 90 – –

42.

a Szátv. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott 18 éven
alu li sze mé lyek leg alább tíz fõ bõl álló 
cso port ja és a ve lük uta zó két 18. élet -
évét be töl tött kí sé rõ je (éven te 1 al ka -
lom mal me net tér ti uta zás ra)

9.  § e) 90 – –

43.
a szü lõ (szü lõk) és a vele (ve lük)
együtt uta zó leg alább 3 gyer me kük

9.  § f) 90 – –
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2. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Utazási igazolvány
a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdésében meghatározott

utazási kedvezmény igénybevételéhez

Az uta zá si ked vez ményt igény be vevõ: .............................................................................................................................

Az iga zol vány ki ál lí tó já nak (fog lal koz ta tó) neve, címe: ...................................................................................................

Az iga zol vány ki ál lí tá sá nak idõ pont ja: ..............................................................................................................................

Az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je: .....................................................................................................................................
(Az iga zol ványt éven te ér vé nye sí te ni kell.)

..........................................................................
a ki ál lí tó cég sze rû alá írá sa

A Kormány
89/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete

a budapesti 4-es metróvonal
Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  §-ának
(5) be kez dé sé ben, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, a bu da pes ti 4-es
met ró vo nal Ke len föl di pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti
sza ka sza lé te sí té sé vel össze füg gõ egyes köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi ügye ket.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
(1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben el -
já ró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet a 2. szá mú mel lék -
let ha tá roz za meg.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let ha tály ba lé pé -
se nem érin ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló -

sí tá sá hoz szük sé ges
en ge dé lyek

El sõ fo kú
en ge dé lye zõ ha tó ság

Má sod fo kú
en ge dé lye zõ ha tó ság

1. A bu da pes ti 4-es 
szá mú met ró vo -
nal Bu da pest Ke -
len föl di
pá lya ud var–
Bos nyák tér kö -
zöt ti sza ka sza

10,5 km hosszú, 14 ál lo má sos met -
ró sza kasz

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va tal

2. Met ró ál lo má sok, 
üze mi lé te sít mé -
nyek

Ke len föl di pá lya ud var, Té té nyi út,
Bocs kai út, Mó ricz Zsig mond kör -
tér, Szent Gel lért tér, Fõ vám tér,
Kál vin tér, Rá kó czi tér, Nép szín ház 
utca, Ke le ti pá lya ud var, Dó zsa
György út, Hun gá ria kör út, Róna
utca, Bos nyák tér met ró ál lo má sok
és min den üze mi lé te sít mény

Épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va tal

3. Fel szín fe let ti
épít mé nyek

Ál lo má sok és vo na li mû tár gyak fel -
szí nen meg je le nõ épít mé nyei (kü lö -
nö sen: szel lõ zõ fe jek, lép csõ
le fe dé sek, lift épü le tek)

Épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dé lyek

Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná -
lis Köz igaz ga tá si 
Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

4. Fel szí ni ren de zé -
si mun kák

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do -
ná ban lévõ fel szí ni lé te sít mé nyek,
így kü lö nö sen utak, jár dák, for ga -
lom tech ni ka, zöld te rü le tek, vil la -
mos vá gá nyok, alul já rók épí té si
mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va tal

A fõ vá ros ke rü le ti ön kor mány za tai
tu laj do ná ban lévõ utak, jár dák

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Bu da pest Fõ vá -
ros Ön kor mány -
za tá nak
 fõ jegy zõ je

Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná -
lis Köz igaz ga tá si 
Hi va tal

2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Vas út ha tó sá gi en ge dé lyek

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter



El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or -
vo si Szol gá lat Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis In té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter

Pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó -
ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Út ügy Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak 
fõ jegy zõ je

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga

Föld tan Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va tal

Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va -
tal

Bá nyá szat Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va -
tal

In gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szer ve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

Épí tés ügy Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal

az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de -
lem, víz ügy

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

2. Met ró ál lo má sok épí tés ha tó sá gi en ge dé lyei

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or -
vo si Szol gá lat Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis In té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Épí tés ügy Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal

az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó -
ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Út ügy Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak 
fõ jegy zõ je

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va tal

Föld tan Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va -
tal

Bá nyá szat Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va -
tal

In gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szer ve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de lem 
és víz ügy

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

3. Fel szín fe let ti épít mé nyek épí tés ha tó sá gi en ge dé lyei

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Ka taszt ró fa- és pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó -
ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or -
vo si Szol gá lat Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis In té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de -
lem, víz ügy

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

Víz gaz dál ko dás Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

Föld vé de lem, in gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

Út ügy Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak 
fõ jegy zõ je

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va tal

Vas út ha tó sá gi ügyek Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szer ve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

4. Fel szí ni ren de zé si mun kák út ügyi épí té si en ge dé lyei

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Ka taszt ró fa- és pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó -
ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi 
és Tisz ti or vo si Szol gá lat Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Föld vé de lem Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal Köz pont ja

az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

In gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szer ve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

Bá nyá szat Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va -
tal

Vas úti ügyek Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va tal

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de -
lem, víz ügy

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
47/2007. (IV. 17.) GKM

rendelete

a hazai közutakon használható elektronikus
útdíjszedõ rendszerekrõl

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
értésben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Ezt a ren de le tet a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
 alkalmazott elekt ro ni kus út díj sze dõ rend sze rek re, azok
üze mel te tõ i re és ki bo csá tó i ra kell al kal maz ni.

(2) A ren de le tet nem kell al kal maz ni azok ra az elekt ro -
ni kus út díj sze dõ rend sze rek re, ame lyek ese té ben nem
szük sé ges a gép jár mû vek be fe dél ze ti esz köz be épí té se.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) elekt ro ni kus út díj sze dõ rend szer: köz utak, alag utak,

hi dak hasz ná la tá ért fi ze ten dõ út dí jak be sze dé sét le he tõ vé
tevõ olyan elekt ro ni kus rend szer, amely nek se gít sé gé vel
az út hasz ná ló nak nem kell az út díj meg fi ze té se ér de ké ben
meg áll nia vagy las sí ta nia,

b) eu ró pai elekt ro ni kus út díj sze dé si szol gál ta tás: az az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
 részes ál la mok (a továb biak ban: EGT ál la mok) köz út há ló -
za tá ra ki ter je dõ, fe dél ze ti esz köz zel mû kö dõ elekt ro ni kus
út díj sze dé si szol gál ta tás, amely az út hasz ná ló szá má ra
hasz ná lat tal ará nyos út díj vagy út hasz ná la ti áta lány díj jel -
le gû út díj fi ze té sét te szi le he tõ vé,

c) fe dél ze ti esz köz: az elekt ro ni kus út díj sze dõ rend szer
ré szét ké pe zõ, a gép jár mû be te le pí tett jel adó be ren de zés,
amely nek se gít sé gé vel az út díj mér té ke meg ál la pít ha tó,

d) ki bo csá tó: a fe dél ze ti esz közt az út hasz ná ló szá má ra
ren del ke zés re bo csá tó szer ve zet,

e) út hasz ná ló: az út díj meg fi ze té sé re kö te le zett ter mé -
sze tes vagy jogi sze mély,

f) üze mel te tõ: az elekt ro ni kus út díj sze dõ rend szert egy, 
a köz út út díj sze dés re meg ha tá ro zott sza ka szán mû köd te tõ
jogi sze mély.

3.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ki zá ró lag olyan
elekt ro ni kus út díj sze dõ rend szer al kal maz ha tó, amely az
EGT ál la mok ban ki épült ha son ló rend sze rek kö zöt ti át jár -

ha tó ság (in te ro pe ra bi li tás) biz to sí tá sa ér de ké ben a kö vet -
ke zõ tech no ló gi ák va la me lyi két vagy azok va la mi lyen
kom bi ná ci ó ját al kal maz za:

a) mû hol das hely meg ha tá ro zás (GPS, GNSS),
b) GSM, GPRS szab vá nyon ala pu ló mo bil te le kom mu -

ni ká ció (CN),
c) 5,8 GHz mik ro hul lá mú tech no ló gia (DSRC).

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ elektro -
nikus út díj sze dõ rend szer üze mel te tõ jé nek vagy ki bo csá -
tó já nak meg kell fe lel nie az Eu ró pai Bi zott ság ál tal köz zé -
tett eu ró pai elekt ro ni kus út díj sze dé si szol gál ta tás ra vo nat -
ko zó ha tá ro za tok ban fog lal tak nak.

(3) A ki bo csá tó nak olyan fe dél ze ti esz közt kell az
 úthasználó szá má ra ren del ke zés re bo csá ta nia, amely az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tech no ló gi ák olyan kom -
bi ná ci ó ját tar tal maz za, hogy a fe dél ze ti esz köz zel le he tõ vé 
vál jon az EGT ál la mok ban üze me lõ, az eu ró pai elekt ro ni -
kus út díj sze dé si szol gál ta tás hoz csat la ko zott elekt ro ni kus
út díj sze dõ rend sze rek hasz ná la ta.

(4) Az elekt ro ni kus út díj sze dõ rend szer üze mel te tõ jé -
nek vagy ki bo csá tó já nak a köz úti jár mû vek tel jes kö ré re ki 
kell elé gí te nie a fe dél ze ti esz köz re vo nat ko zó igé nye ket.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ írások meg -
tar tá sa mel lett a fe dél ze ti esz köz al kal mas le het más tech -
no ló gi ák al kal ma zá sá ra is, ez azon ban nem ered mé nyez -
het az adott jár mû ka te gó ria ese té ben az út hasz ná lók ra
 nézve több lett er het vagy kö zöt tük meg kü lön böz te tést.
A fe dél ze ti esz közt, amennyi ben ez tech no ló gi a i lag le het -
sé ges, csat la koz tat ni kell a gép jár mû di gi tá lis ta cho gráf já -
hoz.

4.  §

(1) Az eu ró pai elekt ro ni kus út díj sze dé si szol gál ta tást
szer zõ dé ses sza bá lyok ha tá roz zák meg, ame lyek le he tõ vé
te szik az összes ab ban ré szes üze mel te tõ vagy ki bo csá tó
szá má ra a szol gál ta tás nyúj tá sát. Az eu ró pai elekt ro ni kus
út díj sze dé si szol gál ta tást ezen kí vül mû sza ki szab vá nyok
és elõ írások, va la mint az út hasz ná ló és az üze mel te tõk
vagy ki bo csá tók kö zöt ti szer zõ dé sek ha tá roz zák meg. Az
út hasz ná ló szer zõ dé se az EGT ál la mok tel jes út dí jas út -
hálózatán hoz zá fé rést biz to sít az eu ró pai elekt ro ni kus
 útdíjszedési szol gál ta tás hoz, az út hasz ná lói szer zõ dést
 pedig bár mely üze mel te tõ vel vagy ki bo csá tó val meg le het
köt ni.

(2) Az elekt ro ni kus út díj sze dõ rend szer igény be vé te lét
biz to sí tó út hasz ná lói szer zõ dés bár mely EGT ál lam üze -
mel te tõ jé vel vagy ki bo csá tó já val meg köt he tõ, füg get le nül 
a gép jár mû nyil ván tar tás ba vé te lé nek he lyé tõl, a szer zõ dõ
fe lek ál lam pol gár sá gá tól, va la mint a köz út há ló zat azon
 területétõl vagy pont já tól, amely re vo nat ko zó an út dí jat
kell fi zet ni. Az üze mel te tõ nek vagy ki bo csá tó nak az EGT
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ál la mok te rü le tén lévõ elekt ro ni kus út díj sze dé si rend szer -
be vont köz út há ló za ton az eu ró pai elekt ro ni kus útdíj -
szedési szol gál ta tás hoz hoz zá fé rést kell biz to sí ta ni uk.

(3) Az elekt ro ni kus út díj sze dé si szol gál ta tás nak füg get -
len nek kell len nie az egyes jár mû ka te gó ri á ra ki ve tett út -
díjakkal kap cso lat ban ho zott alap ve tõ díj po li ti kai dön -
tésektõl, a fel hasz ná lás cél já tól, az út dí jak mér té ké tõl. Az
elekt ro ni kus út díj sze dé si szol gál ta tás csak az út dí jak
 beszedésének mód sze rét érin ti.

(4) Az eu ró pai elekt ro ni kus díj sze dé si szol gál ta tás a
 következõ idõ pon tok tól ve he tõ igény be:

a) a 3,5 ton nát meg ha la dó, va la mint a ki lenc fõ nél több
sze mély szál lí tá sá ra al kal mas gép jár mû ese té ben 2009. jú -
li us 1-jé tõl, de leg ké sõbb az Eu ró pai Bi zott ság erre irá -
nyuló ha tá ro za tá nak meg ho za ta lát kö ve tõ há rom éven
 belül,

b) min den gép jár mû ese tén 2011. jú li us 1-jé tõl, de leg -
ké sõbb az Eu ró pai Bi zott ság erre irá nyu ló ha tá ro za tá nak
meg ho za ta lát kö ve tõ öt éven be lül.

5.  §

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

6.  §

Ez a ren de let a Kö zös sé gen be lü li elekt ro ni kus útdíj -
szedõ rend sze rek át jár ha tó sá gá ról  szóló 2004. áp ri lis 29-i
2004/52/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
48/2007. (IV. 26.) GKM

rendelete

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti
vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági)

autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási
intézmények által rendelt belföldi autóbusz

különjáratok legmagasabb díjairól

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban fog lalt ha tás kö röm ben el jár va, az
árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény
7.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A BELFÖLDI HELYKÖZI (TÁVOLSÁGI)
MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

DÍJAI

A személyszállítás díja

1.  §

(1) A hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti au tó -
busszal vég zett és vas úti sze mély szál lí tá sért járó leg ma ga -
sabb dí jat

a) az uta zás tá vol sá ga,
b) a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -

nyek rõl  szóló jog sza bály alap ján az utast meg il le tõ ked -
vez mé nyek, va la mint

c) a vas úti uta zá sok ese té ben a ko csi osz tály
figye lembe véte lével az 1. mel lék let sze rint kell meg ál la pí -
ta ni.

(2) Az uta zás tá vol sá gát a me net rend alap ján, a 2.  §-ra
fi gye lem mel kell meg ha tá roz ni.

(3) A szol gál ta tók üz let po li ti kai cél lal az 1. és 2. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott nál ala cso nyabb me net dí jat is al kal -
maz hat nak, ame lyet az el lá tá sért fe le lõs nek tu do má sul kell 
ven nie.

(4) A me net tér ti uta zás ra  szóló me net jegy ára az azo nos
vi szony lat ra vo nat ko zó, egy útra  szóló me net jegy árá nak
leg fel jebb a két sze re se.

(5) A hely biz to sí tás díja a me net dí jon fe lül 130 Ft.

(6) A vas úti In ter city (IC) vo nat pót jegy díja 390 Ft,
amely a hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö te le zõ
hely biz to sí tás sal köz le ke dõ In ter city (IC) vo na tok ra a pót -
jegy vál tás sal együtt hely jegy vál tá sa is kö te le zõ.

(7) A vas úti In ter city Ra pid (ICR) vo nat pót jegy díja
520 Ft, amely a hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö -
te le zõ hely biz to sí tás sal köz le ke dõ In ter city Ra pid (ICR)
vo na tok ra a pót jegy vál tás sal együtt hely jegy vál tá sa is kö -
te le zõ.

(8) Vas úti sze mély szál lí tás nál a ko csi osz tály kü lön bö -
zet össze ge meg egye zik a tel jes árú elsõ és a má so dik ko -
csi osz tály díja kö zöt ti kü lönb ség gel.

(9) A ha vi tól el té rõ ér vé nyes sé gû bér let árát az ér vé -
nyes sé gi idõ szak nak meg fe le lõ arány ban az 1. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott havi bér let árak ala pul vé te lé vel kell
meg ha tá roz ni.

(10) Az 1.  § (6)–(8) be kez dé sé ben, va la mint az 1–3.
mel lék let ben meg ha tá ro zott dí jak az ál ta lá nos for gal mi
adó össze gét tar tal maz zák.

(11) A 4.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon kí vü li ese tek ben a
hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti au tó bu szon a ki zá -
ró lag egy hely ség köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li uta zá sért a
he lyi ön kor mány zat ál tal meg ál la pí tott me net dí jat kell
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meg fi zet ni, ha erre az au tó busszal vég zett me net rend sze -
rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény
3.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az ön kor mány zat
és a hely kö zi köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter meg ál la po -
dott és az au tó busz já ra tot a szol gál ta tó a he lyi me net rend -
jé ben is meg hir de ti.

Az utazás távolsága

2.  §

(1) Az uta zás tá vol sá gát – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – az in du ló és a cél ál lo más kö zöt ti vo nal sza -
ka szok me net rend ben fel tün te tett rész tá vol sá gai össze adá -
sá val kell meg ál la pí ta ni.

(2) Kü lön-kü lön kell az egyes rész tá vol sá go kat figye -
lembe ven ni

a) a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. és a Gyõr–Sop -
ron–Eben fur ti Vas út Zrt. vo nal sza ka it is érin tõ uta zá sok
so rán,

b) az azo nos út vo na lon el len té tes irány ban (oda- és
vissza út ban is mé tel ten) meg tett vo nal sza ka szo kon az is -
mé telt uta zás kez dõ pont já tól,

c) vas út ról au tó busz ra vagy au tó busz ról vas út ra  való
át szál lás sal (kom bi nál tan) tör té nõ uta zás kor a vas úti és
 autóbusszal uta zás rész tá vol sá ga it,

d) át szál lás sal tör té nõ au tó bu szos uta zá sok nál, az
egyes au tó busz já ra tok kal meg tett rész tá vol sá go kat, ha az
uta zás me net jeggyel tör té nik.

A menetdíj megfizetése

3.  §

(1) A me net dí jat – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – az uta zás meg kez dé se elõtt, a hely kö zi au tó -
busz-köz le ke dés ese té ben leg ké sõbb az au tó bu szon kell
meg fi zet ni. Az egy sze ri vagy több szö ri uta zás ra ki adott
me net jegy – ha vi bér let, fél ha vi bér let – (a továb biak ban
együtt: me net jegy) a me net díj meg fi ze té sét bi zo nyít ja.

(2) Ha azon a vas út ál lo má son, ahol az utas a vo nat ra fel -
száll, nincs pénz tár vagy a me net jegy ki adás szü ne tel, a
szol gál ta tó kö te les a vo na ton pót díj fel szá mí tá sa nél kül
egy uta zás ra ér vé nyes me net je gyet ki szol gál tat ni. Bér let -
jegy, ille tõ leg cso por tos uta zás ra me net jegy jár mû vön (vo -
na ton, il let ve au tó bu szon)  való ki szol gál ta tá sát a szol gál -
ta tó ki zár hat ja.

(3) A me net jegy az azon fel tün te tett nél hosszabb bel -
földi uta zás me net dí já nak rész be ni fe de zé sé re felhasz -
nálható.

4.  §

(1) Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li he lyi uta zás ra
a) az or szá gos köz for gal mú vas út bel sõ vég ál lo má sa, a

köz ben sõ me net ren di meg ál ló he lyek és a Bu da pest köz -
igaz ga tá si ha tá rán be lü li utol só meg ál ló hely kö zöt ti, a
4. mel lék let ben fel so rolt, és az ott le ír tak sze rint a szol gál -
ta tó ál tal meg hir de tett sza ka szon és vo na to kon, 2. ko csi -
osz tá lyon, va la mint

b) a szol gál ta tó ál tal az 5. mel lék let sze rint meg hir de tett 
hely kö zi au tó busz vo na la kon
a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott bu -
da pes ti egye sí tett bér le tek is ér vé nye sek.

(2) A bu da pes ti egye sí tett bér le tek – az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott vas úti vo nal sza ka szok és vo na tok, va la mint 
au tó busz vo na lak ese té ben – a szol gál ta tó ál tal ki adott uta -
zá si fel té te lek ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek kö zöt ti hely -
kö zi uta zá sok Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li sza -
ka szá ra is ér vé nye sek.

(3) A bu da pes ti egye sí tett bér le tek nem ér vé nye sek a
hely- és pót jegy kö te les vo na tok ra, ide ért ve az Eu ro City,
az Eu ro Night, az In ter city és az In ter city Ra pid, va la mint a
bel föl di for ga lom ban fa kul ta tív hely biz to sí tás sal köz le ke -
dõ vo na to kat (exp ressz) is.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak a
hely- és pót jegy kö te les vo na tok ki je lölt, hely- és pót jegy
nél kül igény be ve he tõ ko csi ja i ban tör té nõ uta zás ra.

(5) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott au tó -
busz vo na lak me net rend jé ben az 1000-es vo nal szám mal
sze rep lõ tá vol sá gi já ra tok bu da pes ti egye sí tett bér let tel
nem ve he tõk igény be.

A menetjegy érvényessége

5.  §

(1) A bel föl di hely kö zi (tá vol sá gi) uta zás ra vál tott me -
net jegy a nem zet kö zi for ga lom ban tör té nõ uta zás ra nem
ér vé nyes.

(2) A me net je gyen a szol gál ta tó kö te les fel tün tet ni az
uta zás tá vol sá gát, a fi ze tett me net díj össze gét és an nak ál -
ta lá nos for gal mi adó tar tal mát, az ér vé nyes ség idõ tar ta mát. 
Az ér vé nyes ség rész le tes fel té te le it kü lön jog sza bály, il let -
ve a szol gál ta tó ál tal ki adott üz let sza bály zat ha tá roz za
meg. Vas úti me net jegy ese té ben az ér vé nyes ség idõ tar ta -
ma meg kez dett 200 ki lo mé te ren ként egy nap nál rö vi debb
nem le het.

(3) Az uta zás ra fel nem hasz nált me net jegy árát a szol -
gál ta tó vissza té rí ti. Az utas ké ré sé re az 50 km-nél na gyobb 
tá vol sá gú egy sze ri uta zás ra  szóló me net jegy ér vé nyes sé gi
ide jén be lül an nak vissza vál tá sát, az ér vé nyes ség idõ tar ta -
má nak meg vál toz ta tá sát, az út vo nal, ille tõ leg a cél ál lo más
mó do sí tá sát a szol gál ta tó a jegy ér vé nyes sé gi ide jé nek le -
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jár tá ig, il let ve a meg ha tá ro zott nap tá ri nap ra és vo nat ra
vagy já rat ra ki adott je gyek ese té ben a vo nat vagy já rat el -
in du lá sa elõtt kö te les el vé gez ni.

(4) A mó do sí tá sért vagy vissza vál tá sért a me net jegy
árá nak 25%-át, de leg alább 100 Ft-ot és leg fel jebb
500 Ft-ot szá mít hat fel a szol gál ta tó. Az elõ vé tel ben meg -
vál tott 50 km és an nál ki sebb tá vol sá gú me net je gyet csak
az ér vé nyes ség kez de te elõtt kö te les a szol gál ta tó vissza -
vál ta ni.

Kézipoggyász-szállítás és útipoggyász
fuvarozásának díja

6.  §

(1) Az utas au tó busszal díj men te sen leg fel jebb 10 kg
ké zi poggyászt vi het ma gá val az au tó busz ba. Az au tó busz -
ba be vitt, a ké zi poggyász nál na gyobb tö me gû vagy ter je -
del mû cso ma gok to váb bí tá sá ért az úti poggyász-fu va ro zás
2. mel lék let sze rin ti dí ját kell meg fi zet ni.

(2) Az utas vas úton díj men te sen leg fel jebb 30 kg ké zi -
poggyászt vi het ma gá val a sze mély ko csi ban.

(3) A kü lön szer zõ dés alap ján vég zett, az au tó busz cso -
mag te ré ben el he lye zett, va la mint a sze mély szál lí tó vo nat -
tal to váb bí tott úti poggyász fu va ro zá sá nak dí ját a 2. mel -
lék let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(4) Az úti poggyász fu va ro zá sá nak tá vol sá ga az utas uta -
zá si tá vol sá gá val azo nos.

Élõ állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja

7.  §

(1) Vas úti szál lí tás ese tén az élõ ál lat nak, va la mint a ke -
rék pár nak az utas uta zá si tá vol sá gá ra tör té nõ szál lí tá sá ért
fi ze ten dõ dí jat a 2. mel lék let sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az au tó bu szon szál lí tott ku tyá ért az úti poggyász fu -
va ro zá sá ra meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni.

(3) A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a
rend õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

(4) A ké zi poggyász, az úti poggyász és a je len §-ban nem
em lí tett élõ ál lat szál lí tá sá nak, fu va ro zá sá nak a ren de let ben
nem sza bá lyo zott egyéb fel té te le it kü lön jog sza bály, va la -
mint a szol gál ta tó ál tal ki adott uta zá si fel té te lek tar tal maz zák.

Pótdíjak

8.  §

(1) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
500 Ft pót dí jat fi zet a vo na ton az, aki

a) me net jegy-ki egé szí tés, il let ve ko csi osz tály-kü lön -
bö zet fi ze té sé re kö te les, ki vé ve, ha olyan he lyen szállt fel,
ahol a me net jegy meg vál tá sá ra nem volt le he tõ ség,

b) a bel föl di for ga lom ban pót jegy kö te les vo na ton ér vé -
nyes pót jegy nél kül uta zik,

c) a hely jegy kö te les vo nat ra ér vé nyes hely jegy nél kül
szállt fel,

d) a bel föl di for ga lom ban a pót- és hely jegy kö te les vo -
na ton ér vé nyes pót- és hely jeggyel nem ren del ke zik.

(2) A meg ál la pí tott me net díj (vi tel díj) vagy pót jegy dí -
ján fe lül 2000 Ft pót dí jat fi zet a vo na ton az, aki

a) me net jegy nél kül vagy ér vény te len me net jeggyel a
vo nat ra fel szállt, ki vé ve, ha olyan he lyen szállt fel, ahol a
me net jegy meg vál tá sá ra nem volt le he tõ ség és az ér vé nyes 
me net jegy hi á nyát az elsõ jegy vizs gá lat al kal má val jel zi,

b) jo go su lat la nul fog lal le ülõ he lyet és fel szó lí tás ra az
ülõ he lyet nem en ge di át utas tár sá nak (min den jo go su lat la -
nul el fog lalt ülõ he lyért),

c) az úti-, ille tõ leg a ké zi poggyász (élõ ál lat, ke rék pár)
to váb bí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat nem tart ja meg,

d) a bel föl di uta zás ra igény be nem ve he tõ vo nat ra, ko -
csi ba bel föl di me net jeggyel fel szállt,

e) a csak for gal mi ok ból álló vo nat ra fel szállt,
f) a ko csi aj tót (ko csi sza kasz aj tót) akár kulccsal, akár

más esz köz zel jog el le ne sen le zár ja, vagy aki a le zárt ko -
csi aj tót ön ha tal mú lag fel nyit ja.

(3) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
4000 Ft pót dí jat fi zet az, aki

a) az uta zá si fel té te le ket a je len §-ban kü lön nem sza -
bá lyo zott mó don meg sér ti, kü lö nö sen olyan tár gyat vagy
élõ ál la tot visz be a jár mû be, amely ké zi poggyász ként nem 
szál lít ha tó,

b) a jár mû vet poggyá szá val, ru há za tá val vagy más mó -
don be szennye zi.

(4) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
6000 Ft pót dí jat fi zet az, aki

a) to vább uta zik an nál a tá vol ság nál, mint amely re a
me net je gye ér vé nyes,

b) jegy nél kül, ér vény te len jeggyel, bér let tel vagy ér -
vény te len uta zá si iga zol vánnyal kí sér li meg az uta zást, il -
let ve ér vény te len (pl. le járt ér vé nyes sé gû) ked vez mény re
jo go sí tó iga zol vánnyal, iga zo lás sal ve szi igény be a ked -
vez ményt,

c) a me net dí jat, vi tel dí jat, pót dí jat a vo na ton nem fi ze ti
meg,

d) a me net je gyet vagy az egyéb uta zás ra jo go sí tó iga -
zol ványt meg ha mi sít va hasz nál ja fel,

e) a név re  szóló me net je gyét, bér le tét vagy más, uta zás -
ra, il let ve ked vez mény igény be vé te lé re jo go sí tó iga zol vá -
nyát, iga zo lá sát arra jo go su lat lan ré szé re fel hasz ná lás ra át -
ad ja vagy a más ne vé re  szóló ilyen ok má nyo kat fel hasz -
nál ja,

f) a jegy vizs gá lat meg aka dá lyo zá sa, il let ve a jegy vizs -
gá lat hoz szük sé ges sze mé lyes ada ta i nak el tit ko lá sa  miatt
ha tó sá gi el já rás igény be vé te lét te szi szük sé ges sé,
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g) az uta zá si ked vez ményt jo go su lat la nul ve szi igény -
be, il let ve jo go sult sá gát az elõ írt mó don iga zol ni nem tud -
ja,

h) aki a vas úton a ké zi fé ket, a vész fé ket vagy vész fék -
jel zõt kény sze rí tõ ok nél kül mû kö dés be hoz za, vagy rend -
el le nes ma ga tar tá sá val an nak mû kö dés be ho za ta lá ra vagy
a vo nat meg ál lí tá sá ra okot szol gál tat.

(5) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
9000 Ft pót dí jat fi zet az, aki az (1)–(4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé gé nek 30 na pon be lül nem
tesz ele get.

(6) A pót díj he lyett 1000 Ft utó la gos be mu ta tá si dí jat
kö te les fi zet ni, aki az uta zá sa kor már ko ráb ban meg vál tott, 
az adott uta zás ra jo go sí tó me net jeggyel, ne vé re  szóló bér -
let tel, fél ha vi bér let tel, más ér vé nyes uta zá si iga zol -
vánnyal, il let ve a ked vez mény re jo go sí tó, elõ írt iga zol -
vánnyal, iga zo lás sal stb. ren del ke zik, de azt az uta zás al -
kal má val az el len õr zés kor fel mu tat ni nem tud ja, fel té ve,
ha azt utó lag, az uta zás nap já tól szá mí tott 15 na pon be lül a
szol gál ta tó ál tal elõ írt mó don be mu tat ja. Be mu ta tá si díj fi -
ze té se ese tén is meg kell fi zet ni a még meg nem fi ze tett
me net dí jat, il let ve a szol gál ta tó vissza té rí ti a meg fi ze tett
me net díj, il let ve pót díj és a he lyes me net díj, il let ve a be -
mu ta tá si díj kü lön bö ze tét.

(7) Az egyes me net je gyek, bér le tek és más uta zá si iga -
zol vá nyok ér vény te len sé gé nek ese te it rész le te sen a szol -
gál ta tók díj sza bá sa tar tal maz za.

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt
 autóbusz különjáratának díja

9.  §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek (ide ért ve az óvo -
dát, az ál ta lá nos is ko lát, a szak mun kás kép zõ in té ze tet,
szak kép zõ is ko lát, a kö zép is ko lát, a fõ is ko lát és az egye te -
met) ál tal ren delt au tó busz kü lön já ra tért – a ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény fenn tar tó já tól füg get le nül – a 3. mel lék let
sze rin ti dí jat, az ott meg ál la pí tott díj szá mí tá si mód alap ján
kell fel szá mí ta ni.

(2) A kü lön já ra ti au tó bu szon a tan in té ze tek ta nu lói, to -
váb bá a kí sé re tü ket el lá tó pe da gó gu sok, és au tó bu szon -
ként leg fel jebb 3 fõ kí sé rõ szü lõ utaz hat nak.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a bel föl di me net rend sze rin ti tá vol sá gi (hely kö zi)
au tó busz-köz le ke dés, va la mint az is ko lák és tan in té ze tek
ál tal ren delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok díj ár ól  szóló

39/1999. (XII. 20.) KHVM ren de let, va la mint a mó do sí tá -
sá ról  szóló 31/2002. (XII. 17.) GKM ren de let, 141/2004.
(XII. 20.) GKM ren de let, 65/2005. (VIII. 19.) GKM ren de -
let, 60/2006. (VIII. 22.) GKM ren de let, 3/2007. (I. 9.)
GKM ren de let, to váb bá

b) a bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti
sze mély szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM ren de let és a mó do sí tá sá ról  szóló
32/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let, 98/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let, 66/2005. (VIII. 19.) GKM ren de let,
81/2005. (X. 11.) GKM ren de let, 59/2006. (VIII. 22.)
GKM ren de let, 2/2007. (I. 9.) GKM ren de let.

(2) A vas úti köz le ke dés ben a ke let bé lyeg zés nél kül elõ -
vé tel ben vál tott me net je gye ket 2007. má jus 1-jé tõl csak a
régi és az új ár kö zöt ti díj kü lön bö zet meg fi ze té se után ér -
vé nye sí ti a vas út. A fel hasz ná lat lan me net je gye ket azon -
ban a szol gál ta tó ke ze lé si költ ség fel szá mí tá sa nél kül
2007. au gusz tus 1-jé ig vissza vált ja. A vas úti köz le ke dés -
ben az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt elõ vé tel ben meg ha -
tá ro zott nap ra vál tott, egy útra  szóló me net je gyek az ér vé -
nyes sé gi ide jü kön be lül, de leg ké sõbb 2007. jú li us 1-jé ig,
me net tér ti útra  szóló me net je gyek az ér vé nyes sé gi ide jü -
kön be lül, de leg ké sõbb 2007. au gusz tus 1-jé ig hasz nál ha -
tók fel uta zás ra.

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

1. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Egy útra  szóló menetdíjak
(forintban)

Tá vol ság
(km)

a) Tel jes árú 
me net jegy az

 au tó busz-
köz le ke dés ben

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

b) Elsõ osz tá lyú
vas úti me net jegy

c) 50%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

 má sod osz tá lyon

d) 90%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

5 125 155 62 12

10 200 250 100 20

15 250 310 125 24

20 300 375 150 30

25 375 470 190 38

30 450 565 225 46

35 525 655 265 52

40 600 750 300 60

45 675 845 340 68

50 750 940 375 76

60 900 1130 450 90

70 1050 1310 525 105
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Tá vol ság
(km)

a) Tel jes árú 
me net jegy az

 au tó busz-
köz le ke dés ben

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

b) Elsõ osz tá lyú
vas úti me net jegy

c) 50%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

 má sod osz tá lyon

d) 90%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

80 1200 1500 600 120

90 1350 1690 675 135

100 1500 1880 750 150

120 1770 2220 885 175

140 2040 2550 1020 205

160 2290 2870 1150 230

180 2540 3180 1270 255

200 2780 3470 1390 280

220 3010 3760 1500 300

240 3230 4030 1610 325

260 3440 4300 1720 345

280 3640 4550 1820 365

300 3830 4790 1920 385

350 4280 5350 2140 430

400 4670 5830 2330 465

450 5000 6250 2500 500

500 5280 6600 2640 530

550 5500 6880 2750 550

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

a) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó -
busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes te rü le ti ér vé nyes sé gû
bér le tek ára (fo rint ban)

Havi Éves

or szá gos 106 000 1 060 000

ke le ti vagy nyu ga ti 
or szág rész re  szóló

84 800 848 000

me gyei 72 700 727 000

b) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó -
busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes vi szony la ti ér vé nyes sé -
gû bér le tek ára (fo rint ban)

Tá vol ság (km) Havi Éves

5 6 600 66 000

10 9 800 98 000

15 13 500 135 000

20 18 100 181 000

25 22 700 227 000

Tá vol ság (km) Havi Éves

30 27 400 274 000

35 31 800 318 000

40 36 400 364 000

45 40 900 409 000

50 45 400 454 000

60 54 500 545 000

70 63 600 636 000

80 72 700 727 000

90 81 800 818 000

100 90 800 908 000

100 fö lött 99 800 998 000

c) A fel mu ta tó ra ér vé nyes bér le tek ára a vas úti köz le -
ke dés ben (fo rint ban)

Éves bér let jegy ára Havi bér let jegy ára

2. 1. 2. 1.

ko csi osz tály ban

I. A MÁV vo -
na la in

össz vo na las 1 600 000 2 000 000 160 000 200 000

cso por tos 
(ra y on) 1 200 000 1 500 000 120 000 150 000

II. A GYSEV
vo na la in 720 000 900 000 72 000 90 000

3. A havi- és félhavi bérletek ára és a munkába járásra
szolgáló bérletek díjai

a) Ha vi bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
(km) Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

5 5 000 1 000 4 000 700 4 300

10 8 000 1 600 6 400 1 120 6 880

15 9 900 1 980 7 920 1 390 8 510

20 12 000 2 400 9 600 1 680 10 320

25 15 000 3 000 12 000 2 100 12 900

30 18 000 3 600 14 400 2 520 15 480

35 21 000 4 200 16 800 2 940 18 060

40 24 000 4 800 19 200 3 360 20 640

45 27 000 5 400 21 600 3 780 23 220

50 30 000 6 000 24 000 4 200 25 800

60 36 000 7 200 28 800 5 040 30 960

70 42 000 8 400 33 600 5 880 36 120

80 48 000 9 600 38 400 6 720 41 280

90 54 000 10 800 43 200 7 560 46 440
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Tá vol ság
(km) Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

100 60 000 12 000 48 000 8 400 51 600

120 70 900 14 200 56 700 9 930 60 970

140 81 500 16 300 65 200 11 400 70 100

160 91 700 18 300 73 400 12 800 78 900

180 102 000 20 300 81 700 14 200 87 800

200 111 000 22 200 88 800 15 600 95 400

b) Fél ha vi bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
 (km)

Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

5 2 500 500 2 000 350 2 150

10 4 000 800 3 200 560 3 440

15 4 950 990 3 960 695 4 255

20 6 000 1 200 4 800 840 5 160

25 7 500 1 500 6 000 1 050 6 450

30 9 000 1 800 7 200 1 260 7 740

35 10 500 2 100 8 400 1 470 9 030

40 12 000 2 400 9 600 1 680 10 320

45 13 500 2 700 10 800 1 890 11 610

50 15 000 3 000 12 000 2 100 12 900

60 18 000 3 600 14 400 2 520 15 480

70 21 000 4 200 16 800 2 940 18 060

80 24 000 4 800 19 200 3 360 20 640

90 27 000 5 400 21 600 3 780 23 220

100 30 000 6 000 24 000 4 200 25 800

120 35 500 7 090 28 410 4 970 30 530

140 40 800 8 150 32 650 5 710 35 090

160 45 900 9 170 36 730 6 420 39 480

180 50 800 10 200 40 600 7 110 43 690

200 55 600 11 100 44 500 7 780 47 820

4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló
havibérletek ára*

Tá vol ság 
(km)

a) 67,5%-os ked vez mé nyes
 bér let

b) 90%-os ked vez mé nyes
 bér let

 5 1 630 500

10 2 600 800

15 3 220 990

20 3 900 1 200

25 4 880 1 500

Tá vol ság 
(km)

a) 67,5%-os ked vez mé nyes
 bér let

b) 90%-os ked vez mé nyes
 bér let

30 5 850 1 800

35 6 830 2 100

40 7 800 2 400

45 8 780 2 700

50 9 750 3 000

60 11 700 3 600

70 13 700 4 200

80 15 600 4 800

90 17 600 5 400

100 19 500 6 000

120 23 100 7 090

140 26 500 8 150

160 29 800 9 170

180 33 000 10 200

200 36 100 11 100

* A fél ha vi bér let ára a ha vi bér let árá nak fele.

2. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a
helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben

Tá vol ság
 (km)

Úti poggyász fu va ro zá sá nak díja 
(Ft)

1–50 135

51–100 170

100 fe lett 235

Ku tya szál lí tá sért és az au tó busz ba be vitt, a ké zi -
poggyász nál na gyobb tö me gû vagy ter je del mû cso ma gok
to váb bí tá sá ért az úti poggyász fu va ro zá sá ra meg ha tá ro zott
dí jat kell fi zet ni. Ke rék pár au tó bu szo kon nem szál lít ha tó.

Díj men tes a vak ve ze tõ, moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és 
a rend õrségi ku tya szál lí tá sa.

2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti
közlekedésben

Tá vol ság 
(km)

Poggyász da ra bon ként
 fo rint ban

5 415

10 415

15 415
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Tá vol ság 
(km)

Poggyász da ra bon ként
 fo rint ban

20 415

25 415

30 415

35 415

40 415

45 415

50 415

60 495

70 580

80 660

90 745

100 825

120 975

140 1 120

160 1 260

180 1 400

200 1 530

 

220 1 650

240 1 770

260 1 890

280 2 000

300 2 110

 

350 2 350

400 2 570

450 2 750

500 2 900

550 3 030

3. Élõ állatok fuvarozásának díja,
valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben

a) Egy útra  szóló

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság
 (km)

fo rint ban

5 190

10 190

15 190

20 190

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság
 (km)

fo rint ban

25 190

30 190

35 190

40 190

45 190

50 190

60 225

70 265

80 300

90 340

100 375

120 445

140 510

160 575

180 635

200 695

220 750

240 805

260 860

280 910

300 960

350 1 070

400 1 170

450 1 250

500 1 320

550 1 380

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

b) Ha vi bér let

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság 
(km)

fo rint ban

5 1 130

10 1 800

15 2 230

20 2 700

25 3 380
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Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság 
(km)

fo rint ban

30 4 050

35 4 730

40 5 400

45 6 080

50 6 750

60 8 100

70 9 450

80 10 800

90 12 200

100 13 500

120 16 000

140 18 300

160 20 600

180 22 900

200 25 000

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

3. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt
autóbusz különjáratának díja

1. A dí jak az au tó bu szok ülõ he lye i tõl és kom fort fo ko -
za tá tól füg gõ en a kö vet ke zõk:

Díj-
cso port

Ülõ hely
 (fõ)

Alap Kom fort Ext ra

I. 9–20 Ft/km 195 255 335

Ft/óra 2 440 3 190 4 190

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

12 200 16 000 21 000

II. 21–40 Ft/km 255 335 395

Ft/óra 3 190 4 190 4 940

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

16 000 21 000 24 700

III. 41–54 Ft/km 335 395 470

Ft/óra 4 190 4 940 5 880

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

21 000 24 700 29 400

Díj-
cso port

Ülõ hely
 (fõ)

Alap Kom fort Ext ra

IV. 55 fe lett Ft/km 395 470 545

Ft/óra 4 940 5 880 6 810

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

24 700 29 400 34 100

V. Csuk lós1 Ft/km 500

Ft/óra 6 250

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

31 300

1 Ülõ he lyek szá má tól és kom fort fo ko zat tól füg get le nül.

Az ülõ he lyek szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a köz úti jár -
mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá -
nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM
ren de let 8. mel lék le te 7.3.1. pont ja sze rin ti be so ro lást kell
al kal maz ni.

2. a) Az „alap kom fort” fo ko zat ba tar toz nak azon au tó -
bu szok, ame lyek nem fe lel nek meg leg alább a „kom for -
tos” ka te gó ri á ban elõ írt jel lem zõk mind egyi ké nek.

b) A „kom fort” ka te gó ri á ba tar to zó au tó bu szok nak leg -
alább a kö vet ke zõ fel sze relt ség gel kell ren del kez ni ük:

– nap vé dõ ro let ta vagy füg göny az utas ab lak nál,
– mik ro fon és hang erõ sí tõ az au tó busz-ve ze tõ vagy

utas kí sé rõ szá má ra (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes sé -
gû) utas té ri hang szó rók kal,

– az utas tér tõl el kü lö ní tett, kü lön zár ha tó poggyász tér
vagy után fu tó (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség),

– lég kon di ci o ná lás.
c) A „ki emelt kom fort” ka te gó ri á jú au tó bu szok nak a

„kom for tos” ka te gó ria kö ve tel mé nye in fe lül rendelkez -
niük kell:

– vi de ó val (41 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség ese tén leg -
alább 2 kép er nyõ vel),

– for ró ital-au to ma tá val,
– víz öb lí té ses vagy ké mi ai mû köd te té sû WC-vel,
– az át já ró felé ki moz dít ha tó ülés sel,
– 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség ese tén is mik ro fon nal

és hang erõ sí tõ vel az au tó busz-ve ze tõ vagy utas kí sé rõ szá -
má ra utas té ri hang szó rók kal.

A „kom for tos” és a „ki emelt kom for tú” fo ko zat ba ak kor 
so rol ha tó va la mely au tó busz, ha a fo ko zat ra meg ha tá ro -
zott fel té te lek mind egyi ké nek meg fe lel.

3. A díj szá mí tás mód ját az ha tá roz za meg, hogy a kü -
lön já rat idõ tar ta ma leg fel jebb 72 óra vagy azt meg ha lad ja.

a) A 72 óra vagy en nél rö vi debb idõ tar ta mú kü lön já ra -
tért a dí jat vagy la gos szá mí tás sal úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az au tó busz ülõ hely szá má ra, il let ve tí pu sá ra és kom -
fort fo ko za tá ra ér vé nyes óra-, il let ve ki lo mé ter dí jat meg
kell szo roz ni a díj szá mí tá si idõ vel, ille tõ leg a díj szá mí tá si
tá vol ság gal.

A két ered mény kö zül a ma ga sabb dí jat kell fel szá mí ta -
ni. Ha az így szá mí tott díj nem éri el au tó bu szon ként a leg -
cse ké lyebb dí jat, úgy meg ál la po dás sze rin ti, de leg fel jebb
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a leg cse ké lyebb díj nak meg fe le lõ a fi ze ten dõ díj. Ha a kü -
lön já ra tot – ugyan azon sze mé lyek bõl álló cso port szál lí tá -
sa cél já ból – egy nap fo lya mán több ször kell ki ál lí ta ni, a
leg cse ké lyebb dí jat a napi szál lí tá sok be fe je zé se után, egy -
szer le het fel szá mí ta ni.

A díj szá mí tá si idõ: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du lás tól, 
a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig el telt idõ, az ál ta -
lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész órá ra ke re kít ve.

A díj szá mí tá si tá vol ság: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du -
lás tól a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig meg tett ki -
lo mé ter, az ál ta lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész ki -
lo mé ter re ke re kít ve.

b) A 72 órát meg ha la dó kü lön já ra tok dí ját – az au tó -
busz ülõ hely szá má ra és kom fort fo ko za tá ra fi gye lem mel –
a meg tett tá vol ság alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A díj szá mí tá si tá vol sá got az a) pont ban elõ ír tak sze rint
kell meg ha tá roz ni, ha azon ban au tó bu szon ként és nap tá ri
na pon ként a tel je sít mény nem éri el a 100 km-t, meg egye -
zés sze rin ti, de leg fel jebb 100 km ve he tõ szá mí tás ba. Min -
den meg kez dett 24 óra tel jes nap nak szá mít.

c) A kü lön já rat ál tal meg tett ki lo mé ter-tá vol sá got az
au tó busz me net író ké szü lé ke, an nak hi á nyá ban a ki lo mé -
ter-szám lá ló szer ke zet ál lá sa alap ján kell meg ál la pí ta ni.
Ha a ki lo mé ter-szám lá ló szer ke zet út köz ben meg hi bá so -
dik, a ki lo mé ter-tá vol sá got a min den ko ri leg újabb ki adá sú
út há ló za ti tér kép alap ján kell ki szá mí ta ni.

4. Ha a szol gál ta tó a meg ren de lés vissza iga zo lá sá ban
sze rep lõ nél ma ga sabb vagy ala cso nyabb ka te gó ri á ba tar -
to zó au tó buszt ál lít ki, mind két eset ben az ala cso nyabb ka -
te gó ria sze rin ti dí jat kell fel szá mí ta ni.

5. A dí jak al kal ma zá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá got a
meg ren de lõ kö te les iga zol ni.

6. A kü lön já rat tel je sí té se so rán fel me rü lõ au tó pá -
lya-hasz ná la ti, par ko lá si és komp dí jak a meg ren de lõt ter -
he lik.

4. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. A bu da pes ti he lyi köz le ke dés ben uta zó bér le tes uta -
sok az aláb bi sza ka szo kon ve he tik igény be az or szá gos
köz for gal mú vas úti sze mély szál lí tá si szol gál ta tá so kat a
bu da pes ti egye sí tett bér let bir to ká ban, ki vé ve a hely- és
pót jegy kö te les vo na to kat – ide ért ve az Eu ro City, az Eu ro -
Night, az In ter City és az In ter City Ra pid vo na to kat –, va la -
mint a bel föl di for ga lom ban fa kul ta tív hely biz to sí tás sal
köz le ke dõ vo na to kat (exp ressz).

Sor -
szám

A
vas út vo nal

me net-
ren di

me zõ jé nek
 szá ma

A vas út vo nal Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö -
vet ség be (a továb biak ban: BKSZ) tar to zó

te le pü lé sek ál tal határolt szakasza

A Fõ vá ros te rü le tén be lü li utol só
vas út ál lo más, illet ve meg ál ló hely

1. 1 Bu da pest–Ta ta bá nya Bu da pest–Ke len föld

2. 2 Bu da pest–Esz ter gom Bu da pest–Üröm

3. 30 Bu da pest–Szé kes fe hér vár Nagy té tény–Érd li get

Sor -
szám

A
vas út vo nal

me net-
ren di

me zõ jé nek
 szá ma

A vas út vo nal Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö -
vet ség be (a továb biak ban: BKSZ) tar to zó

te le pü lé sek ál tal határolt szakasza

A Fõ vá ros te rü le tén be lü li utol só
vas út ál lo más, illet ve meg ál ló hely

4. 40 Bu da pest–Pusz ta sza bolcs Nagy té tény–Di ósd

5. 70 Bu da pest–Vác–Szob Rá kos pa lo ta–Új pest

6. 71 Bu da pest–Vác rá tót–Vác Rá kos pa lo ta–Kert-
vá ros

7. 80 Bu da pest–Hat van Rá kos csa ba

8. 100 Bu da pest–Ceg léd–
Szol nok

Sze me re te lep

9. 120 Bu da pest–Új szász–
Szol nok

Rá kos kert

10. 142 Bu da pest–La jos mi zse Pest szen tim re

11. 150 Bu da pest–Kun szent-
mik lós–Tass

So rok sár

2. A szol gál ta tó tá jé koz ta tó i ban, me net ren di ki ad vá -
nya i ban és az utas for gal mi te rek ben meg szo kott mó don
fel tün te ti az 1. pont ban meg ha tá ro zott, az ér vé nyes bu da -
pes ti egye sí tett bér let tel több let szol gál ta tás ként igény be
ve he tõ vo na to kat, va la mint a bu da pes ti egye sí tett bér le tek
a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ren de le té ben meg ál la pí tott tí pu -
sa it és ára it.

5. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. A szol gál ta tó tá jé koz ta tó i ban és me net ren di ki ad vá -
nya i ban az aláb bi tar ta lom mal tün te ti fel az ér vé nyes bu da -
pes ti egye sí tett bér let tel – az au tó busszal vég zett me net -
rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII.
tör vény 3.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a Fõ vá -
ro si Ön kor mány zat, va la mint a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter kö zött a he lyi sze mély szál lí tás hely kö zi (tá vol -
sá gi) já rat tal tör té nõ le bo nyo lí tá sá ra lét re jött meg ál la po -
dás ban (a továb biak ban: meg ál la po dás) fog lal tak sze rint –
több let szol gál ta tás ként igény be ve he tõ hely kö zi au tó busz -
vo na lak szol gál ta tá sa it:

a) a vo nal me net ren di szá ma,

b) a bel sõ vég ál lo más, a köz ben sõ me net ren di meg ál ló -
he lyek és a Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li utol só
meg ál ló hely meg je lö lé se, a meg ál lá si, le- és fel szál lá si
kor lá to zá sok fel tün te té sé vel,

c) to váb bi út vo nal BKSZ te rü le tén be lü li és kí vü li sza -
ka szai,

d) a bu da pes ti egye sí tett bér le tek – a fõ vá ro si ön kor -
mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott – tí pu sa it, ára it.

2. A szol gál ta tó a meg ál la po dás sze rin ti 1. a) pont ba
tar to zó vo na la kon köz le ke dõ au tó bu szo kon fel tün te ti,
hogy a já rat bu da pes ti egye sí tett bér let tel igény be ve hetõ.
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A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a
pénzügyminiszter

50/2007. (IV. 26.) GKM–PM
együttes rendelete

a vasúti közlekedési tevékenységek
vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítésérõl

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  §-a (2) be kez dé sé nek
14. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának e) pont já ban 
és a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
fog lalt fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ in teg -

rált vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: or szá gos in teg rált
vas úti tár sa ság),

b) az or szá gos, tér sé gi vagy elõ vá ro si vas úti köz szol -
gál ta tást vég zõ vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: köz szol -
gál ta tást vég zõ vas úti tár sa ság),

c) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ
vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: pá lya há ló zat-mû köd te -
tõ vas úti tár sa ság),

d) az or szá gos mû kö dé si en ge dély alap ján vas úti áru fu -
va ro zá si te vé keny sé get vég zõ vas úti tár sa ság ra (a továb -
biak ban: áru fu va ro zó vas úti tár sa ság),

e) a vas úti igaz ga tá si szerv re.

A számviteli elkülönítés

2.  §

(1) Az 1.  § a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott vas úti tár sa -
ság (a továb biak ban együtt: szám vi te li el kü lö ní tés re kö te -
le zett vas úti tár sa ság) a szám vi te li tör vény sze rin ti éves
be szá mo ló (a továb biak ban: éves be szá mo ló) ki egé szí tõ
mel lék le té nek ré sze ként – a (3)–(6) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – éves fel ügye le ti je len tést (a továb -
biak ban: éves fel ügye le ti je len tés) ké szít, amely a kö vet -
ke zõ te vé keny sé gek sze rin ti bon tás ban tar tal maz za a mér -
le get, ered mény ki mu ta tást, cash-flow ki mu ta tást, az e ren -
de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gi ki mu -
ta tást, va la mint az eze ket ma gya rá zó szö ve ges ér té ke lést:

a) vas úti pá lya há ló zat mû köd te té se,
b) vas úti sze mély szál lí tás, ezen be lül köz szol gál ta tás -

ként vég zett sze mély szál lí tás,
c) vas úti áru fu va ro zás,
d) von ta tás.

(2) A tel jes kö rû ség el vé nek meg va ló su lá sa ér de ké ben
mér le get, ered mény ki mu ta tást, cash-flow ki mu ta tást, va la -
mint az eze ket ma gya rá zó szö ve ges ér té ke lést szük sé ges a
tár sa ság egyéb te vé keny sé ge i rõl is – össze sít ve – el ké szí te ni.

(3) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó an a
pá lya há ló zat-mû köd te tõ vas úti tár sa ság, va la mint az or szá -
gos in teg rált vas úti tár sa ság vé gez szám vi te li el kü lö ní tést.

(4) A vas úti sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó an az or szá -
gos in teg rált vas úti tár sa ság, va la mint a köz szol gál ta tást
vég zõ vas úti tár sa ság ké szít szám vi te li el kü lö ní tést.

(5) A vas úti áru fu va ro zás ra vo nat ko zó an az or szá gos
in teg rált vas úti tár sa ság vé gez szám vi te li el kü lö ní tést.

(6) A von ta tás ra vo nat ko zó an a von ta tá si szol gál ta tás ra
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ or szá gos in teg rált vas úti 
tár sa ság vé gez szám vi te li el kü lö ní tést.

(7) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
a köz pon ti irá nyí tás költ sé ge it az egyes te vé keny sé gek kö -
zött a 7.  §-ban meg ha tá ro zott szám vi te li el kü lö ní té si sza -
bály za tá ban elõ írt mód szer sze rint oszt ja fel.

3.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság az
éves fel ügye le ti je len té sé ben a 2.  § (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott te vé keny sé gek sze rin ti bon tás ban mu tat ja be

a) a tárgy év ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók éves át -
la gos sta tisz ti kai lét szá mát,

b) a költ ség ve té si tá mo ga tá so kat jog cí men ként,
c) a kap csolt vál lal ko zá sok tól ka pott be vé te le ket, és a

ve lük szem ben fel me rült költ sé ge ket kap csolt vál lal ko zá -
son ként.

(2) A 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé -
gen kén ti ki mu ta tá sok hoz kap cso ló dó an az éves fel ügye le -
ti je len tés ben be kell mu tat ni a te vé keny sé gi bon tá sok ból
adó dó hal mo zó dá so kat is. A hal mo zó dá so kat oly mó don
kell meg je le ní te ni, hogy az egyes te vé keny sé gek re és a
szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság egé szé -
re vo nat ko zó ki mu ta tá sok össze füg gé se egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó le gyen.

A számviteli elkülönítés alapelvei

4.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés so rán a te vé keny sé gek kö -
zött min den esz köz, for rás, be vé tel, költ ség és rá for dí tás
té telt köz vet len el szá mo lás sal vagy fel osz tás sal (utó kal ku -
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lá ció) va la mely te vé keny ség hez kell ren del ni. A szám vi te -
li el kü lö ní tést köve tõen nem ma rad hat fel nem osz tott és
te vé keny ség hez nem ren delt té tel (tel jes kö rû ség elve).

(2) A te vé keny sé gen ként el kü lö ní tett ki mu ta tást úgy
kell össze ál lí ta ni, hogy az adott te vé keny ség tény le ges
esz kö ze it, for rá sa it, be vé te le it, költ sé ge it és rá for dí tá sa it
tük röz ze (va lós meg osz tás elve).

(3) A köz vet le nül egy adott te vé keny ség hez egy ér tel -
mû en ren del he tõ esz kö zö ket, for rá so kat, be vé te le ket, költ -
sé ge ket és rá for dí tá so kat az adott te vé keny ség re vo nat ko -
zó ki mu ta tá sok ban kell sze re pel tet ni. A szám vi te li nyil -
ván tar tá si rend szert, és az azt ki szol gá ló mé ré si rend sze re -
ket úgy kell ki ala kí ta ni és al kal maz ni, hogy az esz kö zök, a
for rá sok, a be vé te lek, a költ sé gek és rá for dí tá sok le he tõ
leg na gyobb ré sze köz vet le nül va la mely te vé keny ség hez
ren del he tõ le gyen (a köz vet len el szá mo lás pri o ri tá sá nak
elve).

(4) A szám vi te li el kü lö ní tést úgy kell el vé gez ni, hogy az 
egyes lé pé sek rész ered mé nyei, va la mint a fo lya mat me ne -
te nyo mon kö vet he tõ, át te kint he tõ le gyen (át te kint he tõ ség
elve), to váb bá kap cso la ta a szám vi te li tör vény kö ve tel mé -
nyei sze rint rög zí tett ada tok kal meg ál la pít ha tó le gyen.

(5) A szám vi te li nyil ván tar tá si rend szert olyan mó don
kell ki ala kí ta ni, hogy az egyes te vé keny sé gek re vo nat ko zó 
ki mu ta tá sok nak, és az adat szol gál ta tá sok nak a Vtv.-ben,
az e ren de let ben, va la mint a szám vi te li el kü lö ní té si sza -
bály zat ban fog lal tak nak való meg fe le lõ sé ge vissza me nõ -
le ge sen is el len õriz he tõ le gyen (el len õriz he tõ ség elve).

(6) Az or szá gos in teg rált vas úti tár sa ság ál tal vég zett
szám vi te li el kü lö ní tés nek le he tõ vé kell ten nie a tár sa ság
Vtv. 66.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti bel sõ meg ál la po dá -
sa vég re haj tá sá nak el len õriz he tõ sé gét.

A számviteli nyilvántartási rendszerrel szembeni
követelmények

5.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
nyil ván tar tá si rend sze rét úgy ala kít ja ki és mû köd te ti, hogy

a) át lát ha tó mó don ki mu tat ha tó ak le gye nek a há ló -
zat-hoz zá fé ré si díj rend szer ke re té ben al kal ma zott dí jak,
ked vez mé nyek és fel árak;

b) át lát ha tó mó don ki mu tat ha tó ak le gye nek a szám vi -
te li el kü lö ní tés kö vet kez té ben ke let ke zõ hal mo zó dá sok;

c) tel jes kö rû en, a va ló di ság és a kö vet ke ze tes ség el vé -
nek ér vé nye sí té sé vel köz vet le nül le gye nek az egyes te vé -
keny sé gek hez ren del ve

ca) a net tó ár be vé te lek,
cb) a költ ség ve té si tá mo ga tá sok, az ál lam ál tal nyúj tott

költ ség té rí té sek,
cc) az im ma te ri á lis ja vak,
cd) a tár gyi esz kö zök,

ce) a hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek, és az azok hoz
kap cso ló dó fi nan szí ro zá si költ sé gek;

d) a több te vé keny ség ál tal kö zö sen igény be vett kül sõ
és bel sõ szol gál ta tá sok költ sé gei meg osz tá sá nak el sõd le -
ge sen az adott szol gál ta tás az érin tett te vé keny sé gek ál ta li
igény be vé te lé nek ará nyát kell tük röz nie.

(2) A több te vé keny ség vég zé sé hez is igény be vett esz -
kö zök te vé keny sé gek kö zöt ti meg osz tá sá ra, il let ve az
egyes te vé keny ség hez tör té nõ hoz zá ren de lé sé re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat a szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság a 7.  § sze rin ti szám vi te li el kü lö ní té si sza bály za tá -
ban ha tá roz za meg.

6.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
az egyes el kü lö ní tett te vé keny sé gek vég zé sé hez igény be -
vett bel sõ szol gál ta tá sok el szá mo lá sát a szám vi te li el kü lö -
ní tés so rán az aláb bi ak figye lembe véte lével hajt ja vég re:

a) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ha tá lya alá tar to zó szol -
gál ta tást a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott
áron szá mol ja el;

b) az a) pont alá nem tar to zó, pro fit ori en tált te vé keny -
ség ese té ben a szak má ban el fo ga dott nye re sé get tar tal ma -
zó, ön költ sé gi ala pon kal ku lált bel sõ el szá mo ló ár és a
 piaci ár kö zül az ala cso nyab bat ve szi fi gye lem be;

c) az a) pont alá nem tar to zó, bel sõ ki szol gá ló te vé -
keny ség ese té ben az ön költ ség nek az igény be vé tel ará nyá -
ban az igény be ve võt ter he lõ há nya dát ve szi figye lembe.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban pro fit ori en tált te -
vé keny ség

a) min den vál lal ko zó vas úti te vé keny ség, va la mint
b) a tár sa ság dön té se alap ján min den to váb bi olyan te -

vé keny ség, amely hez kap cso ló dó an a tár sa ság gaz dál ko -
dá sá hoz mér ten – a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett – je len -
tõs mér té kû kül sõ ár be vé telt ér el, és azt a tár sa ság gaz dál -
ko dá sá ban pro fit ori en tált te vé keny ség ként ke ze li.

(3) A bel sõ szol gál ta tá sok el szá mo lá sá nak rész le tes sza -
bá lya it a szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság 
a 7.  § sze rin ti szám vi te li el kü lö ní té si sza bály za tá ban ha tá -
roz za meg.

Számviteli elkülönítési szabályzat

7.  §

A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság a
szám vi te li el kü lö ní tés re vo nat ko zó rész le tes, ál ta la al kal -
ma zott sza bá lyok ról – a szám vi te li po li ti ka ré szét ké pe zõ – 
bel sõ sza bály za tot (a továb biak ban: szám vi te li el kü lö ní té -
si sza bály zat) ké szít, és azt a szám vi te li el kü lö ní té si kö te -
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le zett sé get meg ala po zó te vé keny sé gé nek meg kez dé sét
kö ve tõ, to váb bá an nak mó do sí tá sát a ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 90 na pon be lül meg kül di a vas úti igaz ga tá si szerv ré -
szé re. A vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re meg kül dött szám -
vi te li el kü lö ní té si sza bály zat hoz mel lé kel ni kell az ab ban
hi vat ko zott más sza bály za tok vo nat ko zó ré sze i nek ki vo -
na tát is.

Adatszolgáltatás

8.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
éves be szá mo ló ját, ide ért ve az éves fel ügye le ti je len tést is, 
a szám vi te li tör vény sze rin ti le tét be he lye zés sel egy ide jû -
leg a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re is meg kül di.

(2) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
ne gyed éven te a 2.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fe le lõ te vé keny sé gi bon tás ban össze ál lí tott, az e ren -
de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal ren del -
ke zõ ne gyed éves fel ügye le ti je len tést ké szít, és azt a nap -
tá ri ne gyed év utol só nap ját kö ve tõ 45 na pon be lül a vas úti
igaz ga tá si szerv ré szé re meg kül di. E kö te le zett ség tel je sí -
té se so rán a könyv vi te li rend szer ben ren del ke zés re álló
ada tok ra kell tá masz kod ni.

(3) A vas úti te vé keny sé gek szám vi te li el kü lö ní té si kö te -
le zett sé gé nek meg szû né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a
vas úti tár sa ság a meg szû nés té nyé rõl írás ban ér te sí ti a vas -
úti igaz ga tá si szer vet, to váb bá az el kü lö ní té si kö te le zett -
ség meg szû né sé nek évé re vo nat ko zó éves fel ügye le ti je -
len té sé ben az el kü lö ní tett mér leg for du ló nap ja e kö te le -
zett ség meg szû né sé nek nap ja.

(4) A Vtv. 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt kö te le -
zett ség nek meg fe le lõ ered mény ki mu ta tást a ki egé szí tõ
mel lék let ben kell el ké szí te ni, és az éves be szá mo lót a
szám vi te li tör vény sze rin ti le tét be he lye zés sel egy ide jû leg
a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re is meg kell kül de ni.

Ellenõrzés

9.  §

A vas úti igaz ga tá si szerv pi ac fel ügye le ti te vé keny sé ge
kö ré ben vizs gál ja, hogy a szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le -
zett vas úti tár sa ság szám vi te li el kü lö ní té si sza bály za ta
meg fe lel-e az e ren de let ben fog lal tak nak. A vas úti igaz ga -
tá si szerv pi ac fel ügye le ti te vé keny sé ge kö ré ben el len õr zi
to váb bá, hogy a szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság a 2.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gi bon tá sú szám vi te li ki mu ta tá sai és a szám vi te li
nyil ván tar tá si rend szer e meg fe lel-e az e ren de let ben, va la -
mint a szám vi te li el kü lö ní té si sza bály zat ban fog lal tak nak.

Záró és átmeneti rendelkezések

10.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon lép
ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a vas úti te vé keny sé gek vas úti tár sa sá gon be lü li
szám vi te li el kü lö ní té sé rõl  szóló 34/2003. (V. 28.)
GKM–PM együt tes ren de let, és

b) az or szá gos köz for gal mú vas úti pá lya ka pa ci tá sá nak
el osz tá sá ról  szóló 67/2003. (X. 21.) GKM ren de let
23.  §-ának „egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a vas úti te vé keny -
sé gek vas úti tár sa sá gon be lü li szám vi te li el kü lö ní té sé rõl
 szóló 34/2003. (V. 28.) GKM–PM együt tes ren de let 4.  §-a
(2) be kez dé sé nek b), d) és m) pont ja, va la mint a 4.  §-ának
(3) be kez dé se” szö veg ré sze, va la mint 24.  §-a.

11.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e
ren de let sze rint szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság a szám vi te li el kü lö ní té si sza bály za tát elsõ al ka -
lom mal a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 90 na pon be lül kül di 
meg a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re. Az e ren de let ha tály -
ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e ren de let sze rint szám vi te li el -
kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság elsõ al ka lom mal a
2006. évre vo nat ko zó éves be szá mo ló ját kül di meg a vas -
úti igaz ga tá si szerv ré szé re.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e
ren de let sze rint szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság, fi gye lem mel a (3) be kez dés ben fog lal tak ra, a
2007. év tõl tel je sí ti a szám vi te li nyil ván tar tá si rend szer rel
kap cso lat ban az e ren de let ben meg ha tá ro zott elõ írá so kat,
és ké szí ti el az éves fel ügye le ti je len tést, to váb bá 2007.
har ma dik ne gyed évé tõl jut tat ja el a ne gyed éves fel ügye le ti 
je len tést a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ azon or szá -
gos in teg rált vas úti tár sa ság, amely a 2.  § (1) be kez dé sé ben 
fog lalt te vé keny sé gek mind egyi ké re vo nat ko zó an el kü lö -
ní tett – a te vé keny ség vég zé sé hez kap cso ló dó ki egé szí tõ
és egyéb te vé keny sé get is ma gá ban fog la ló, de más, a 2.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt te vé keny sé get nem tar tal ma zó –
szám vi te li nyil ván tar tást ve zet, a 2007. évre vo nat ko zó
éves fel ügye le ti je len té se adott te vé keny ség re vo nat ko zó
mér le gét és cash-flow ki mu ta tá sát az el kü lö ní tett nyil ván -
tar tás sze rint is el ké szít he ti, amennyi ben az ered mény ki -
mu ta tást és az 1. mel lék let sze rin ti te vé keny sé gi ki mu ta -
tást a 2.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gek sze rin ti bon tás ban ké szí ti el, és a 2007. év ben a
szám vi te li nyil ván tar tá si rend sze rét e be kez dés ben fog lal -
tak nak meg fele lõen ala kít ja ki.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e
ren de let sze rint szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság a vas úti te vé keny sé gek vas úti tár sa sá gon be lü li
szám vi te li el kü lö ní té sé rõl  szóló 34/2003. (V. 28.)
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GKM–PM együt tes ren de let bõl ere dõ kö te le zett sé ge it a
szám vi te li el kü lö ní té si sza bály zat hatályba lépésének idõ -
pont já ig kö te les tel je sí te ni.

(5) Az adott vas úti tár sa ság gal kö ten dõ köz szol gál ta tá si
szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ig e ren de let al kal -
ma zá sá ban a vas úti köz szol gál ta tás ként vég zett sze mély -
szál lí tás a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott 
köz szol gál ta tá si me net rend ben meg ha tá ro zott, a vas úti
tár sa ság ál tal vég zett vas úti sze mély szál lí tás.

12.  §

Ez a ren de let a 2001/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv vel mó do sí tott, a kö zös sé gi vas utak fej lesz té -
sé rõl  szóló, 1991. jú li us 29-i 91/440/EGK ta ná csi irány elv
6. cik ke (1) be kez dé sé nek és 9. cik ke (4) be kez dé sé nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

1. melléklet
az 50/2007. (IV. 26.) GKM–PM együttes rendelethez

Tevékenységi kimutatás
(.... év)

.............. te vé keny ség
Ezer fo rint

Meg ne ve zés Bá zis év Tárgy év

Net tó ár be vé tel

eb bõl: – díj be vé tel

    – fo gyasz tói ár ki egé szí tés

    – ál lam tól ka pott, ár be vé-
      tel nek mi nõ sü lõ be vé tel

Bel sõ be vé tel

Ak ti vált sa ját tel je sít mé nyek

Egyéb be vé tel

eb bõl: – ál lam ál tal nyúj tott
      költ ség té rí tés

    – ál la mi tá mo ga tás

Üz le ti ho za mok össze sen

Anyag jel le gû rá for dí tá sok

eb bõl: – el szá molt há ló zat-
      hoz zá fé ré si díj

Bel sõ rá for dí tá sok

eb bõl: – há ló zat-hoz zá fé rés

    – von ta tás

    – egyéb vas úti szol gál ta tás

Meg ne ve zés Bá zis év Tárgy év

  – köz pon ti szol gál ta tás

  – köz pon ti irá nyí tás

Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok

Ér ték csök ke né si le írás

Egyéb rá for dí tás

Üz le ti rá for dí tá sok össze sen

Üz le ti ered mény

Pénz ügyi be vé tel

Pénz ügyi rá for dí tás

Pénz ügyi ered mény

Rend kí vü li be vé tel

eb bõl: ál la mi tá mo ga tás

Rend kí vü li rá for dí tás

Rend kí vü li ered mény

Adó fi ze té si kö te le zett ség

Adó zott ered mény

2. melléklet
az 50/2007. (IV. 26.) GKM–PM együttes rendelethez

Negyedéves felügyeleti jelentés
(.... év .... negyedév)

............. te vé keny ség
Ezer fo rint

Meg ne ve zés
Bá zis-

ne gyed év
Tárgy-

ne gyed év
Év ele jé tõl 
kum mu lált

Net tó ár be vé tel
eb bõl: – díj be vé tel
    – fo gyasz tói
       ár ki egé szí tés
    – ál lam tól ka pott,
       ár be vé tel nek
       mi nõ sü lõ be vé tel
Bel sõ be vé tel
Ak ti vált sa ját 
tel je sít mé nyek
Egyéb be vé tel
eb bõl: – ál lam ál tal nyúj-
      tott költ ség té rí tés
    – ál la mi tá mo ga tás
Üz le ti ho za mok össze sen
Anyag jel le gû rá for dí tá sok
eb bõl: – el szá molt há ló zat-
      hoz zá fé ré si díj
Bel sõ rá for dí tá sok
eb bõl: – há ló zat-
      hoz zá fé rés
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Meg ne ve zés
Bá zis-

ne gyed év
Tárgy-

ne gyed év
Év ele jé tõl 
kum mu lált

    – von ta tás
    – egyéb vas úti
      szol gál ta tás
    – köz pon ti
      szol gál ta tás
    – köz pon ti irá nyí tás
Sze mé lyi jel le gû 
rá for dí tá sok
Ér ték csök ke né si le írás
Egyéb rá for dí tás
Üz le ti rá for dí tá sok 
össze sen
Üz le ti ered mény
Pénz ügyi be vé tel
Pénz ügyi rá for dí tás
Pénz ügyi ered mény
Rend kí vü li be vé tel
eb bõl: ál la mi tá mo ga tás
Rend kí vü li rá for dí tás
Rend kí vü li ered mény
Adó fi ze té si kö te le zett ség
Adó zott ered mény

Szö ve ges ér té ke lés:

Helyesbítések

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ 2007. évi 7. szá má ban köz zé tett, a
köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: R.) mó do sí tá -
sá ról ren del ke zõ 58/2007. (III. 31.) Korm. ren de let

– 7. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, az R. 48. §-a
(6) be kez dé sé nek a) pont já ban és a be kez dés hez tar to zó ábra
alatt az ábra sor szá ma he lye sen: „161/a. ábra”,

– 7. §-ának (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, az R. 48. §-a
(13) be kez dé sé nek e) pont já ban és a be kez dés hez tar to zó ábra 
alatt az ábra sor szá ma he lye sen: „161/b. ábra”,

– 9. §-ának szö veg e he lye sen:

»Az R. 55. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ké zi ko csi val köz le ke dõ sze mély nek – la kott te rü le -
ten kí vül – éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok ese tén
fény vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie.”«

(Kéz irat hi ba)

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ 2007. évi 7. szá má ban köz zé tett,
au tó pá lyák, au tó utak és fõ utak hasz ná la tá nak díj ár ól szóló
36/2007. (III. 26.) GKM ren de let 6. §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja he lye sen:

„a) D1 díj ka te gó ria: a mo tor ke rék pár, va la mint a leg -
fel jebb 3,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me gû gép -
jár mû és mind ezek bár mi lyen von tat mánnyal is,”

(Kéz irat hi ba)

Jog sza bály mu ta tó

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

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

(Magyar Közlöny 2007. évi 48–53. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi

kö ré be tar to zó egyéb jog sza bá lyok

73/2007. (IV. 17.) Korm. ren de let az át ál lá si költ sé gek 
meg ha tá ro zá sá nak és ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 48. szám, 3002. ol dal)

77/2007. (IV. 19.) Korm. ren de let az Eu ró pai Kö zös -
ség és tag ál la mai, va la mint a Ko re ai Köz tár sa ság kö zött a
pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer rõl (GNSS)
 szóló Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl (Ma -
gyar Köz löny 49/I.kö tet, 3123. ol dal)

80/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és Uk raj na Mi nisz te rek Ka bi net je kö zött a
gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás ki hir de -
té sé rõl (Ma gyar Köz löny 52. szám, 3320. ol dal)

83/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let a szám hor doz ha tó -
ság sza bá lya i ról  szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. ren de let,
az elekt ro ni kus hír köz lé si há ló za tok azo no sí tó i nak fel osz -
tá si ter vé rõl  szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let és
az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i val kap cso -
la tos gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 184/2005. (IX. 13.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 52. szám,
3337. ol dal)

B)

A gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen
kiadott jogszabály

49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM
együt tes ren de let a ká bí tó szer- pre kur zo rok kal kap cso la -
tos ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges tá ro lan dó
ada tok kö ré rõl és az ada tok hoz való hoz zá fé rés rend jé rõl
(Ma gyar Köz löny 53. szám, 3746. ol dal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabály

2007. évi XXVI. tör vény az ál la mot meg il le tõ sza va -
zat el sõbb sé gi rész vény jog in téz mé nyé nek meg szün te té sé -
rõl és egyes tör vényeknek a meg szün te tés sel össze füg gõ
mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 50. szám, 3156. ol dal)
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D)

Tájékoztató helyesbítésrõl

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 32. szá má ban meg je lent, a 
„Si ke res Ma gyar or szá gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos -
sá gi Hi tel prog ram és a La kos sá gi ener gia meg ta ka rí tás és a
meg úju ló ener gia hor do zó – fel hasz ná lás nö ve lés címû pá -
lyá zat együt tes meg hir de té sé rõl  szóló 1015/2007. (III. 20.) 
Korm. ha tá ro zat 7. pont já nak he lyes bí té se a Ma gyar Köz -
löny 2007. évi 50. szá má ban je len t meg

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A gazdasági és közlekedési miniszter
13/2007. (IV. 27.)
GKM utasítása

a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
költségvetési intézmény átszervezésével összefüggõ

létszámcsökkentés elrendelésérõl*

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény ben, to váb bá az Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de ké ben szük sé ges sé vált
egyes fel ada tok ról  szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. ha tá -
ro zat ban fog lal tak ra fi gye lem mel, a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 30.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A MÁV Köz pon ti Kór ház és Ren de lõ in té zet nek a je len
uta sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap ján – az Ál la mi Egész ség -
ügyi Köz pont szak mai struk tú rá já ba való be il lesz té sé vel
össze füg gés ben, az ez zel együtt járó fel adat vál to zás ból
adó dó át szer ve zés re fi gye lem mel – a 2006. de cem ber
31-ei en ge dé lye zett lét szá má hoz ké pest 69 fõ or vos, 409
fõ szak dol go zó és 140 fõ egyéb mun ka kör ben dol go zó
köz al kal ma zott, mun ka vál la ló (a továb biak ban együtt:
mun ka társ), mind össze sen 618 fõ mun ka társ köz al kal ma -
zot ti jog vi szo nyát, il let ve mun ka vi szo nyát (a továb biak -
ban: jog vi szony) kell meg szûn tet nie lét szám csök ken tés -
sel. A je len uta sí tás ban el ren delt lét szám csök ken tés sel
kap cso la tos mun kál ta tói in téz ke dé se ket az uta sí tás ha tály -
ba lé pé sét köve tõen a MÁV Köz pon ti Kór ház és Ren de lõ -
in té zet nek ha la dék ta la nul meg kell kez de nie.

2.  §

A lét szám csök ken tést a köz al kal ma zot ti jog vi szony ra,
illetve a mun ka vi szony ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások
alap ján kell vég re haj ta ni.

* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták, és az a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té rium hon lap ján (www.gkm.gov.hu) ol vas ha tó.

3.  §

Ez az uta sí tás 2007. áp ri lis 30-án lép ha tály ba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2007. (IV. 27.) GKM

utasítása

a Budai MÁV Kórház költségvetési intézmény
átszervezésével összefüggõ létszámcsökkentés

elrendelésérõl*

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény ben, to váb bá az Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de ké ben szük sé ges sé vált
egyes fel ada tok ról  szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. ha tá -
ro zat ban fog lal tak ra fi gye lem mel, a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 30.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A Bu dai MÁV Kór ház nak a je len uta sí tás ha tály ba lé pé -
sé nek nap ján – az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont szak mai
struk tú rá já ba való be il lesz té sé vel össze füg gés ben, az
ezzel együtt járó fel adat vál to zás ból adó dó át szer ve zés re
fi gye lem mel – a 2006. de cem ber 31-ei en ge dé lye zett lét -
szá má hoz ké pest 18 fõ or vos, 101 fõ szak dol go zó és 104 fõ 
egyéb mun ka kör ben dol go zó köz al kal ma zott, mun ka vál -
laló (a továb biak ban együtt: mun ka társ), mind össze sen
224 fõ mun ka társ köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát, illetve
mun ka vi szo nyát (a továb biak ban: jog vi szony) kell meg -
szüntetnie lét szám csök ken tés sel. A je len uta sí tás ban el -
ren delt lét szám csök ken tés sel kap cso la tos mun kál ta tói in -
téz ke dé se ket az uta sí tás ha tály ba lé pé sét köve tõen a Bu dai
MÁV Kór ház nak ha la dék ta la nul meg kell kez de nie.

2.  §

A lét szám csök ken tést a köz al kal ma zot ti jog vi szony ra,
illetve a mun ka vi szony ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások
alap ján kell vég re haj ta ni.

3.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. áp ri lis 30-án lép ha tály ba.
(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tályt

vesz ti a Bu dai MÁV Kór ház költ ség ve té si in téz mény át -
szer ve zé sé vel össze füg gõ lét szám csök ken tés el ren de lé sé -
rõl  szóló 11/2007. (III. 30.) GKM uta sí tás.

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

* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták, és az a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té rium hon lap ján (www.gkm.gov.hu) ol vas ha tó.
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A gazdasági és közlekedési miniszter 

15/2007. (IV. 27.) GKM 
utasítása 

 

a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról* 

 
 
 

1. § 
 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 74. §-ában foglaltak alapján jelen utasítás 
mellékleteként a Nemzeti Közlekedési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát kiadom. 
 
 

2. § 
 

Ez az utasítás 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2006. (XII. 22.) GKM 
utasítás.  

 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
*Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták, és az a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján (www.gkm.gov.hu) olvasható. 
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A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
 

1.1 A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása 
 

1) A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a Magyar Köztársaság 
Kormánya által alapított, a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása alatt működő 
központi hivatal. A Hatóság önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

 

2) A Hatóság alapító okiratának kelte: 2006. december 21., száma: X-3/1046/12/2006. 
 

3) A Hatóság székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. 
 

4) A Hatóság alaptevékenysége általános közigazgatás, ellátja a jogszabály által a feladat- és 
hatáskörébe utalt első- és másodfokú: 

- közlekedési hatósági feladatokat, 
- légi közlekedési hatósági feladatokat, 
- vasúti közlekedési hatósági feladatokat, 
- hajózási hatósági feladatokat, 
- egyéb feladatokat. 
 

5) A Nemzeti Közlekedési Hatóság kiegészítő tevékenységei: 
 

TEÁOR 22.11 Könyvkiadás 
TEÁOR 22.13 Időszaki kiadvány kiadása 
TEÁOR 22.15 Egyéb kiadói tevékenység 
TEÁOR 22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 
TEÁOR 72.30 Adatfeldolgozás 
TEÁOR 72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás 
TEÁOR 74.40 Hirdetés 
TEÁOR 74.81 Fényképészet, videofelvétel készítés 
TEÁOR 74.87 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
TEÁOR 80.4   Felnőtt- és egyéb oktatás 
TEÁOR 85.12 Járóbeteg-ellátás 
TEÁOR 75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 

 

6) A Hatóság tevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok megjelölése: 
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel, 
- 1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről, egységes 

szerkezetben a végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. 
rendelettel, 

- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről, 
- 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről, 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról, 
- 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek 

személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 
kihirdetéséről. 
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7) A Hatóság vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
8) Működésének forrásai: az állami feladatok díjbevételei, mint hatósági díjbevételek. 
 
9) A Hatóságra a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges 

előírások nem vonatkoznak. 
 
10) A Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keret számlájának 

a száma: 10032000-00289926-00000000 
11) A Hatóság feladatmutatói: 1) száma: 551414, megnevezés: üdültetés, mérőszám: 01/ 

férőhelyek száma, 02/üdültetési napok száma; 2) száma: 851934, megnevezés: 
pályaalkalmassági vizsgálatok, mérőszám. Vizsgálatok száma. 

 
12) A Hatóság honlapja: www.nkh.gov.hu 
 
 
1.2 A Hatóság szervezete 
     
1) A Hatóság élén elnök áll. 
 

2) A Hatóság központi szerve a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala (a 
továbbiakban: Központi Hivatal). A Hatóság elnöke közvetlenül vezeti a Központi 
Hivatalt. 

 
3) A Hatóság jogi személyiséggel nem rendelkező területi szervei: a regionális 

igazgatóságok, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a Polgári Légiközlekedési 
Igazgatóság.  

 
 
1.3 A Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezeti egységei és felügyeleti rendjük 
 
1) A Hatóság szervezeti egységei: főosztály, osztály, főigazgatóság, igazgatóság, Kiemelt 

Ügyek Központja. Nem önálló szervezeti egység: csoport.  
 
A főosztályok, az igazgatóságok a jelen Szabályzatban foglaltak szerint tagozódnak 
osztályokra, csoportokra. Az Elsőfokú Területi Főigazgatóság regionális igazgatóságokra 
tagozódik. A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság szervezeti egysége a Kiemelt 
Ügyek központja, mely országos illetékességgel jár el a jogszabályok által a hatáskörébe 
utalt ügyeken. A Kiemelt Ügyek Központja főosztályokra és osztályokra tagozódik, a 
jelen Szabályzatban foglaltak szerint. 

 
2) A Hatóság funkcionális feladatot ellátó egyes szervezeti egységei által – az egész 

Hatóságra kiterjedően – koordinált tevékenységek: 
a) a jogi, 
b) az igazgatási, 
c) a humánpolitikai, 
d) a gazdálkodási, 
e) az informatikai, 

 

http://www.nkh.gov.hu/
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f) a belső ellenőrzési, 
g) a kontrolling,  
h) a minőségirányítási, 
i) a nemzetközi kapcsolatokat koordináló, valamint 
j) a kommunikációs  

tevékenység.  
 
3) A Hatóság szervezeti és felügyeleti rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
1.4 A Nemzeti Közlekedési Hatóság vezetői megbeszélésének rendje 
 
1) Az Elnöki Értekezlet résztvevői: az elnök, a Központi Hivatal főosztályvezetői, a 

kontrolling osztály vezetője, a minőségügyi osztály vezetője, a stratégiai és módszertani 
igazgató, az elsőfokú területi főigazgató, a területi igazgatók, a Kiemelt Ügyek 
Központjának vezetője, valamint az elnök által meghívott más személyek.   
 
Az értekezletet az elnök vagy távollétében az általa kijelölt vezető megbízású 
köztisztviselő vezeti. 
 

2) A Vezetői Értekezlet résztvevői: az elnök, a Központi Hivatal főosztályvezetői, a 
kontrolling osztály vezetője, a stratégiai és módszertani igazgató, az elsőfokú területi 
főigazgató, a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság vezetője, a Pályaalkalmasság 
Vizsgálati Igazgatóság vezetője, a Kiemelt Ügyek Központjának vezetője, valamint az 
elnök által meghívott más személyek. 
 
Az értekezletet az elnök vagy távollétében az általa kijelölt vezető megbízású 
köztisztviselő vezeti. 
 

3) Területi Vezetői Értekezlet résztvevői: területi igazgató, a területi igazgatóság főosztályvezetői és 
osztályvezetői, valamint a területi igazgató által meghívott más személyek. 
 
Az értekezletet a területi igazgató vagy távollétében az általa kijelölt vezető megbízású 
köztisztviselő vezeti. 
 

4) A Minőségügyi Tanács résztvevői: 
a) elnök 
b) elsőfokú területi főigazgató 
c) területi szervek igazgatói 
d) stratégiai és módszertani igazgató 
e) az ellenőrzési és minőségügyi főosztály vezetője. 

 
5) Amennyiben valamely vezetői megbeszélésen a Hatóság alkalmazottainak nagyobb 

csoportját érintő téma kerül megvitatásra, úgy annak előkészítő anyaga véleményezés 
céljából megküldésre kerül a szakszervezetek részére, illetve a szakszervezetek vezetői 
meghívást kapnak az értekezletre. 

 
6) A vezetői értekezletek rendjét az elnök utasításban határozza meg. 
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1.5 A munkavégzés szabályai 
 
1) A munkavégzés általános szabályait, a Hatóság alkalmazottainak feladatait a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a 
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint 
ezek végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, miniszteri, illetve elnöki utasítások és 
szabályzatok tartalmazzák. 

 
2) A vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők és az általuk irányított köztisztviselők 

közötti munkakapcsolat fenntartásának alapvető formája az írásbeliség, kivételes esetben 
a szóbeliség. Szóbeliség esetében azonban a szóbeli közlések lényegi tartalmát utólag az 
utasítást kapó személynek rögzíteni kell. A köztisztviselők – a jogszabályok által 
kötelezően előírtakon kívül – az egyes ügyek intézésével kapcsolatos álláspontjukat az 
ügyiraton, vagy más módon írásban rögzítik. 

 
3) A Hatóság köztisztviselői a vezetői megbízatással rendelkező köztisztviselőkkel – a 

rendkívüli esetek kivételével – a hivatali út betartásával tartanak kapcsolatot. A hivatali 
utat a Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Ügyrendjében foglaltak 
szerint kell értelmezni. Ugyanezen rend szerint történik a beszámoltatás, az ellenőrzés és 
a felelősségre vonás is. A hivatali út meg nem tartásának indokáról a köztisztviselők 
közvetlen vezetőiket haladéktalanul tájékoztatni kötelesek. 

 
4) A köztisztviselők az egyes ügyeket a személyükre megállapított munkaköri leírásban és a 

szervezeti egységek ügyrendjében foglaltak szerint – az adott ügy előzményének és 
összefüggéseinek ismeretében, az ügyben keletkezett valamennyi irat együttes 
kezelésével – intézik. 

 
5) A vezetői megbízású köztisztviselők – általános szabályként – az adott ügyben illetékes 

köztisztviselő álláspontjának és javaslatainak ismeretében hozzák meg döntéseiket. A 
vezető megbízatással rendelkező köztisztviselők intézkedéseikről az illetékes 
köztisztviselőt vagy felettest – szükség szerint – tájékoztatják, amennyiben javaslataiktól 
eltérően járnak el. 

 
6) Az elsőfokú területi főigazgató – a stratégiai és módszertani igazgatóság által kiadott 

irányelvek figyelembevételével – koordinálja a regionális igazgatóságok, a Polgári 
Légiközlekedési Igazgatóság és a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság 
munkavégzését.  

 
7)  A Hatóság szervezeti egységei kapcsolatot tartanak mindazon belföldi és külföldi 

hatóságokkal és más szervezetekkel, amelyekkel az együttműködés az előírt 
tevékenységük ellátása érdekében szükséges.  

 
8) A Hatóság alkalmazottainak a Hatóságon kívüli szervekkel kapcsolataikat úgy kell 

kialakítaniuk, hogy az a Hatóságra ne jelentsen előnytelen megítélést. 
 
9) A Hatóságot az elnök képviseli, aki ezt a képviseleti jogát az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve átruházhatja. 
 

 



 
 
 
 
526 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTŐ 9. szám 

A főigazgató, a főosztályvezetők, igazgatók, osztályvezetők feladatkörükben képviselik a 
Hatóságot. 
 
A Hatóság jogi képviseletét a Jogi Főosztály látja el. 

 
10) A Hatóság bankszámlái feletti rendelkezési joggal az elnök és a gazdasági 

főosztályvezető, illetve az elnök által kijelölt más dolgozók bírnak. A 
kötelezettségvállalás, utalványozás, igényérvényesítés részletes szabályait az elnök által 
kiadott szabályzatok tartalmazzák. 

 
11) A Hatóság alkalmazottai részére munkaköri leírást kell adni. A munkaköri leírást az 

alkalmazott közvetlen szolgálati felettese köteles kidolgozni, az egységesített 
munkakörök tartalmának figyelembevételével. 

 
12) A Hatóság valamennyi alkalmazottjának beszámolási kötelezettsége van közvetlen 

vezetője részére a munkavégzés során szerzett tapasztalatokról, tendenciákról, 
rendellenességekről. 
 
Intézkedést igénylő esetben a főigazgató, igazgató, illetve a főosztályvezető javaslatot tesz 
az elnök útján kibocsátandó intézkedésre. Az igazgatóságok és a főosztályok negyedévre 
lebontott, részletes munkatervet és ellenőrzési tervet készítenek. Ezekre is tekintettel 
készül a Hatóság éves munkaterve és ellenőrzési terve. 

 
13) Az elnök a Hatóság alkalmazottainak közszolgálati jogviszonyával, illetve 

munkaviszonyával kapcsolatos, valamint az azonnali intézkedést igénylő kérdéseket 
elnöki utasításban szabályozza, a szakmai követelményekről szabályzatot ad ki. 

 
 
1.6 A vezetés jogi eszközei 
 
1) A Hatóság vezetésének jogi eszközei a következők: 

a) ügyrend 
b) elnöki utasítás 
c) elnöki szabályzat 
d) területi szerv igazgatójának végrehajtási utasítása. 
 

2) Az önálló szervezeti egységek feladatainak részletes leírására, a feladataikhoz kapcsolódó 
folyamatok meghatározásárára ügyrend kerül kiadásra. Az ügyrendben a rendszeresen, 
ismétlődően előforduló feladatokat és a feladatellátás rendjét határozzák meg annak 
érdekében, hogy a napi munka rendes menetében csak indokolt esetben legyen szükség 
operatív vezetői beavatkozásra. Az ügyrend célja az, hogy világossá tegye a munkatársak 
számára a velük szemben támasztott követelményeket, ugyanakkor teret adjon az 
önállóságnak azáltal, hogy meghatározza a szakmai mérlegelésen alapuló önálló döntések 
meghozatalának kereteit. 
 
Az ügyrend kötelezően tartalmazza a következőket: 

a) a szervezeti egység belső tagozódásához igazodóan az egyes osztályok, csoportok 
– a jelen Szabályzatban foglaltaknál részletesebb, de a munkaköri leírásokhoz 
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képest összevontabban kifejtett – feladatait; a feladatok ellátásához rendszeresített 
munkaköröket;  

b) a munkavégzés menetét, különös figyelemmel a helyettesítés rendjére, a szolgálati 
és információs kapcsolatokra; 

c) a feladatellátás felelősségi rendjét;  
d) a kiadmányozási jog gyakorlását, valamint a feladatok és hatáskörök 

átruházásának lehetőségét, a beszámolási (jelentéstételi) kötelezettséget;  
e) a társ szervezeti egységekkel való együttműködés területeit és rendjét;  
f) a külső szervekkel, cégekkel stb. való kapcsolattartás területeit és szabályait. 

 
 
3) A vezetés jogi eszközeire vonatkozó részletes szabályokat az elnök utasításban 

szabályozza. 
 
 

1.7 A hatáskör gyakorlása 
 
1) A Hatóság egyes szervezeti egységei (főosztály, osztály, főigazgatóság, igazgatóság, 

Kiemelt Ügyek Központja) látják el a Hatóság feladat- és hatáskörét megállapító 
jogszabályban, a jelen Szabályzatban és az elnök által jóváhagyott Ügyrendben 
meghatározott feladatokat. 

 
2) Az elnök feladat- és hatáskörébe tartozó egyes ügyekben az a szervezeti egység vagy 

személy rendelkezik eljárási jogosultsággal és kötelezettséggel, akinek, illetve amelynek a 
hatáskörét a jelen Szabályzat, illetve az Ügyrend megállapítja. 

 
3) A szervezeti egység vezetője az ügyintézés és a döntés jogát a szervezeti egység 

hatáskörébe tartozó bármely ügyben magához vonhatja. 
 
4) Az esetleges hatásköri vitákban – ide nem értve a hatósági hatásköri összeütközések 

eldöntését – a szervezeti egységek felügyeletét ellátó vezetők közötti eredménytelen 
egyeztetés esetén az elnök dönt. 

 
5) Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén – a működéssel összefüggő gazdasági és 

pénzügyi kérdések, a másodfokú ügyek intézése, valamint a kinevezési, felmentési és 
fegyelmi jogkör kivételével – a stratégiai és módszertani igazgató bármely ügyben 
utasítási, döntési és ellenőrzési joggal rendelkezik, az elnök részére való utólagos 
beszámolási kötelezettséggel. 
 
A Hatóság területi szervei által hatáskörükbe tartozó ügyekben hozott döntés elleni 
fellebbezés másodfokú elbírálása során az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén 
helyettesként a Másodfokú Hatósági Főosztály vezetője jár el. 

 
6) Az elnököt a működtetéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi kérdésekben a gazdasági 

főosztályvezető helyettesíti. 
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A gazdasági főosztályvezető a felügyelete alá nem rendelt szervezeti egységek 
vonatkozásában csak gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben rendelkezik döntési, 
intézkedési és ellenőrzési joggal. 

 
7) A főigazgató, a stratégiai és módszertani igazgató – kivéve az 5. pontban meghatározott 

esetet –, a területi igazgatók és a főosztályvezetők feladatuk ellátásához információt 
közvetlenül is kérhetnek az irányításuk alá nem tartozó szervezeti egységektől, utasítást 
azonban csak a megkeresett szervezeti egység vezetője adhat. 

 
8) Helyettesítés során a helyettesítésre esetenként kijelölt alkalmazott a helyettesített 

alkalmazott feladatkörét gyakorolja, kivéve, ha a jelen Szabályzat, illetve az elnök ettől 
eltérően rendelkezik.  
 

9) A főigazgatót, a stratégiai és módszertani igazgatót, a regionális igazgatót, a 
Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság, a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság és a 
Kiemelt Ügyek Központjának vezetőjét az általa kijelölt vezető helyettesíti. 
 
A főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes (ennek hiányában a főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető), míg az osztály vezetőjét akadályoztatása esetén az általa kijelölt 
beosztottja helyettesíti. 

 
 
 
1.8 A Hatóság egyes szervezeti egységei közötti kapcsolatok, az ügyintézés szabályai, 

felelősségi rend 
  
1) A főosztályok, osztályok, igazgatóságok és a Kiemelt Ügyek Központja a jelen 

Szabályzatban és az Ügyrendben meghatározott feladatkörrel és a feladatok végzéséhez 
szükséges hatáskörrel rendelkeznek. 

 
2) A szervezeti egységek feladataikat – általános szabályként – főfelelősi rendszerben látják 

el. Egy ügyben az a szervezeti egység a főfelelős, amelynek hatáskörét a jelen Szabályzat 
vagy az Ügyrend megállapítja. E szabálytól az elnök rendkívüli esetben eltérhet. A 
főfelelős – az ügyben feladatköre szerint érdekelt más főosztályok álláspontjának 
ismeretében – önállóan dönt, és viseli döntése felelősségét. A meghozott döntésről 
tájékoztatni kell mindazon szervezeti egységeket, amelyeknek a döntés ismerete 
feladatkörük ellátásához szükséges. 

 
3) A döntés meghozatalában közreműködő szervezeti egység felelőssége csak a saját 

feladat- és hatáskörében meghozott részdöntésre terjed ki. A főfelelős és az ügyben 
közreműködő szervezeti egység(ek) közötti véleményeltérés esetében az ügyet döntésre 
elő kell terjeszteni az érdekelt szervezeti egységek felett közvetlen felügyeletet gyakorló 
vezető részére. 

 
4) Ha valamely intézkedés más szervezeti egység hatáskörét is érinti vagy az intézkedés más 

szervezeti egység tevékenységére jelentős hatással van, illetőleg ha az intézkedés ismerete 
más szervezeti egység munkájának ellátásához szükséges, az intézkedést előzetesen 
egyeztetni kell az adott ügyben érdekelt szervezeti egység vezetőjével. Az egyeztetés 
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elmaradásából adódó felelősség az ezt a kötelezettséget megszegő szervezeti egység 
vezetőjét terheli. 

 
 
 
1.9 A kiadmányozás 
 
1) A Hatóságtól külső szervhez, vagy személyhez, illetőleg a Hatóságon belül az egyik 

szervezeti egységtől a másik szervezeti egységhez küldött iratot, továbbá az 
alkalmazottak részére hivatalosan kiadott iratokat kiadmánynak kell tekinteni. A belső 
tájékoztatást szolgáló iratok nem minősülnek kiadmánynak. 

 
2) Kiadmányt kiadni, illetőleg továbbítani csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet. 
 
3) A kiadmányozási jog az arra feljogosított köztisztviselőnek az ügy érdemi elintézésére 

vonatkozó eljárási rendelkezését jelenti. Ez utóbbi tartalmazza különösen: 
a) az intézkedések (szóbeli, írásbeli) jóváhagyásának, 
b)  az érdemi döntés meghozatalának,  
c)  az írásbeli intézkedés irattárba helyezése engedélyezésének  
jogát. 
 

4) A kiadmányozási jog az elnököt a területi szervek hatáskörébe tartozó elsőfokú hatósági 
ügyek kivételével korlátlanul, az egyes szervezeti egységek vezetőit a hatáskörükbe 
tartozó ügyek vonatkozásában illeti meg. E jogot távollétükben, vagy akadályoztatásuk 
esetén a helyettesítésükkel megbízott köztisztviselő gyakorolhatja. 
 

5) Az ügyek intézése során keletkező ügyiratokat, feljegyzéseket az adott ügyekben 
hatáskörrel rendelkező vezetői megbízású köztisztviselő vagy az általa felhatalmazott más 
köztisztviselő írhatja alá. 
 

6) A fenti 1-5 pontban felsoroltakon kívül feladatkörükben eljárva kiadmányozási joga van: 
a) a belső ellenőrnek, 
b) a szakmai vizsgabizottság elnökének,  
c) helyszíni eljárása során a közúti ellenőrnek, utak ideiglenes forgalomba helyezése 

esetén az eljárás vezetőjének, 
d) a közúti járművezetői vizsgabiztosokat ellenőrző szakfelügyelőnek,  
e) a telephelyi ellenőrzést végző, valamint a hajózási tevékenységet ellenőrző 

munkatársnak,  
f) jogi képviseleti ügyben a jogtanácsosnak, 
g) közúti jármű vizsgabiztosnak. 
 

7) A kiadmányozás jogát az elnök a területi szervek hatáskörébe tartozó elsőfokú hatósági 
ügyek kivételével bármely ügyben, a főigazgató, az igazgatók, Kiemelt Ügyek 
Központjának vezetője, és a főosztályvezetők pedig az általuk felügyelt, illetve irányított 
szervezeti egységek feladatkörébe tartozó ügyekben magukhoz vonhatják. 
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8) A kiadmányozott irat tartalmi és formai helyességéért a kiadmányozó a felelős. Ez 
azonban nem érinti az ügyintézőnek és az ügy elintézésében részt vett más dolgozónak a 
felelősségét. 

 
9) A kiadmányozás részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

 
10) A Hivatal hivatalos állásfoglalásának közzétételéről (nyilatkozat, tájékoztatás adása) 

külön szabályzat rendelkezik. 
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2. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 
 
2.1 Elnök  
 
1) Az elnök a Hatóságnak, mint központi költségvetési szervnek az egyszemélyi felelős 

vezetője. Az elnököt a közlekedésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. 
 
2) Az elnök eljár és dönt mindazokban az ügyekben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal, 

kivéve az átruházott hatásköröket.  
 
3) Az elnök felelős különösen: 

a) a Központi Hivatal hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű és jogszerű ellátásáért, 
b) a belső ellenőrzés megszervezéséért, működtetéséért és irányításáért, 
c) a Hatóság eredményes gazdálkodásáért, a számviteli rendért, a mérleg 

valódiságáért, a FEUVE működtetéséért, 
d) A szabálytalanságok kezelése eljárási rendjének szabályozásáért, 
e) a Minőségügyi Kézikönyv hatályba léptetéséért és annak aktualizálásáért, a 

minőségügyi rendszer működtetéséért; irányítja a Hatóság Minőségügyi 
Tanácsának munkáját, 

f) a Hatóság informatikai rendszerének üzemeltetéséért és az informatikai 
fejlesztésért, 

g) a Hatóság humánerőforrás gazdálkodásáért. 
 
4) Az elnök feladatai különösen: 

a) kiadja az elnöki utasításokat és a szabályzatokat, 
b) kiadmányozza a gazdasági és közlekedési miniszternek, az államtitkárnak, 

szakállamtitkároknak szóló jelentéseket és a központi államigazgatási szervek 
vezetőinek szóló átiratokat, 

c) közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi a Központi Hivatal munkavégzését,  
d) az Európai Unió tagállamaként való működésből, az EU jogérvényesítésből eredő, 

a Hatóságot érintő intézményfejlesztési feladatokat (beruházás, létszámfejlesztés) 
meghatározza, 

e) gyakorolja a munkáltatói jogot a Hatóság köztisztviselői és munkavállalói felett a 
jogszabályban és a jelen Szabályzatban foglaltak szerint, 

f) minősíti a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak 
ellátásában részt vevő szerv vezetőjeként a titkos ügyiratkezelés körébe tartozó 
ügyiratokat és irányítja a titkos ügyiratkezelést, 

g) ellátja és irányítja a Hatóság tevékenységével összefüggő polgári védelmi és 
katasztrófavédelmi feladatokat, 

h) gondoskodik a Hatóság munka- és tűzvédelmi feladatainak meghatározásáról, a 
végrehajtás irányításáról és ellenőrzéséről, 

i) elkészíti a Hatóság végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 
folyamatainak leírását tartalmazó ellenőrzési nyomvonalat, 

j) gondoskodik a közvetlen felügyelete alatt álló belső adatvédelmi felelős 
kinevezéséről vagy megbízatásáról, valamint biztosítja a jogszabályban 
megállapított feladatainak végrehajtásához szükséges feltételeket, valamint 

k) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. 
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5) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén  

a) a gazdálkodási és pénzügyi jogkör tekintetében a stratégiai és módszertani 
igazgató, 

b) a másodfokú ügyekben a Másodfokú Hatósági Főosztály vezetője, míg 
c) egyéb ügyekben a stratégiai és módszertani igazgató  
helyettesíti az elnököt és gyakorolja az elnök jogait utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. 
 

6) A jelen Szabályzatban át nem ruházott kinevezési, felmentési és fegyelmi ügyekben az 
elnök nem helyettesíthető. 

 
2.2 Főigazgató 
 
1) A főigazgatót az elnök nevezi ki és menti fel. A főigazgató a tevékenységét az elnök 

irányítása alapján végzi. 
 
2) A főigazgató felelős: 

a) a jelen Szabályzattal a feladatkörébe utalt – területi szervek esetében önálló 
szakmai felelősséggel rendelkező - szervezeti egységek irányításáért, koordinálja, 
hogy ezen szervezeti egységek a Hatóság munkatervében meghatározott hatósági, 
ellenőrzési és egyéb feladatokat, illetve az elnök utasításait végrehajtsák, 

b) az elnök közvetlen irányítása alá tartozó főosztályokkal való hatékony 
együttműködésért, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti 
megfelelő együttműködés kialakításáért. 

 
3) A főigazgató feladatai különösen: 

a) a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, a jelen Szabályzat és az 
Ügyrend előírásainak, valamint az elnök utasításainak megfelelően összehangolja 
és ellenőrzi a Hatóság – jelen Szabályzattal feladatkörébe utalt – főosztályainak, 
igazgatóságainak munkáját, dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, 

b) ellátja az elnök által meghatározott egyéb feladatokat, 
c) gyakorolja a jelen Szabályzat szerinti rá átruházott munkáltatói jogokat, 
d) szervezi, irányítja a Hatóság hatáskörébe tartozó szakmai döntéseket megelőző 

egyeztetési feladatokat, munkaköri leírása, illetőleg az elnök eseti megbízása 
alapján, 

e) koordinálja a Hatóság egyes szakterületeinek az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Programban (OSAP) szereplő, továbbá a GKM által elrendelt 
adatgyűjtésnek, illetve más szervek által elrendelt kötelező adatszolgáltatásnak a 
teljesítését, valamint 

f) feladatkörében gondoskodik a Minőségügyi Kézikönyv betartásáról, szükség 
esetén javaslatot tesz annak módosítására. 

 
 
2.3 Gazdasági főosztályvezető  
 
1) A gazdasági főosztályvezetőt a közlekedésért felelős miniszter – az elnök javaslatára – 

nevezi ki és menti fel. 
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2) A gazdasági főosztályvezető a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok 

tekintetében az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti. 
 
3) A gazdasági főosztályvezető: 

a) az elnökkel együttesen felelős a számviteli rendért, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért, a mérleg és mérlegbeszámoló adatainak valódiságáért, 

b) a beszerzési eljárásokban – a közbeszerzési szabályok betartásával – a működési, 
dologi feltételek biztosításáért az adott beszerzési eljárásban érintett területi szerv, 
szervezeti egység vezetőjével együttesen felelős. 

 
4) A gazdasági főosztályvezető feladatai különösen: 

a) iránymutatást ad a Hatóság szervezeti egységeinek gazdasági jellegű munkájához, 
kötelező érvényű gazdálkodási, illetve a gazdálkodással szorosan összefüggő 
szervezési (ügyviteli) intézkedéseket tesz a Hatóságra vonatkozóan, és 
figyelemmel kíséri ezek végrehajtását, 

b) közreműködik a Hatóság munkaerő- és bérgazdálkodásában, javaslatot tesz a 
személyi jellegű kifizetések keretösszegére és véleményezi a személyi jellegű 
kifizetésekre vonatkozó javaslatokat, 

c) közvetlenül irányítja a felügyelete alá tartózó szervezeti egységek gazdálkodással, 
költségvetési tervezéssel, pénzellátással, költségvetési beszámolóval, 
költségvetési gazdálkodással, az állami vagyon kezelésével, a beszámolással, a 
számvitellel, az előírt adatszolgáltatással, a gazdasági folyamatba beépített 
ellenőrzéssel és a bér- és munkaüggyel kapcsolatos feladatait, 

d) ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek szakmai tevékenységét és a 
területi szerv vezetőjével együttesen biztosítja a hatékony feladatellátás feltételeit, 

e) gondoskodik a Hatóság által használt épületek, épületrészek, eszközállomány 
javítási, karbantartási és felújítási munkálatainak megszervezéséről és 
lebonyolításáról, 

f) intézkedik vagy intézkedést kezdeményez a biztonságos üzemeltetési feltételek 
megteremtéséről, 

g) gyakorolja az e Szabályzat szerint a rá átruházott egyéb munkáltatói jogokat, 
h) bonyolítja a Hatóság beruházásait, beszerzéseit, valamint 
i) ellátja a kincstári vagyoni körbe tartozó ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági 

jellegű feladatokat, 
j) gondoskodik az adatszolgáltatási tevékenység határidőre történő ellátásáról. 
 

 
 
2.4 Stratégiai és módszertani igazgató  
 
1) A stratégiai és módszertani igazgató a jogszabályok, a jelen Szabályzat előírásai, a 

Hatóság szabályzatai és az  ügyrend alapján önállóan szervezi, irányítja és ellenőrzi a 
felügyelete alá tartozó szervezeti egységek munkáját, illetve ellátja a személyes 
feladatkörébe utalt feladatokat.   

 
2) Az igazgató felelős:  

a) a hatóság stratégiai céljainak kidolgozásáért és megvalósításáért, 
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b) az egységes hatósági szakmai módszertanok kidolgozásáért és azok 
megvalósításának ellenőrzésért, 

c) az alárendelt szervezeti egységek munkájáért. 
 
 
2.5 Területi szervek igazgatói 
 
1) A jogi személyiséggel nem rendelkező területi szerv: Regionális Igazgatóság, 

Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság, illetve a Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (a 
továbbiakban együtt: területi szerv) vezetőjének szakmai munkáját a főigazgató 
koordinálja. 

 
2) Az igazgató a jogszabályok, a jelen Szabályzat előírásai, a Hatóság szabályzatai és az 

ügyrend alapján önállóan szervezi, irányítja és ellenőrzi a területi szerv munkáját, illetve 
ellátja a személyes feladatkörébe utalt feladatokat. 

 
3) Az igazgató felelős:  

a) a területi szerv hatáskörébe tartozó szakmai feladatok szakszerű és jogszerű 
ellátásáért, 

b) az általa irányított szervezetben a törvényesség betartásáért, 
c) az integrált gazdaságirányítási rendszer szabta kereten belül a területi szerv 

eredményes gazdálkodásáért, a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, 
szabályzatok, elnöki utasítások betartásáért. 

 
4) Az igazgató feladatai különösen: 

a) irányítja és rendszeresen beszámoltatja a  területi szerv szervezeti egységeinek 
vezetőit, 

b) képviseli a területi szervet a feladatkörébe tartozó ügyekben, 
c) kezdeményezi a szükséges működési feltételek megteremtését, 
d) gyakorolja a területi szerv alkalmazottai felett a munkáltatói jogot a jogszabályban 

és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint, 
e) gondoskodik a Hatóság Belső Ellenőrzési Kézikönyvének szervezeten belüli 

végrehajtásáról, 
f) javaslatot tesz a Hatóság éves munka és ellenőrzési tervének összeállítására, 

gondoskodik annak végrehajtásáról a területi szervnél, 
g) gondoskodik a területi szerven belül a minőségirányítási rendszer hatékony 

működéséről, a minőségpolitikai nyilatkozatban foglalt célkitűzések 
megvalósításáról, a Minőségügyi Kézikönyv betartásáról, javaslatot tesz a 
módosítására, illetve véleményezi a javasolt változtatásokat, 

h) figyelemmel kíséri a közhatalmi döntések meghozatala és végrehajtása során a 
korrupcióellenes működés érvényesülését. 

 
 
2.6 Főosztályvezető  
 
1) A Központi Hivatal főosztályvezetőjének munkáját az elnök, más főosztályvezető 

munkáját a szervezeti és felügyeleti rend szerinti vezető irányítja. 
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2) A jogszabályok, a jelen Szabályzat előírásai, az ügyrend és a vezetők utasításai alapján 
szervezi, irányítja és ellenőrzi a főosztály munkáját.  

 
3) A főosztályvezető felelős: 

a) a vezetése alatt álló főosztály irányításáért, jogszerű és szakszerű működéséért,  
b) a végrehajtás ellenőrzéséért, a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséért. 

 
4) A főosztályvezető feladatai különösen: 

a) kidolgozza a főosztály feladatkörébe tartozó előterjesztések, elnöki utasítások és 
szabályzatok szakmai tervezetét, 

b) irányítja és rendszeresen beszámoltatja a főosztály szervezeti egységeinek 
vezetőit, 

c) ellenőrzi, hogy a főosztály köztisztviselői a munkaköri leírásukban foglaltakat 
teljesítik-e, gondoskodik az összeférhetetlenség megszüntetéséről, 

d) képviseli a főosztályt a feladatkörébe tartozó ügyekben, 
e) gyakorolja a jelen Szabályzat szerint rá átruházott egyéb munkáltatói jogokat, 
f) kezdeményezi a szükséges működési feltételek megteremtését, 
g) gondoskodik szakterületén a Minőségügyi Kézikönyv betartásáról, javaslatot tesz 

a módosítására, illetve véleményezi a javasolt változtatásokat, valamint 
h) javaslatot tesz a Hatóság éves munka és ellenőrzési tervének összeállítására, 

gondoskodik annak végrehajtásáról a főosztályon. 
 
 
2.7 Főosztályvezető-helyettes  
 
1) A főosztályon a főosztályvezető általános helyettesítésére egy, osztályt nem vezető 

általános főosztályvezető-helyettes működhet. 
2) A főosztályvezető-helyettes feladatkörében: 

a) figyelemmel kíséri a szakterületén, hogy az ügyfélforgalom keretében a hatósági 
eljárások a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendben történjenek, és hatósági 
személy megvesztegetésére ne nyíljon lehetőség, 

b) felelős az ügykörébe tartozó hatósági jogkör gyakorlásáért, 
c) képviseli a főosztályt a feladatkörébe tartozó ügyekben, 
d) elősegíti a főosztály munkavállalóinak indokolt szakmai fejlődését, 
e) szakterületén gondoskodik, hogy a Minőségügyi Kézikönyvben foglaltak 

betartásra kerüljenek. 
 
 
2.8 Osztályvezető  
 
1) A osztályvezetői megbízású köztisztviselő az elnöktől, főigazgatótól, igazgatótól, 

főosztályvezetőtől kapott utasítások, a jogszabályok, az ügyrend és a jelen Szabályzatban 
foglaltak figyelembevételével – önálló felelősséggel – irányítja és szervezi, illetve 
ellenőrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység tevékenységét. 

 
2) Az osztályvezető felelős különösen: 

a) az ügykörébe tartozó hatósági jogkör és egyéb feladatok jogszerű és szakaszerű 
ellátásáért, a szakmai felettesei által a hatáskörébe utalt ügyekben az általa hozott 
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döntésekért és azok végrehajtásának érvényesítéséért, a hatáskörébe tartozó 
ügyekben a Hatóság képviseletének ellátásáért, 

b) az irányítása alá tartozó köztisztviselők és fizikai alkalmazottak/munkavállalók 
munkájának rendszeres értékeléséért, 

c) az osztály ügykörét érintő, a Hatóság más szervezeti egységei és más szervek által 
készített szakmai anyagok, javaslatok véleményezéséért, az osztály ügykörébe 
tartozó jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások, javaslatok és egyéb anyagok 
kidolgozásáért, valamint 

d) szakterületén a Minőségügyi Kézikönyv előírásainak betartásáért. 
 
3) Az osztályvezető gyakorolja a jelen Szabályzat szerinti rá átruházott munkáltatói jogokat. 
 
4) A főosztályvezető-helyettesi megbízású köztisztviselő hiányában a főosztályvezető által 

kijelölt osztályvezető – a főosztályvezető távollétében, annak jogkörében eljárva – 
helyettesíti a főosztályvezetőt. 

 
5) Az osztályvezető feladatai különösen: 

a) intézkedik és dönt a feladatkörébe utalt ügyekben, 
b) gyakorolja a jelen Szabályzat szerint rá átruházott egyéb munkáltatói jogokat, 
c) gondoskodik a szervezeti egység feladatát érintő jogszabályok, elnöki utasítások, 

szabályzatok végrehajtásáról, illetve ellenőrzi azok végrehajtását, 
d) koordinálja a szervezeti egység munkavégzését, gondoskodik a feladatok 

végrehajtásáról, 
e) gondoskodik a szervezeti egység feladatkörébe tartozó elnöki utasítások és 

szabályzatok szakmai tervezetének kidolgozásáról, 
f) ellenőrzi, hogy a szervezeti egység alkalmazottai maradéktalanul eleget tesznek-e 

a munkaköri leírásukban foglaltaknak, gondoskodik az összeférhetetlenség 
megszüntetéséről, 

g) kidolgozza az általa irányított szakterület szakmai állásfoglalását a más 
szervektől, szervezeti egységektől véleményezésre, észrevételezésre megküldött 
tervezetekre vonatkozóan, valamint 

h) gondoskodik a munkafegyelem megtartásáról. 
 
6) A főosztályvezető-helyettesi megbízású osztályvezetőre a 2.7. pontban, illetve a jelen 

pontban foglaltakat együtt kell alkalmazni. 
 
 
2.9 Köztisztviselő 
 
1)  A köztisztviselő – a Ktv., valamint a jelen Szabályzat és a Kinevezési Okiratban 

foglaltak szerint – a felette közvetlen szakmai irányítást gyakorló vezető megbízású 
köztisztviselő által feladatkörébe utalt ügyek ellátásáért önálló felelősséget visel. 

 
2) A köztisztviselő az ügykörében eljárva felelős különösen: 

a) az ügyek – a Hatóság vezetői által meghatározott, szakmailag egységes elveken 
alapuló – folyamatos intézéséért, 
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b) az ügyek előzményének, a tényleges helyzetnek, az adatoknak a teljes körű 
feltárásáért, ismertetéséért; közigazgatási hatósági ügy esetében a tényállás teljes 
körű feltárásáért, az eljárási határidők betartásáért, 

c) a szükséges belső és külső egyeztetés, koordináció eredményes megvalósulásáért, 
d) az általa alkalmazott vagy javasolt szakmai megoldások hatályos jogszabályokkal, 

kormányzati döntésekkel való összhangjának biztosításáért, a felettesei által adott 
iránymutatások gyakorlati érvényre juttatásáért, valamint 

e) a Hatóság informatikai rendszerének, valamint a személyes használatra átvett 
informatikai eszközöknek – a vonatkozó belső szabályzatoknak, elnöki 
utasításoknak megfelelő – rendeltetésszerű használatáért. 

 
3) A Hatóság azon légiközlekedési tevékenységet ellátó köztisztviselői, akik a feladatuk 

ellátásához szükséges érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek, a köztisztviselői 
illetményalap 2,5-szeresének megfelelő szakszolgálati pótlékra jogosultak. 

 
 
2.10 Ügykezelő 
 
Az ügykezelő a közigazgatási szerv tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el. 
Az ügykezelőkre a köztisztviselőkre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni a Ktv. VIII. 
fejezetében foglalt eltérésekkel. 
 
 
2.11 Munkavállaló 
 
A köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállaló jogviszonyára a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény XII. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
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3. A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 
 
 
3.1 Elnök  
 
1) Az elnök munkáltatói jogkört gyakorol a Központi Hivatal alkalmazottai felett, valamint 

kinevezi, felmenti a Hatóság területi szerveinek alkalmazottait és felettük fegyelmi 
jogkört gyakorol, továbbá a Hatóság egészére vonatkozóan vezetői megbízás adásáról és 
visszavonásáról rendelkezik. 

 
2) A területi szervek vezetőit és a regionális igazgatóságok vezetőit az elnök nevezi ki és 

menti fel, valamint gyakorolja felettük a fegyelmi jogkört. 
 
3) Az elnök a kinevezés, felmentés, fegyelmi jogkör gyakorlásán túlmenően gyakorolja a 

főigazgató, a stratégiai és módszertani igazgató, valamint a közvetlenül az irányítása alá 
tartozó főosztályvezetők és osztályvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. 

 
 
3.2 Főigazgató 
 

A főigazgató az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolja a területi szervek igazgatói 
és a közvetlenül az irányítása alá tartozó igazgatók, főosztályvezetők tekintetében a 
felmentés, kinevezés, fegyelmi jogkör, valamint a vezetői megbízatás adása és 
visszavonása kivételével az egyéb munkáltatói jogokat (a továbbiakban: egyéb 
munkáltatói jogok). 
 

 
3.3 Területi szerv igazgatója 
 
1) A területi szerv igazgatója az elnök által átruházott hatáskörben – a regionális 

igazgatóságok vezetői kivételével – kinevezi, felmenti a Hatóság területi szerveinek 
alkalmazottait és felettük fegyelmi jogkört gyakorol. 

 
2) A területi szerv igazgatója eredeti jogkörében gyakorolja a közvetlenül az irányítása alá 

tartozó vezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. A Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság vezetője ezen munkáltatói jogosítványokat a Kiemelt Ügyek 
Központjának vezetője felett is gyakorolja. 
 
 

3.4 A Kiemelt Ügyek Központjának vezetője 
 

A Kiemelt Ügyek Központjának vezetője a Közép-magyarországi Regionális igazgató 
által átruházott hatáskörben gyakorolja a közvetlenül az irányítása alá tartozó főosztályok, 
osztályok vezetői és a képzési referens tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. 
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3.5 Stratégiai és módszertani igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 
 

A stratégiai és módszertani igazgató, a főosztály, az osztály vezetője gyakorolja az elnök, 
illetve a területi szerv igazgatója által átruházott hatáskörben az egyéb munkáltatói 
jogokat az irányítása alá tartozó főosztályok vezetői, azok pedig az irányításuk alá tartozó 
alkalmazottak felett. 
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B. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. AZ ELNÖK KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 
 
 
1.1 Kontrolling Osztály 
 

Az osztály által ellátandó feladatok:  
a) kialakítja és működteti a vezetői információs rendszert; 
b) részt vesz a működésével összefüggő szabályzatok kialakításában, 

aktualizálásában, különös tekintettel az önköltségszámításra;  
c) részt vesz a díjszámítás, valamint az önköltség-számítási metodika kialakításában, 

illetve annak a jelentkező igények szerinti aktualizálásában;  
d) önköltségszámítás; 
e) elemzéseket készít a díjrendeletek módosításához, az új díjtételek költségalapú 

megállapításához; 
f) a szakfőosztályok bevonásával előrejelzéseket készít, illetve értékeli és elemzi a 

tényadatok tervszámokhoz viszonyított alakulását;  
g) koordinálja a gazdálkodással összefüggő külső szervek számára készítendő 

adatszolgáltatásokat; 
h) díjtételeket állapít meg. 

 
 
1.2 Elemzési Osztály 
 
1) Ellenőrzi az Informatikai Főosztály által műszaki szempontból naprakészen tartott, 

informatikai üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatos számítástechnikai eszközök 
(hardver, szoftver és kapcsolódó licenceik) nyilvántartását. 

 
2) Szakmai szempontból véleményezi a kidolgozott informatikai tárgyú szabályzatokat, 

ellenőrzi a szabályzatokban meghatározott előírások és követelmények megtartását és 
megtartását. 

 
3) Kidolgozza az informatika-biztonsági szabályzatokat.  
 
4) Technológiailag és ügyrendileg felügyeli az informatikai, valamint az adatbiztonságot. 

Kiképzi az informatikai biztonsági megbízottakat. 
 
5) A Hatóságon belül összehangolja, illetve végzi a korrupcióval szembeni megelőzési 

tevékenységet. 
 
6) A megelőzés és a titokvédelem körében a törvényes keretek között folyamatos 

kockázatelemzéseket hajt végre, elősegíti a vezető munkáltatói döntéseit. 
 
7) Elvégzi a Hatóság működésével kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálását. 
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8) A biztonságos és törvényes munkavégzés érdekében kapcsolatot tart, ha szükséges 
együttműködik a rendvédelmi szervezetekkel, részt vesz a Hatóság munkatársainak 
képzésében, tájékoztatásában. 

 
9) Ellátja a Hatóság számára a munka- és tűzvédelmi feladatokat, melynek során feladatát, 

hatáskörét és felelősségét a Hatóság Munkavédelmi Szabályzata, illetve Tűzvédelmi 
Utasítása határozza meg. 

 
 
1.3 Belső Ellenőrzési Főosztály 
 
1) A Főosztály a belső ellenőrzési feladatokat regionális szinten is ellátja a területi szervek 

vonatkozásában.  
 
2) A Főosztály ellenőrzési tevékenysége keretében hatásköre kiterjed – a titkos ügykezelést 

kivéve – a Hatóság valamennyi szervezeti egységére. A belső ellenőrzés során feladata 
különösen, hogy vizsgálja és értékelje: 

a) az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását; 
b) a tárgyi eszközök kihasználását, fenntartását és fejlesztését, és egyéb erőforrások 

felhasználását; 
c) a saját bevételek alakulását, azok feltárására, növelésükre tett intézkedések 

hatását, a követelések nyilvántartásának szabályszerűségét és beszedését; 
d) a kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előirányzattal való összhangját, 

nyilvántartását; 
e) a költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat-maradványok kimunkálásának 

valódiságát, szabályszerűségét, a befizetési kötelezettségek teljesítését; 
f) a közbeszerzési előírások betartásának szabályszerűségét. 

 
3) Az ellenőrzés során: 

a) koordinálja a hatóságon belül a korrupcióval szembeni fellépést,  
b) a kockázatkezeléssel alátámasztott éves, és stratégiai belső ellenőrzési terveket 

összeállítja, az elnök jóváhagyását követően a terveket végrehajtja, valamint azok 
megvalósulását nyomon követi,  

c) figyelemmel kíséri a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést 
(FEUVE), annak tapasztalatairól köteles folyamatosan tájékoztatni az elnököt. 

 
 

1.4 Minőségügyi Osztály 
 
1) Az Osztály a minőségügyi feladatokat regionális szinten is ellátja a területi szervek 

vonatkozásában. Az Osztály vezetője egyben a Hatóság minőségügyi vezetője. 
 
2) Feladata a Hatóság minőségirányítási rendszerének kidolgozása, elkészíti és folyamatosan 

karbantartja a Hatóság Minőségügyi Kézikönyvét. 
 
3) Javaslatot tesz a Hatóság minőségpolitikájára, minőségre vonatkozó célkitűzéseire és 

ezek megvalósításához szükséges minőségügyi tevékenységekre. Megfogalmazza a 
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Hatóság minőségügyi tevékenysége során alkalmazandó elveket, értéksorrendeket és 
eljárásokat. Meghatározza a Hatóságra vonatkozó minőségügyi alapkövetelményeket.  

 
4) A Minőségügyi Tanács részére javaslatot tesz, összesítő jelentést készít a Hatóság 

minőségügyi rendszert érintő kezdeményezéseiről, belső minőségügyi felülvizsgálatairól, 
valamint helyesbítő tevékenységéről. 

 
5) A belső szabályozó anyagokat nyilvántartja és elosztja. 

 
 

1.5 Jogi Főosztály 
 
1) A jog eszközeivel segíti a Hatóság és szervezeti egységei eredményességét, a jogszerű 

közigazgatási hatósági tevékenység ellátását, közreműködik a törvényesség 
biztosításában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez és a kötelezettségek 
teljesítéséhez. A Központi Hivatalba, illetőleg a területi szervekhez és a Kiemelt Ügyek 
Központjához beosztott jogtanácsosok és jogi előadók (a továbbiakban együtt: 
jogtanácsosok) útján részt vesz a szakterületek jogalkalmazói tevékenységében, 
kapcsolatot tart a társhatóságok jogi szolgálataival, az igazságszolgáltatás szerveivel. 
Ellátja a Hatóság képviseletét különösen az igazságszolgáltatási eljárás során. 

 
2) Felügyeli és irányítja a Hatóság ügyiratkezelését, beleértve a Hatóság Titkos 

Ügyiratkezelését is. 
 

3) Ellátja a Hatóság polgári jogi képviseletét, jogi tanácsot ad a Hatóság elnöke, a szervezeti 
egységek vezetői számára. Szerződéseket, egyéb okiratokat készít, illetve a más szerv 
által előkészített szerződéseket véleményezi, ellenjegyzi. Érvényesíti a szerződésekből 
származó és egyéb igényeket. 

 
4) Koordinálja, illetve ellátja a Hatóság jogszabály-alkotási előkészítő feladatait, 

véleményezi a jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz a szükséges jogalkotási feladatok 
elvégzésre. 

 
5) Elkészíti a belső irányítás azon jogi eszközeit, illetve módosításait, amivel az elnök 

megbízza, a más szakterületek által készített szabályzatokat jogi szempontból 
véleményezi. 

 
6) Közreműködik, segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, 

valamint az érintettek jogainak biztosításában. 
 
7) Közreműködik a közérdekű bejelentések és panaszügyek kivizsgálásában, javaslatot tesz 

az esetleg szükségessé váló intézkedések megtételére. 
 
 

1.6 Kommunikációs és Nemzetközi Főosztály 
 
A Főosztály elkülönült szervezetei egységei a Kommunikációs és PR Osztály, valamint a 
Nemzetközi és EU Kapcsolatok Osztály. 
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1.6.1 Nemzetközi és EU Kapcsolatok Osztály 

 
Összefogja az EU-támogatásokból és egyéb nemzetközi forrásból történő 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat, koordinálja az EU-s tagállamként való 
működéssel járó tevékenységet. Részt vesz az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 
(EKTB) tevékenységében. Összefogja a Hatóság EU és EU-n kívüli országok felé történő 
szakmai és szervezeti kapcsolatait, kommunikációját. Ellátja a légügyi főigazgatói 
feladatkört támogató adminisztrációs és koordinációs feladatokat, biztosítva annak a 
hatósági döntéshozataltól való függetlenségét.  

 
1.6.2 Kommunikációs és PR Osztály 

 
Javaslatot tesz a kommunikációs stratégiára, kidolgozza és karbantartja a Hatóság 
kommunikációs szabályzatát, ellátja a Hatóság egységes arculatának kialakításával és 
megőrzésével, az arculati elemek használatának koordinálásával kapcsolatos feladatokat. 
Szervezi a Hatóság vezetőinek sajtó- és médianyilatkozatait és a sajtótájékoztatókat, 
szervezi és koordinálja a szakmai konferenciákon és rendezvényeken történő részvételét a 
Hatóságnak. Ellátja az Autóvezető című szaklap kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

 
 
1.7 Másodfokú Hatósági Főosztály 

 
1) Másodfokon ellátja a közlekedési hatósági, szakhatósági feladatokat az összes szakág 

(közút, vasút, légügy, hajózás, pályaalkalmasság) vonatkozásában. 
 
2) Feladata az elsőfokú határozatok és végzések ellen benyújtott fellebbezések / kifogások 

elbírálása, ezáltal az elsőfokú határozatot (végzést) helybenhagyó, megváltoztató vagy 
megsemmisítő határozat meghozatala, új eljárásra utasító felügyeleti intézkedések 
indítványozása.  
 
 

1.8 Informatikai Főosztály 
 

A Főosztály elkülönült szervezetei egységei az Üzemeltetési Osztály és a Fejlesztési 
Osztály. 

 
1.8.1 Üzemeltetési Osztály 

 
1) Koordinálja és szakmailag irányítja a Hatóságnál foglalkoztatott informatikusok 

tevékenységét, szakmailag irányítja a Hatóság országos informatikai rendszerének 
(hardware, software, hálózat) folyamatos üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátását. 
Biztosítja a zavartalan információáramlást a Hatóságon belül, valamint az államigazgatási 
szervekkel történő kapcsolattartást és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a 
megállapodásokban foglaltak alapján.  
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2) Irányítja a Hatóság programjait üzemeltető külső vállalkozókkal való kapcsolattartást. 
Üzemelteti a Hatóság honlapját. Szervezi a Hatóság informatikai rendszerének 
üzemeltetéséhez szükséges eszközök, kellékek beszerzését. 

 
3) Ellátja a területi szerveknél, a Kiemelt Ügyek Központjánál az informatikai rendszerek 

üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai és help-desk feladatokat. 
 

1.8.2 Fejlesztési Osztály 
 

1) Javaslatot tesz a Hatóság integrált informatikai rendszerének kialakítására, irányítja és 
koordinálja projektvezetői minősítésben az informatikai fejlesztési projekteket, 
figyelemmel kíséri a projektcélok megvalósítását, eltérések esetén intézkedik a szükséges 
beavatkozásokról. 

 
2) Kialakítja a Hatóság informatikai stratégiai tervét, megtervezi az éves informatikai 

munkatervben és a Hatóság költségvetésben informatikai tartalmú feladatokra fordított 
források felhasználását (informatikai költségvetés), kezdeményezi, irányítja és felügyeli 
az informatikai költségvetés forrásfelhasználását. 

 
3) Kezdeményezi a Hatóság informatikai rendszerének és elemeinek fejlesztését. Igény és 

szükséglet szerint szervezi a Hatóság alkalmazottjai részére az informatikai oktatásokat. 
 
 
1.9 Humánpolitikai Főosztály 
 
1) A Főosztály feladata a Hatóság stratégiájának megfelelő emberi erőforrás stratégia 

kialakítása.  
 
2) Fentiekre figyelemmel feladatai különösen a következők: 

a) közreműködés a humánstratégia kidolgozásában, 
b) humánpolitikai tervek készítése (létszám, bérezés-ösztönzés, személyzetfejlesztés, 

karriertámogatás stb.), 
c) a humánpolitikai rendszerek:  

– munkakörelemzési, munkakör-értékelési,  
– bérezési és ösztönzési,  
– teljesítményértékelési,  
– fejlesztési, 
– karriertervezési, 
– toborzási stb. 

  rendszerek, eszközeik kidolgozása és működésének biztosítása. 
 

3) A Hatóság tekintetében a humánstratégia operatív megvalósításának koordinálása, 
működtetése, támogatása munkatársaik menedzselésben, a megfelelő emberi erőforrás 
módszerek, technikák és rendszerek biztosítása e feladatok ellátásához. 

 
4) A Központi Hivatal tekintetében ellátja a Ktv. és az Mt. alkalmazásából fakadó operatív 

feladatokat. 
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5) A Humánpolitikai Főosztály a területi szerveknél, a Kiemelt Ügyek Központjában 
dolgozó munkatársakkal ellátja az operatív humánpolitikai feladatokat. 

 
 
1.10 Gazdasági Főosztály 

 
A Főosztály elkülönült szervezeti egységei a Pénzügyi Osztály, a Számviteli Osztály, a 
Beszerzési és Ellátási Osztály és a Bér- és Munkaügyi Osztály. 

 
1.10.1 Pénzügyi Osztály 

 
Az Osztály feladatai: 

a) nyilvántartja az éves költségvetési előirányzatot, gondoskodik a gazdálkodási 
keretek betartásáról, és a működéshez szükséges pénzeszközök biztosításáról; 

b) vezeti a kötelezettség nyilvántartást (szerződések, megrendelések); 
c) ellátja a vevő, a szállító, a bank, a pénztár, a folyószámla kezelésével, 

kontírozásával és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti a GIRO 
utalásokat; 

d) elkészíti az ÁFA bevallást; 
e) ellátja a Magyar Államkincstárral kapcsolatos feladatokat (pl. pénzkészlet 

folyamatos figyelemmel kísérése, pénzfelvétel, előirányzatmódosítás, kötelezett-
ségvállalás bejelentése); 

f) kidolgozza az osztály tevékenységével összefüggő szabályzatokat és gondoskodik 
annak aktualizálásáról; 

g) ellátja a saját területére vonatkozó minőségüggyel kapcsolatos feladatokat. 
 

1.10.2  Számviteli Osztály 
 

Az Osztály feladatai: 
a) összeállítja a Hatóság éves és gördülő költségvetési javaslatát, kidolgozza az 

intézmény részletes költségvetését, elkészíti a féléves és éves költségvetési 
beszámoló jelentéseket, az évközi adatszolgáltatásokat; 

b) biztosítja a gazdálkodással összefüggő ügyviteli folyamatok szabályozását, illetve 
előírás szerinti végzését; elkészíti a számviteli törvényben előirt szabályzatokat és 
gondoskodik azok aktualizálásáról; 

c) ellátja a kincstári vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat, folyamatosan vezeti 
a Hatóság vagyonnyilvántartását, gondoskodik annak szükség szerinti, ütemezett 
számbavételéről, az állami vagyon megóvásáról; 

d) végzi – a Jogi Főosztállyal együttműködve – a Hatóság kincstári vagyoni körbe 
tartozó ingatlanainak a kezelői jog változásával kapcsolatos, a GKM-hez történő 
előterjesztéssel összefüggő feladatokat; 

e) közreműködik a gazdasági és pénzügyi ellenőrzési munkákban, elkészíti a 
beruházási, illetve egyéb statisztikai beszámolókat; 

f) gondoskodik az előirányzatok keretfelhasználásának vezetéséről és a Magyar 
Államkincstárral történő egyeztetésekről; 

g) ellátja a saját területére vonatkozó minőségüggyel kapcsolatos feladatokat. 
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1.10.3 Beszerzési és Ellátási Osztály 
 

Az Osztály feladatai: 
a) a szakterületek bevonásával javaslatot tesz a közbeszerzés keretében beszerzendő 

árukra, szolgáltatásokra, előkészíti a Hatóság közbeszerzési tervét, pályázatait, 
lebonyolítja a közbeszerzéseket;  

b) gondoskodik a Hatóság működéséhez szükséges anyagi eszközök beszerzéséről, 
karbantartásáról, selejtezéséről; 

c) rendszeresen figyelemmel kíséri a Hatóság kezelésében levő ingatlanok műszaki 
és esztétikai állapotát, és javaslatot tesz az ezzel kapcsolatosan elvégzendő 
feladatokra; 

d) ellátja a Hatóság gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos feladatait; 
e) ellátja a sokszorosító üzem működtetésével kapcsolatos feladatokat; 
f) kidolgozza és aktualizálja az osztály tevékenységével összefüggő szabályzatokat; 
g) részt vesz az intézményi költségvetés tervezésében és annak végrehajtásában, 

illetve a beszámoló készítéshez adatot szolgált, szöveges indokolást készít; 
h) gazdaságossági számításokat végez a felügyeleti szerv által jóváhagyást igénylő 

fejlesztések indokoltságáról, időbeli megtérüléséről; 
i) ellátja a saját területére vonatkozó minőségüggyel kapcsolatos feladatokat. 
 

1.10.4 Bér és Munkaügyi Osztály 
 

Az Osztály feladatai: 
a) ellátja a munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos, valamint a személyi 

járandóságokkal és egyéb személyi jellegű kifizetésekkel összefüggő feladatokat; 
b) adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére a bér, a családi pótlék 

számfejtéséhez; 
c) ellátja az általános és családtámogatási kifizetőhelyi feladatokat; 
d) végzi az adó (az áfa kivételével), a járulék, a táppénz, a családi pótlék havi 

elszámolásait, bevallásait; 
e) ellátja a magán nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos elszámolási, bevallási teendőket, 

valamint az Önkéntes Nyugdíjpénztárba való belépési, nyilvántartási és 
számfejtési feladatokat; 

f) végzi a nyugdíj előkészítési feladatokat; 
g) ellátja a saját területére vonatkozó minőségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

 

 



 
 
 
 
9. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTŐ 547 

 
2.  ELSŐFOKÚ TERÜLETI FŐIGAZGATÓSÁG  

 
A főigazgató az elnök közvetlen irányítása és felügyelete alatt áll. A Főigazgatóság az 
alábbi Igazgatóságokból áll: Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság, Regionális 
Igazgatóság (Dél-dunántúli, Közép-magyarországi, Dél-alföldi, Nyugat-dunántúli, Észak-
alföldi, Közép-dunántúli és Észak-magyarországi) és a Polgári Légiközlekedési 
Igazgatóság. 

 
 
2.1 Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság 

 
1) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el a hatáskörébe utalt ügyekben, felkérésre 

igazságügyi szakértői vizsgálatokat végez, irányítja és ellenőrzi a pályaalkalmassági 
vizsgálatokba – jogszabály alapján – bevont egységek munkáját. 

 
2) Az Igazgatóság elkülönült szervezetei egységei a következők: Előzetes Alkalmasság-

vizsgálati Osztály, Rendkívüli Alkalmasság-vizsgálati Osztály, Időszakos Alkalmasság-
vizsgálati Osztály. 

 
2.1.1 Előzetes Alkalmasság-vizsgálati Osztály 

 
1) Feladata a hatáskörébe utalt előzetes pszichológiai alkalmasság-vizsgálati eljárás 

lefolytatása. Feldolgozza és elemzi a pályaalkalmassági vizsgálatok eredményeit, 
összegzi a tapasztalatokat, majd ennek alapján kidolgozza a jogszabály, illetve a 
vizsgálati módszerek módosítására irányuló javaslatokat.  

 
2) Szakvéleményt ad a tevékenységi körét érintő ügyekben, és részt vesz a 

pályaalkalmassági vizsgálatok általános feladatainak megvalósításában. 
 

2.1.2 Rendkívüli Alkalmasság-vizsgálati Osztály 
 

Feladata a hatáskörébe utalt rendkívüli pszichológiai alkalmasság-vizsgálati eljárás 
lefolytatása. Feldolgozza, minősíti és elemzi a vizsgálati eredményeket, összegzi a 
tapasztalatokat, majd ennek alapján javaslatot tesz a vizsgálati módszerek, illetve a 
jogszabály, módosítására. Külön felkérésre elvégzi a járművezetők utánképzési 
rendszerében a foglalkozásvezetők folyamatos kiválasztását, képzését, és munkájuk 
ellenőrzését a pszichológiai szempontok érvényesítése érdekében. 

 
2.1.3 Időszakos Alkalmasság-vizsgálati Osztály 

 
Feladata a hatáskörébe utalt időszakos pszichológiai alkalmasság-vizsgálati eljárás 
lefolytatása. Feldolgozza, minősíti és elemzi a vizsgálati eredményeket, összegzi a 
tapasztalatokat, majd ennek alapján javaslatot tesz a vizsgálati módszerek, illetve a 
jogszabály, módosítására Szakvéleményt ad a tevékenységi körét érintő nem hatósági 
ügyekben, részt vesz a PÁV általános feladatainak megvalósításában, az időszakos 
pályaalkalmasság-vizsgálati tevékenység fejlesztése érdekében bevezetésre kerülő 
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eljárások, módszerek, eszközök véleményezésén, valamint új eljárások kísérleti jellegű 
kipróbálásán keresztül. 

 
 

2.2 Regionális Igazgatóságok 
 

A Regionális Igazgatóságok önálló szervezeti egységei a következők: Ellenőrzési 
Osztály, Működés Támogatási Osztály, Közlekedési Alágazat Főosztály, Közúti Jármű 
Főosztály, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály. 

 
 

2.2.1 Ellenőrzési Osztály 
 

Az Osztály nem önálló szervezeti egységei: Járműfelügyeleti Csoport és a 
Képzésfelügyeleti Csoport. 

 
2.2.1.1 Járműfelügyeleti Csoport  

 
A csoport feladatai: 

a) irányítja, szervezi és koordinálja a régió járműfelügyeleti ellenőrzési 
tevékenységeinek hatékony ellátását; 

b) a területi illetékességi körébe tartozó vizsgállóállomások, és vizsgabiztosok 
ellenőrzése; 

c) az átfogó, közös ellenőrzési akciók szervezése, 
d) nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási teendők ellátása. 
 

2.2.1.2 Képzésfelügyeleti Csoport  
 

A csoport ellátja a járművezető képzés felügyeletével kapcsolatos feladatokat: 
a) a szakoktatói, iskolavezetői és vizsgabiztosi névjegyzék vezetése;  
b) a járművezető-képzés engedélyezése, ellenőrzése, szakfelügyelete; 
c) járművezetői vizsga érvénytelenítése, illetve felfüggesztése; 
d) állást foglal a szakterülettel kapcsolatos egyedi ügyekben, vizsgázó, illetve 

szakoktató eltiltása a vizsgán való részvételtől; 
e) ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

teendőket; 
f) szakoktatók részére tevékenységi engedély kiadása; 
g) ellátja a csoport ügyfélfogadási feladatait. 
 

2.2.2 Működés Támogatási Osztály 
 

1) Az Osztály feladata a centralizált támogató funkciók helyi szintű támogatásának 
biztosítása az alábbi szakmai területeken: 

a) pénzkezelő helyek szakmai ellenőrzése, pénztárak működtetése (pénztár: Forrás 
SQL-program pénzügyi modulját használja); 

b) a külső vizsgahelyek feladása alapján, illetve a Magyar Államkincstár értesítése 
szerint a bevételek egyeztetése; 
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c) átutalásos vevő számlák kiállítása a Forrás SQL-program pénzügyi moduljában 
(közút, vasút, hajó, átutalásos számlák a szakterület által kiállított rendszeresített 
űrlap alapján, valamint a nem hatósági tevékenységre vonatkozó számlák); a többi 
számla kiállítása a szakmai terület feladata; PLI a Forrás SQL-ben; 

d) a területileg megkötött szerződések, illetve megrendelések rögzítése a Forrás 
SQL-program kötelezettségvállalás moduljában; 

e) szállítói számlák Forrás programban történő iktatása, a számlák igazoltatása, 
érvényesítése (kontírozása); 

f) a jogerős határozatok Forrás SQL-programban történő iktatása, 
g) munkaügyi adatszolgáltatás; 
h) leltározási tevékenység ellátása, az eszközmozgatással kapcsolatos bizonylatok 

kiállítása és továbbítása; 
i) az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos nem központosított feladatok (beszerzés, 

ellátás stb.); 
j) gépjármű ügyintézői adminisztratív feladatok ellátása. 
 

2) A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságon Működés Támogatási Osztály nem 
működik. Ezen Igazgatóság vonatkozásában az 1) bekezdésben meghatározott feladatokat 
a Gazdasági Főosztály látja el. 

 
2.2.3 Közúti Jármű Főosztály 

 
1) Kizárólag a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságon működnek, mint önálló 

szervezeti egységek a Főosztályon belül a Budai-körzeti Járművizsgáztatási Osztály, a 
Pesti-körzeti Járművizsgáztatási Osztály és a Járműüzemeltetési Osztály. Más regionális 
igazgatóság esetében a főosztály osztály- és csoportbontás nélkül látja el feladatait. 

 
2) Feladata a bejelentési kötelezettség alá eső közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység 

bejelentésének nyilvántartásba vétele, engedélyköteles közúti közlekedési szolgáltatás 
végzésének engedélyezése, digitális tachográf kártyák kiadása (nyilvántartása, 
visszavonása, cseréje, pótlása, lekérdezése stb.), gépjárműfenntartó tevékenységet végző 
szervezetek hatósági műszaki vizsgálatot végző állomássá kijelölése, környezetvédelmi 
felülvizsgáló szervezet feljogosítása, ellenőrzése, regisztrált bontó-hulladékkezelő 
nyilvántartásba vétele, ellenőrzése.  

 
3) Ellenőrzi a közúti jármű állapotát, üzembentartására megállapított feltételek megtartását, a 

gépkocsivezetők vezetési és pihenő idejét közúton és telephelyen, a nehéz tehergépkocsik 
korlátozásának betartása, jogszabálysértés esetén hatósági eljárást kezdeményez, bírságot 
szab ki, tevékenység végzését megtiltja.  

 
4) Feladata a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezetek dologi és személyi 

feltételeinek vizsgálata, ellenőrzése, szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás, 
illetőleg a tevékenység felfüggesztésének, vagy megtiltásának kezdeményezése.  

 
5) Feladata továbbá a közúti tengelyterhelés mérés, közúti jármű összeépítésének és nem 

sorozatszerű átalakításának engedélyezése, valamint a közúti és telephelyi ellenőrzések 
[járműállapot, pihenőidő, gyártók, szolgáltatók (szervizek), üzemeltetők stb.] 
lebonyolítása. 
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6) Üzemeltetési és karbantartási naplók kiadása, közösségi ellenőrző menetlevél tömb 

kiadása fuvarozó vállalkozások részére, szakhatósági közreműködés hulladékszállítási 
ügyekben. 

 
7) Feladataihoz kapcsolódó ügyviteli, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

teendők ellátása. 
 
 

2.2.4 Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 
 

1) Ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú 
hatósági feladatokat. 

 
2) Kizárólag a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságon működnek mint önálló 

szervezeti egységek a Főosztályon belül a Buda-körzeti Járművezető Vizsgáztatási 
Osztály és a Pesti-körzeti Járművezető Vizsgáztatási Osztály, valamint nem önálló 
szervezeti egységként az Utánképzési csoport. Más regionális igazgatóság esetében a 
főosztály csoportbontás nélkül látja el feladatait. 

 
3) A vizsgáztatási feladatai különösen:  

a) a közúti járművezetők vizsgáztatása; 
b) vizsgáztatás munkáltatói ellenőrzése; 
c) meghatározott tárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés; 
d) a vizsgaigazolás kiállítása a járművezetésre jogosító okmány kiadásához; 
e) ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

teendőket; 
f) ellátja a csoport ügyfélfogadási feladatait; 
g) vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése; 
h) tárgyi feltételek előzetes engedélyezése. 

 
4) Az utánképzési feladatai különösen:  

a) utánképzés szervezése, megbízás kiadása és a működés ellenőrzése; 
b) az utánképzés feltáró foglalkozásának megtartása, az utánképzésre kötelezettek 

részére program kijelölése; 
c) utánképzés teljesítéséről szóló igazolás kiadása; 
d) ellátja a csoport ügyfélfogadási feladatait. 

 
2.2.5 Közlekedési Alágazatok Főosztály 

 
1) A Közlekedési Alágazatok Főosztály régiós szinten látja el a vasúttal kapcsolatos 

feladatait az alábbi területi bontásban:  
a) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság: (Budapest) 
b) Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság: (Miskolc) 
c) Észak-alföldi Regionális Igazgatóság: (Debrecen) 
d) Dél-alföldi Regionális Igazgatóság: (Szeged) 
e) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság: (Pécs) 
f) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság: (Székesfehérvár) 
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g) Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság: (Szombathely). 
 

2) Elsőfokú hatóságként jár el a közutakkal és a közforgalom elől el nem zárt magánutakkal, 
azok műtárgyaival, köztük a 30 m szabadnyílás alatti hidakkal kapcsolatos 
jogszabályokban meghatározott ügyekben.  

 
3) Másodfokú hatóságként jár el a jegyzőnek közlekedési hatósági ügyekben hozott 

határozata ellen benyújtott fellebbezés esetén.  
 
4) Szakhatóságként jár el más engedélyező hatóság hatáskörébe tartozó létesítményekkel, 

valamint a végzett tevékenységekkel összefüggő hatósági eljárásokban a közutak 
állagvédelme és forgalombiztonságának biztosítása érdekében.  

 
5) Érdekelt államigazgatási szervezetként ellátja a hatáskörükbe utalt terület- és 

településrendezési véleményezési feladatokat. 
 
6) A Közép-magyarországi, a Nyugat-dunántúli, a Dél-dunántúli, az Észak-alföldi, és a Dél-

alföldi Regionális Igazgatóságok esetében regionális illetékességgel jár el a jogszabályban 
hatáskörébe utalt hajózási ügyekben (pl. egyes hajózási létesítmények, jelzések és 
tevékenységek engedélyezése, kedvtelési célú belvízi kishajók vezetőinek vizsgáztatása, 
egyes úszólétesítmények időszakos és önkéntes üzemképességi vizsgálatai, veszélyes 
áruk belvízi szállításának ellenőrzése, szakhatósági közreműködés). 

 
7) A sajátcélú vasutak – kivéve az iparvágányokat –, a térségi és helyi közforgalmú vasutak 

tekintetében eljárnak az engedélyezési körükbe tartozó vasúti pálya és tartozékai, 
valamint a forgalmi és üzemi vizsgálatok ügyeiben (pl. engedély nélküli vagy engedélytől 
eltérő létesítése, átalakítása esetén bírságolás; vasúti pályák és tartozékaik üzem- és 
forgalombiztos állapotának ellenőrzése, átalakítások ellenőrzése stb.).  

 
8) Továbbá a sajátcélú vasutak - kivéve az iparvágányokat - tekintetében eljárnak az 

engedélyezési körükbe tartozó, a vasúti pálya mellé telepített vasútgépészeti berendezések 
(rakodó berendezések, fordítókorongok, vasúti mérlegek, stb.) ügyében (pl. engedély 
nélküli vagy engedélytől eltérő létesítése, átalakítása esetén bírságolás; gépészeti 
berendezések és tartozékaik üzem- és forgalombiztos állapotának ellenőrzése, 
átalakítások ellenőrzése stb.). 

 
9) Ellátja a területi illetékességi körébe tartozó, jogszabályban megjelölt szakhatósági, 

szakvéleményezési és építésfelügyeleti feladatokat. 
 

10) Ellátja a sikló, a függőpálya, a távolsági szalagpálya és a sífelvonó létesítése, átalakítása, 
használatba vétele és megszüntetése, üzem- és forgalombiztos állapotának, valamint az 
időszakos vizsgálatok és a szükséges javítások elvégzésének ellenőrzését és bírságol. 
 
 

2.2.6 Kiemelt Ügyek Központja 
 

1) A Kiemelt Ügyek Központja jár el elsőfokon mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály 
országos illetékességgel a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság hatáskörébe utal; 
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működéstámogatási feladatait a Központi Hivatal látja el. A Kiemelt Ügyek Központja 
elkülönült szervezeti egységei a Közúti Jármű Hatósági Főosztály, a Közúti Hatósági 
Főosztály, a Vasúti Hatósági Főosztály és a Hajózási Hatósági Főosztály. 

 
2) A Kiemelt Ügyek Központja feladatkörébe tartozó képzési szaktevékenységet a képzési 

referens a Kiemelt Ügyek Központjának vezetője közvetlen irányításával végzi. Ezen 
belül ellátja: 

a) szakoktatók és vizsgabiztosok (felsőfokú szaktanfolyamon történő) képzésének 
engedélyezését; 

b) az egyes közúti közlekedési tevékenység végzéséhez szükséges, illetve a külön 
jogszabályban kötelezően előírt szakképesítés megszerzéséhez szervezhető 
szaktanfolyam engedélyezését, vizsgaszervezési megbízások kiadását, illetve 
visszavonását; 

c) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek 
kísérését ellátók szakkísérő képesítése alóli mentesítését; 

d) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékének vezetését és 
közzétételét a Közlekedési Értesítőben; 

e) a vállalkozásoknál alkalmazott tanácsadók névjegyzékének vezetését.  
 

2.2.6.1 Közúti Jármű Hatósági Főosztály 
 
A Főosztály elkülönült szervezeti egységei Műszaki Engedélyezési Osztály, a Forgalmi 
Engedélyezési Osztály és a Járművizsgálati Osztály. 
 

2.2.6.1.1 Műszaki Engedélyezési Osztály 
 

1) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el az engedélyezési körébe tartozó a közúti 
járművek, járműalkatrészek és tartozékok típus-jóváhagyási, minősítési és forgalmazási 
engedélyezésében, továbbá az ENSZ-EGB és az uniós előírások alapján kiadott 
jóváhagyások és belföldi minősítések ellenőrzése ügyeiben.  

 
2) Feladata továbbá a hazai előírások és nemzetközi egyezmények (ATP) hatálya alá tartozó 

különleges szállítási feladatot ellátó közúti járművek engedélyezése, illetve EU előírások 
szerint a hazai jogszabály meghatározott részei alól történő felmentések megadása, 
valamint pótlólagos követelmények meghatározása az érintett járművek forgalomba 
helyezésének engedélyezéséhez. 

 
3) Független vizsgálóintézetek típusvizsgálói jegyzékbe történő felvételhez szükséges 

feltételek meglétének ellenőrzése és javaslattétel a jegyzékbe történő felvételre. 
 

2.2.6.1.2 Forgalmi Engedélyezési Osztály 
 
Elsőfokú országos hatáskörű hatóságként jár el a jogszabályban megjelölt nemzetközi 
személy- és áruszállítási engedélyezési és az ehhez kapcsolódó ellenőrzési ügyekben, 
valamint a radioaktív anyagok fuvarozásának engedélyezési eljárásában. Feladata 
továbbá a veszélyes hulladékok begyűjtési, szállítási tevékenységének engedélyezésében 
való szakhatósági közreműködés, valamint egyes pénzkezelési feladatok ellátása. 
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2.2.6.1.3 Járművizsgálati Osztály 
 

1) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el az engedélyezési körébe tartozó 
diagnosztikai műszerek és járműtartozékok engedélyezésében, jóváhagyásában. 
Elektronikus informatikai rendszer alkalmazással végzi az új közúti járművek műszaki 
vizsga nélküli forgalomba helyezésének engedélyezését és az ehhez kapcsolódó importőri 
ellenőrzési feladatokat.  

 
2) Országos szinten készíti a jogszabályokban rögzített közúti járművekkel kapcsolatos 

statisztikákat és az EU részére küldendő kimutatásokat (CO2 kibocsátás). Végzi a 
„harmadik országból” behozott járművek vámkezelést megelőző vizsgálatát. 
 

2.2.6.2 Közúti Hatósági Főosztály 
 
A Főosztály elkülönült szervezeti egységei az Engedélyezési és Forgalomszabályozási 
Osztály és a Hídügyi Osztály. 
 

2.2.6.2.1 Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály 
 

1) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el az országos közúthálózatba tartozó 
autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei ügyeiben.  

 
2) Engedélyezi normál nyomtávú országos közforgalmú vasútvonalnak úttal történő 

keresztezése, illetve bármely egyéb vasútvonal és országos közút keresztezése esetén a 
közút-vasút szintbeni keresztezés létesítését, megszüntetését.  

 
3) Ellátja a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaival 

kapcsolatos elsőfokú hatósági és ellenőrzési feladatokat. 
 
4) Ellátja a hatáskörébe utalt szakhatósági (szakvéleményezési) feladatokat.  
 
5) Megkeresés esetén közreműködik a terület- és településrendezési tervekkel kapcsolatos 

egységes közlekedési hatósági álláspont kialakításában. 
 

2.2.6.2.2 Hídügyi Osztály 
 
1) Elsőfokú hatóságként jár el az országos közúthálózatba tartozó autópályák és autóutak, 

azok csomópontjai, pihenőhelyei és a közúti határátkelőhelyek műtárgyai elvi építési 
engedélyének kiadása, építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezése, a 4 méternél nagyobb szabad nyílású hídjai kiviteli tervének jóváhagyása, 
továbbá valamennyi közúton, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánúton a 30 m 
szabad nyílást meghaladó híd elvi építési engedélyének kiadása, építésének, forgalomba 
helyezésének és megszüntetésének engedélyezése, kiviteli tervének jóváhagyása 
ügyeiben.  

 
2) Szakhatóságként közreműködik más hatóságok előtti eljárásokban, amennyiben azok, a 

hatáskörébe tartozó hidak műszaki kialakítását érintik. 
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2.2.6.3  Vasúti Hatósági Főosztály 
 
A Főosztály elkülönült szervezeti egységei a Vasúti Pálya és Híd Osztály, a 
Vasútgépészeti Osztály, és a Vasúti Biztonsági és Ellenőrzési Osztály. 
 

2.2.6.3.1 Vasúti Pálya és Híd Osztály 
 
Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el az engedélyezési körébe tartozó vasúti 
pálya és tartozékai (pl. biztosító berendezés, híd, aluljáró stb.), valamint a vasúti 
pályahálózattal kapcsolatos forgalmi és üzemi vizsgálatok ügyében (pl. engedély nélküli 
vagy engedélytől eltérő létesítése, átalakítása esetén bírságolás; vasúti pályák és 
tartozékaik üzem- és forgalombiztos állapotának ellenőrzése, átalakítások ellenőrzése 
stb.). 
 
 

2.2.6.3.2 Vasútgépészeti Osztály 
 

1) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el az engedélyezési körébe tartozó 
vasútgépészeti berendezésekkel (pl. mérlegelő, kocsimozgató, rakodó, tartálykocsi töltő, 
és lefejtő berendezések stb.) és üzemi létesítményekkel (peron lift, mozgólépcső, -járda 
stb.), valamint a kötélpályákkal, távolsági szalagpályákkal és sífelvonókkal kapcsolatos 
ügyekben (pl. vasútgépészeti berendezések és üzemi létesítmények üzem- és forgalom-
biztos állapotának ellenőrzése, létesítési engedély, használatbavételi engedély, átalakítási 
engedély kiadása stb.). 

 
2) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el az engedélyezési körébe tartozó vasúti 

járművekkel, és valamennyi speciális vasúti rendszerrel kapcsolatos ügyekben (pl. vasúti 
járművek üzem- és forgalombiztos állapotának ellenőrzése, elvi előzetes 
típusengedélyének, előzetes típusengedélyének, típusengedélyének és átalakítási 
engedélyének kiadása, speciális vasúti rendszerek komplex engedélyezési eljárása stb.). 

 
2.2.6.3.3 Vasúti Biztonsági és Ellenőrzési Osztály 

 
1) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el az engedélyezési körébe tartozó, a 

hagyományos és nagysebességű vasúti rendszerek átjárhatóságát biztosító, valamint a 
helyi, sajátcélú vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos ügyekben (pl. vasút-
biztonsági tanúsítványok kiadása, vasútbiztonsági engedélyek kiadása stb.). 

 
2) Országos hatáskörű hatóságként eljárva végzi a hagyományos és nagysebességű, valamint 

a helyi, sajátcélú és speciális vasúti rendszerek alrendszereinek, rendszerelemeinek 
időszakos vizsgálatát, javítását és gyártását, valamint fenntartását végző szervezetek 
tevékenységének engedélyezését, az időszakos járművizsgákat lebonyolító vizsga-
központok engedélyezését. 

 
3) Országos hatáskörű hatóságként eljárva rendszeresen és időszakonként ellenőrzi, hogy a 

különféle vasúti rendszerek üzemeltetése, karbantartása megfelel-e a vonatkozó 
jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a vonatkozó szabványoknak.  
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4) Ellenőrzi, a vasúti közlekedésben résztvevő vasúti vállalkozások tevékenységét, a vasúti 
járművek műszaki állapotát, és a vasúti közlekedésben szolgálatot teljesítő személyek 
alkalmasságát, és az elvégezett tevékenységek szakszerűségét. 

 
5) Az ellenőrzések tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja a területileg illetékes 

Igazgatóság vezetőjét, valamint az érintett szakterület vezetőjét. Évente jelentést készít a 
Hatóság elnökének.  

 
6) Amennyiben az ellenőrzése során jogsértő magatartást tapasztal, vagy a vasúti közlekedés 

biztonságát veszélyeztető állapotot talál, úgy a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel 
bírságot szabhat ki, a helyszínen intézkedhet a jogsértő magatartás megszüntetéséről, illetve a 
vasúti közlekedés veszélyeztetése esetén intézkedik a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a 
helyszínen elrendelheti a tevékenység azonnali leállítását. 
 
 
 

2.2.6.4 Hajózási Hatósági Főosztály 
 
A Főosztály elkülönült szervezeti egységei Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály, a 
Hajózási, Tengerészeti és Kikötői Osztály.  
 

2.2.6.4.1  Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály 
 
Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el a hajóüzem-biztonsági engedélyezési 
ügyekben, (pl. úszólétesítmények és berendezéseik terv- és típusjóváhagyása, üzembe 
helyezés előtti vizsgálata és az üzemképességet igazoló okmányok kiadása; 
úszólétesítmények időszakos és önkéntes üzemképességi vizsgálatai; lajstromozási, 
köbözési eljárás stb.) közreműködik külön jogszabályban meghatározott víziközlekedési 
balesetek vizsgálatában. 
 

2.2.6.4.2 Hajózási, Tengerészeti és Kikötői Osztály 
 

1) Országos hatáskörű elsőfokú hatóságként jár el a hajózási, tengerészeti és kikötői 
engedélyezési ügyekben (pl. hajózási tevékenység korlátozásának elrendelése ill. 
engedélyezése, kiemelt hajózási létesítmények, tevékenységek és vízimunkák 
engedélyezése, úszó létesítménnyel folytatott hajózási tevékenység, valamint hajózásra 
alkalmasság, élet és munkakörülmények ellenőrzése stb.). 

 
2) Részt vesz jogszabályban megjelölt szakhatósági, szakvéleményezési feladatok 

ellátásában. 
 
 
2.3 Polgári Légiközlekedési Igazgatóság  

 
Az Igazgatóság önálló szervezeti egységei a következők: Repülésbiztonsági és 
Repülésvédelmi Osztály, Repülési Osztály, Repülésműszaki és Dokumentációs Osztály, 
Felügyeleti és Engedélyezési Osztály, Repülőegészségügyi Osztály, valamint a 
Légiforgalmi és Repülőtérfelügyeleti Osztály. 
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2.3.1 Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály 

 
Az Osztály feladatai különösen: 

a) repülőeseményekkel, balesetekkel kapcsolatos közigazgatási eljárás lefolytatása; 
b) repülésbiztonsági szervezetek kézikönyveinek vizsgálata;  
c) repülésbiztonsági ellenőrzések végrehajtása; 
d) repülésvédelmi események vizsgálata; 
e) repülésvédelmi ellenőrzések végrehajtása; 
f) védelmi tisztek kijelölése; 
g) védelmi tervek jóváhagyása; 
h) beszámolók ellenőrzése, jóváhagyása; 
i) a Nemzeti Légiközlekedés Védelmi Programok koordinálása, végrehajtásának 

összehangolása; 
j) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi dokumentációk és Uniós 

jogszabályok tervezetének véleményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.  
 

2.3.2 Repülési Osztály 
 
Az Osztály feladatai különösen: 

a) légijármű-vezető és légiutaskísérő szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek 
kiadása és nyilvántartása; 

b) légijárművezetők képzéséhez szükséges kiképzési tervek elbírálása; 
c) a szakszolgálati engedéllyel kapcsolatos kiképzés, továbbképzés személyi és 

tárgyi feltételeinek vizsgálata, az oktatási rend és az oktatást végző szervezetek 
alkalmassági feltételeinek vizsgálata, az oktatás, kiképzés időszakos ellenőrzése; 

d) a szakszolgálati engedélyhez szükséges vizsgáztatások elvégzése; 
e) az Igazgatóság által vizsgáztatásra felhatalmazott személyek vizsgáztató 

tevékenységének irányítása és hatósági ellenőrzése; 
f) a légijárművek légialkalmassági és egyéb hatósági ellenőrző berepülése; 
g) légiüzemeltetési utasítások, illetve azok módosításainak elbírálása, a légijármű 

tényleges felszereltsége és az utasításokban foglaltak megegyezősége, valamint a 
tervezett repülésekre való alkalmasság megállapítása; 

h) az utasítás naprakész ellenőrzése; 
i) a repülések előkészítésének és végrehajtásának ellenőrzése; 
j) látványosság célját szolgáló és egyéb különleges repülések végrehajtási 

feltételeinek vizsgálata, a végrehajtásának ellenőrzése; 
k) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést érintő jogszabályokra, 

jogszabályok módosítására vonatkozó szakmai tervezetek kidolgozásában; 
l) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi dokumentációk és Uniós 

jogszabályok tervezetének véleményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.  
 

2.3.3 Repülésműszaki és Dokumentációs Osztály 
 
Az Osztály feladatai különösen: 

a) légijárművek hazai és külföldön történő gyártásának, nagyjavításának, 
átalakításának, karbantartásának, üzemeltetésének elvégzéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek vizsgálata; 
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b) Légijármű Típusalkalmassági Bizonyítvány kiadásához szükséges 
típusalkalmassági vizsgálatok elvégzése; 

c) Légijármű Lajstromozási Bizonyítvány kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos 
eljárások, illetve az ahhoz szükséges vizsgálatok elvégzése; 

d) Légijármű Légialkalmassági Bizonyítvány kiadása, módosítása, korlátozása, 
visszavonása, felfüggesztése; 

e) Légijármű Légialkalmassági Felülvizsgálati Bizonyítvány kiadása, érvényesség 
meghosszabbítása, korlátozása, visszavonása, felfüggesztése; 

f) Légijármű Zajbizonyítvány kiadásához szükséges vizsgálatok elvégzése, annak 
kiadása; 

g) légijármű típusleírása, karbantartási és javítási utasítása meglétének és 
megfelelőségének vizsgálata, az alkalmazás időszakos ellenőrzése; 

h) légijármű élettartam, üzemidő engedélyezéséhez szükséges vizsgálatok elvégzése; 
i) a légijárművek légialkalmasságát érintő bulletines rendszer naprakész vezetése; 
j) légijárművek egyszeri átrepülési, kísérleti és próbarepülési engedélyének 

megadásához szükséges személyi és tárgyi feltételek vizsgálata; 
k) feladatkörében a légijárművek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 

üzemeltetői eljárások figyelemmel kísérése és ellenőrzése, vizsgálatok elvégzése; 
l) karbantartó szervezetek felügyelete; 
m) szakszolgálati engedélyhez kötött műszaki tevékenységekre vonatkozó kiképzési 

és átképzési tervek vizsgálata, a tárgyi és személyi feltételek, valamint a tervek 
végrehajtási módjának ellenőrzése, az ehhez szükséges intézkedések megtétele; 

n) légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyek kiadása és nyilvántartása; 
o) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést érintő jogszabályokra, 

jogszabályok módosítására vonatkozó szakmai tervezetek kidolgozásában; 
p) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi dokumentációk és Uniós 

jogszabályok tervezetének véleményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel;  
q) jelzálog bejegyzési eljárás. 

 
2.3.4 Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 

 
Az Osztály feladatai különösen: 

a) a Légijármű Üzemben tartási Engedélyhez szükséges feltételek vizsgálata, 
engedélyek kiadása, nyilvántartása, szervezetek felügyelete; 

b) földi kiszolgálási szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek kiadása és 
nyilvántartása; 

c) légiközlekedési, valamint azzal összefüggő tevékenységek engedélyezése, 
felügyelet, ideértve a gazdasági jellegű eljárásokat is; 

d) légitársasági üzletszabályzat és módosításának vizsgálata; 
e) feladatkörébe tartozó tevékenységekre vonatkozó kiképzési és átképzési tervek 

vizsgálata, a képzés felügyelete; 
f) radioaktív anyagok továbbításához szükséges feltételek vizsgálata; 
g) légijárműből történő tárgy kidobásához és szórásához szükséges feltételek 

vizsgálata; 
h) földi kiszolgáló szervezetek engedélyezése és felügyelete; 
i) hatósági felügyeleti auditok szervezése, végrehajtása; 
j) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést érintő jogszabályokra, 

jogszabályok módosítására vonatkozó szakmai tervezetek kidolgozásában; 
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k) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi dokumentációk és Uniós 
jogszabályok tervezetének véleményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel;  

l) nemzetközi ügyintézés; 
m) ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszok kezelése, utaspanaszokkal 

kapcsolatos eljárások; 
n) menetrend engedélyezéssel kapcsolatos eljárások; 
o) szakértői engedélyezés. 

 
2.3.5 Repülőegészségügyi Osztály  

 
Az Osztály feladatai különösen: 

a) a hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben meghatározott, a szakszolgálati 
engedély megszerzésére kötelezettek (és jelöltek) orvosi minősítése a repülő-
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján; 

b) a szakorvosi vizsgálatok koordinálása, a repülő-egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatokat végzők szakfelügyelete; 

c) a repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat végző orvosok és vizsgáló 
helyek, továbbá repülési szervezetek tevékenységének hatósági felügyelete; 

d) a légijármű balesetekkel és eseményekkel kapcsolatos közigazgatási eljárásban a 
repülőorvosi vizsgálatok szervezése, irányítása és koordinálása, szükség szerint 
személyes részvétele; 

e) kezdeményezés, javaslatok kidolgozása a polgári repülő-egészségi szabályzatokra, 
szervezetekre és azok tevékenységének korszerűsítésére; 

f) az Igazgatóság képviselete a polgári repülés nemzetközi és hazai repülő-
egészségügyi szervezeteiben; 

g) együttműködés a nemzetközi repülő-egészségügyi szervezetekkel és a hazai 
társhatóságokkal; 

h) a szakszolgálati engedéllyel kapcsolatos kiképzési, továbbképzési oktatási tervek 
repülő-egészségüggyel, illetve emberi tényezővel foglalkozó fejezeteinek 
ellenőrzése; 

i) részvétel a feladatkörébe tartozó légiközlekedést érintő jogszabályokra, 
jogszabályok módosítására vonatkozó szakmai tervezetek kidolgozásában; 

j) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi dokumentációk és Uniós 
jogszabályok tervezetének véleményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel.  

 
2.3.6 Légiforgalmi és Repülőtérfelügyeleti Osztály 

 
Az Osztály feladatai különösen: 

a) légiforgalmi irányítással kapcsolatos közigazgatási eljárások lefolytatása, ideértve 
a szakszolgálati engedélyezési eljárást is; 

b) légiforgalmi szolgáltatók minősítése; 
c) földi irányítástechnikai berendezésekkel kapcsolatos eljárások; 
d) rádióengedélyezési eljárás; 
e) repülőterek engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása; 
f) repülőtérszemlék végrehajtása; 
g) repülőtérrendek jóváhagyása; 
h) nem nyilvános le és felszállóhelyek engedélyezése; 
i) légiforgalmi akadályokkal kapcsolatos eljárások; 
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j) településrendezési tervekkel és építményekkel kapcsolatos eljárások; 
k) repülőterekhez kapcsolódó zajgátló védőövezetek kijelölése; 
l) a légiközlekedés környezetterhelő hatásainak mérséklésére irányuló feladatok 

ellátása; 
m) a feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi dokumentációk és Uniós 

jogszabályok tervezetének véleményezése, állásfoglalás kialakítása, javaslattétel; 
n) a Magyar Köztársaság légterében való kereskedelmi repüléshez szükséges 

légiközlekedési hatósági engedélyek kiadása. 
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3. STRATÉGIAI ÉS MÓDSZERTANI IGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA 

ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK: 
 
 
3.1 Közúti Jármű Főosztály 

 
A Főosztály önálló szervezetei egységei a következők: Műszaki Osztály, Forgalmi 
Osztály és az Ellenőrzési Osztály. 
 

3.1.1 Műszaki Osztály 
 

1) Végzi a jóváhagyás, minősítés kiadásával felhatalmazott szervezet felügyeletét, ellenőrzését, 
kezeli a szükséges nyilvántartásokat, feladata továbbá jóváhagyások kiadásának felügyelete, 
irányítása az előírások, irányelvek, tervezetek begyűjtése és rendszerezése. 

 
2) Információkkal (típus-adattár, pótalkatrész gyártási engedélyek, nemzetközi előírások, 

európai jóváhagyások stb.) látja el a Hatóság járművizsgálati, környezetvédelmi 
felülvizsgálati, műszaki igazgatási területeit.  

 
3) Szervezi és végzi a Hatóság dolgozóinak, valamint a jármű-műszaki vizsgabiztosok és 

tanúsítványadók képzését, vizsgáztatását. 
 
4) Kezeli az országos névjegyzékeket, tájékoztató kiadványokat, oktatási, szakmai 

egyeztetésre előkészítő munka-anyagokat készít, ellenőrzi az időszakos műszaki 
vizsgálatok szakmai egységességét és a technológiai fegyelem betartását. 

 
5) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartózó ügyekben elsőfokon eljáró hatóság 

tevékenységét, kezdeményezi az alkalmazott vizsgálatok és ellenőrzések technológiai és 
ügyviteli módosítását. 

 
6) Ellenőrzi a környezetvédelmi felülvizsgálatok szakmai egységességét. 
 
7) A Műszaki Minősítő Állomás tevékenységi körében eljárva:  

a) műszaki vizsgálatokat végez a típusbizonyítványok, sorozat forgalomba helyezési 
engedélyek kiadásához; 

b) műszaki vizsgálatokat végez, a Másodfokú Hatóság Főosztály kezdeményezésére 
másodfokú ügyek, panaszbeadványok, kérelmek elbírálásához; 

c) adatgyűjtést végez próbavizsgák keretében az időszakos műszaki vizsgák 
szervezéséhez; 

d) ellátja a járművizsgálatok technológiájának továbbfejlesztéséhez szükséges 
műszaki háttértevékenységet; 

e) vizsgálati tájékoztatókat készít az első fokú hatóságok részére a járműtípus 
próbavizsgákon gyűjtött tapasztalatok alapján; 

f) egyedi megrendelés alapján szakértői vizsgálatot végez. 
 

8) Az osztály megkeresésre szakmai véleményt, álláspontot alakít ki a másodfokú 
döntésekhez és szakhatósági állásfoglalásokhoz. 
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3.1.2 Forgalmi Osztály 
 

1) Az Osztály feladata a Hatóság forgalmi szakterületet érintő szakmai munkájának 
irányítása, helyszíni ellenőrzése, szükség esetén a szakmai munka folyamatainak 
módosítására vonatkozó javaslatok készítése, a Hatóság forgalmi szakterületén 
foglalkoztatott munkatársainak szakmai továbbképzése, vizsgáztatása, a 
továbbképzésekhez szükséges vizsgaanyagok elkészítése, valamint szakvélemény adása a 
másodfokú döntésekhez és szakhatósági állásfoglalásokhoz a Másodfokú Hatósági 
Főosztály részére.  

 
2) A nyilvántartásba vételhez feltételek meghatározása, a nyilvántartás folyamatos kezelése, 

továbbá a CEMT engedély pályázatokkal kapcsolatos feladatok. 
 

3.1.3 Ellenőrzési Osztály 
 

1) Irányítja és felügyeli a közúti közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, a közúti 
közlekedési szolgáltatás ellenőrzését. Végzi az ellenőrzési adatelemzések, ellenőrzési 
stratégia kidolgozását, kezeli a közúti ellenőrök országos névjegyzékét, a közúti és 
telephelyi ellenőrzési normatívák és azok szakmai tartalmának meghatározását. 

 
2) Feladata továbbá a munkatársak képzésének, továbbképzésének megszervezése, 

koordinálása, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás a belföldi és külföldi 
hatóságokkal, végzi az ellenőrzések országos és nemzetközi statisztikáinak összeállítását. 

 
3) Az osztály szakvéleményt készít a másodfokú döntésekhez és szakhatósági 

állásfoglalásokhoz. 
 
 

3.2 Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 
 
A Főosztály önálló szervezetei egységei a következők: Szaktanfolyami Osztály, 
Vizsgafelügyeleti Osztály, PÁV Osztály. 
 

3.2.1 Szaktanfolyami Osztály 
 

1) Az Osztály stratégiai feladatai a következők: 
a) a szakterületet érintő jogszabályok, jogszabály módosítások változtatására 

javaslattétel, a változtatások előkészítése, véleményezése; 
b) a GKM által átruházott feladat- és hatáskörnek megfelelően, részvétel az 

intézményi keretben folyó közlekedésre nevelés irányítása, a közlekedést érintő 
ifjúságpolitikai és közművelődési feladatok ellátása, a középfokú közlekedési 
szakképzés szakmai irányítása, fejlesztése, a felnőttképzéssel összefüggő 
tevékenységek, valamint az EU tagsággal összefüggő közlekedési szakképzési 
feladatok ellátása területén;  

c) irányítja a szaktanfolyami képzés és vizsgáztatás tartalmi és módszertani 
fejlesztését; 
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d) elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti az építőgép-kezelői és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésére, továbbképzésére vonatkozó tanfolyamok tanterveit és 
egyéb szakanyagokat, valamint vizsgáztatására vonatkozó szabályzatokat.  

 
2) Az Osztály módszertani feladatai a következők: 

a) a szakoktatók és iskolavezetők továbbképzésének engedélyezése; 
b) nehézgépkezelő, vasúti járművezető szakembereket képző, sikló, függőpálya, 

sífelvonó és mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjét képező tanfolyamok 
szervezésének engedélyezése; 

c) felügyeli és ellenőrzi az építőgép-kezelői és a közúti közlekedési szakemberek 
képzését és vizsgáztatását; 

d) kivizsgálja a szaktanfolyami képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos panasz 
ügyeket és intézkedési javaslatot tesz; 

e) elkészíti, illetve elkészítteti a vizsgaanyagokat (adatbankok, tesztlapok, értékelő 
sablonok, szóbeli és gyakorlati vizsgatételek stb.); 

f) ellátja a szaktanfolyami képzéssel kapcsolatos és jóváhagyásra benyújtott 
tantervek, tankönyvek és oktatási segédletek jóváhagyási eljárását. 

 
3) Az Osztály egyéb feladatai a következők: 

a) működteti a szakmai vizsgabizottságokat;  
b) megszervezi (megtartja) a szakmai vizsgákat; 
c) elkészíti, kiadja, cseréli, pótolja, honosítja a hatáskörébe tartozó képesítő vizsgák 

bizonylatait (okmányait); 
d) az egyes közúti közlekedési tevékenység végzéséhez szükséges, illetve a külön 

jogszabályban kötelezően előírt szakképesítés megszerzéséhez szükséges 
szaktanfolyam, illetve vizsga alóli felmentés; 

e) vezeti a szakmai vizsgabiztosok névjegyzékét; 
f) működteti a Tesztlapraktárt és a Tansegédlet-raktárt;  
g) végzi a feladatot ellátó területi szervezeti egységek nyomtatványokkal, 

vizsgaanyagokkal (szóbeli és gyakorlati tételek, tesztlapok, értékelő sablonok) 
történő ellátását; 

h) ellátja az osztály ügyfélfogadási feladatait, 
i) szakvéleményt készít a másodfokú döntésekhez és szakhatósági 

állásfoglalásokhoz. 
 
3.2.2 Vizsgafelügyeleti Osztály 

 
1) Az Osztály stratégiai feladatai a következők: 

a) a szakterületet érintő jogszabályok, jogszabály módosítások változtatására 
javaslattétel, a változtatások előkészítése, véleményezése; 

b) irányítja a közúti járművezető-képzés, vizsgáztatás, és utánképzés tartalmi és 
módszertani fejlesztését; 

c) kezdeményezi és koordinálja a közúti járművezetők és az egyéb közlekedési 
szakemberek képzését érintő szakmai fejlesztéseket; 

d) ellátja a közúti járművezetői vizsgabiztosok, iskolavezetők, utánképzési 
foglalkozásvezetők és szakoktatók képzésének, továbbképzésének és 
vizsgáztatásának szakmai és módszertani fejlesztését; 
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e) elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a közúti járművezető-képzés és vizsgáztatás 
rendjéről szóló hatósági szabályzatokat; 

f) elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a közúti járművezető-képzéssel kapcsolatos 
tanterveket és egyéb szakanyagokat; 

g) elkészíti a közúti járművezetői vizsgabiztosi, iskolavezetői és szakoktatói képzés 
és továbbképzés tanterveit, illetve szabályzatait; 

h) elkészíti a képzésfelügyelet tartalmi meghatározását és fejlesztését.  
 

2) Az Osztály módszertani feladatai a következők: 
a) szakmailag irányítja és felügyeli a jogszabályban foglaltak szerint a hatóság 

hatáskörébe tartozó, közúti-járművezetők és az egyéb közlekedési szakemberek 
képzését és vizsgáztatását; 

b) szakmailag irányítja a számítógépes vizsgáztatást, karbantartja a számítógépes 
kategóriás vizsga kérdésbankot; 

c) ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásának szakfelügyeletét; 
d) ellátja a közúti járművezetői vizsgabiztosok éves továbbképzésének 

megszervezését és lefolytatását; 
e) ellátja a települések közúti járművezetői gyakorlati vizsgahellyé nyilvánítását; 
f) szervezi és koordinálja az utánképzést vezető foglalkozásvezetők kiválasztását, 

képzését, továbbképzését; 
g) végzi a közúti járművezetők képzésével, valamint továbbképzésével kapcsolatos 

és jóváhagyásra benyújtott tantervek, tankönyvek és oktatási segédletek 
jóváhagyási eljárását. 

 
3) Az Osztály egyéb feladatai a következők: 

a) gyűjti, és címjegyzékbe rendezi az elsőfokú közlekedési hatóság által kiadott 
képzési engedélyeket, névjegyzékeket; 

b) országos vizsgabiztosi névjegyzék vezetése; 
c) a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdés értelmében vizsgabiztosi 

teendők ellátása; 
d) ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

teendőket, és az egyedi ügyek elbírálását; 
e) ellátja az osztály ügyfélfogadási feladatait, 
f) szakvélemény adása a másodfokú döntésekhez és szakhatósági állásfoglalásokhoz 

a Másodfokú Hatósági Főosztály részére. 
 

3.2.3 PÁV Osztály 
 

1) Az Osztály stratégiai feladatai a következők: 
a) a szakterületet érintő jogszabályok, jogszabály módosítások változtatására 

javaslattétel, a változtatások előkészítése, véleményezése; 
b) elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a pályaalkalmasság-vizsgálatok rendjéről 

szóló hatósági szabályzatokat; 
c) szakmailag felügyeli és ellenőrzi az elsőfokú vizsgálatok során használt 

módszerek és vizsgálati követelmények meghatározását és alkalmazását, és ezek 
módosítására vonatkozóan kezdeményezéssel él; 
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d) feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó 
elsőfokú hatósági tevékenység során keletkezett azon adatokat, amelyeket a 
területi igazgatóságok továbbítanak a részére. 

 
2) Az Osztály módszertani feladatai a következők: 

a) irányítja és ellenőrzi a pályaalkalmasság-vizsgálati ügyekben elsőfokon eljáró 
hatóság tevékenységét; 

b) ellátja a hozzá szakmai állásfoglalásra továbbított fellebbezéseknek, az e 
munkafolyamathoz kapcsolódó adminisztratív és ügyviteli feladatait; 

c) szakmai állásfoglalásnak keretében elvégzi mindazokat a vizsgálatokat, 
amelyeknek sikertelen tejesítését jelzik az elsőfokú határozat indoklásában 
feltüntetett kizáró okok, valamint azokat, amelyeket az osztály vezetője és a 
Másodfokú Hatósági Főosztály hatósági referense még szükségesnek lát a 
másodfokú döntés megfelelő előkészítéséhez; 

d) a Másodfokú Hatósági Főosztály illetékes hatósági referensének döntési javaslata 
alapján elkészíti a másodfokú határozatokat, alakilag és tartalmilag ellenőrzi,  
majd kiadmányozásra a Másodfokú Hatósági Főosztály vezetője elé terjeszti 
azokat; 

e) részt vesz a Hatóság határozatainak bírói felülvizsgálata iránti perekben a Hatóság 
által képviselt szakmai álláspont kidolgozásában, illetve a szakmai képviselet 
ellátásában; 

f) az elsőfokú hatósággal közösen működteti a pályaalkalmassági határozatok 
nyilvántartási rendszerét és karbantartja azt; 

g) a hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyedi ügyekben együttműködik az 
ORFK Igazgatás- és Közlekedés-rendészeti szerveivel, valamint a közlekedési 
igazgatási hatósággal és a közlekedési hatóság képzés és vizsgafelügyeleti 
szerveivel; 

h) a másodfokú hatósági tevékenységhez napi rendszerességgel kapcsolódó 
módszertani feladatok elvégzése, különös tekintettel az ART2020 vizsgáló 
berendezés napi kalibrációjára, e berendezés belső hálózatának napi 
működtetésére, esetenkénti hiba elhárítására, a vizsgáló berendezések fizikai 
szintű napi karbantartására, esetenkénti javítására. 

i) A másodfokú döntéshozatalhoz kiegészítő vizsgálatot végez. 
 
 

3.3 Közlekedési Alágazatok Főosztály 
 

1) Irányítja és ellenőrzi a területi igazgatóságok útügyi hatósági tevékenységét, elkészíti az 
útügyi szakterületre vonatkozó szabályzatokat. 

 
2) Ellátja a területfejlesztési koncepciók, programok valamint a településrendezési tervek 

közúti szempontból történő véleményezését a területi szervekkel megosztott hatáskörben. 
 
3) Szakvéleményt készít a másodfokú döntésekhez és szakhatósági állásfoglalásokhoz a 

Másodfokú Hatósági Főosztály részére. 
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4) Felettes útügyi szakhatóságként jár el a nem útügyi létesítmény engedélyezésére jogosult 
hatóság jogorvoslati eljárásában a Hatóság területi szervei útügyekben első fokon hozott 
szakhatósági állásfoglalásai felülvizsgálata során. 

 
5) Közreműködik a közutakkal kapcsolatos, jogszabályok műszaki irányelvek, előírások, 

véleményezésében, javaslatot tesz azok módosítására. 
 
6) Feladata a hajózási és tengerészeti, hajózási üzemeltetési vezető képesítő vizsgáztatás 

rendjének kialakítása, a vizsgáztatás hatósági feladatainak ellátása, feltételeinek és 
szakfelügyeletének biztosítása, a nyilvántartás hatósági feladatainak ellátása. Ellátja a 
belvízi hajózással és tengerészettel kapcsolatos nemzetközi feladatokat. Közzéteszi a 
hajózásbiztonsági információkat (hajósoknak, tengerészeknek szóló hirdetmény). Ellátja a 
hatáskörébe utalt nemzetközi adatcserét, adatszolgáltatást. Végzi a hajók műszaki 
felügyeleti előírásainak korszerűsítését, módosítását és közzétételét, meghatározza az 
úszólétesítmények vizsgálatának részletes szabályait. 

 
7) Üzemelteti a Folyami Információs Szolgáltatásokat, felügyeli a RIS-központot, készíti a 

víziutak forgalomszabályozási tervét. 
 
8) Részt vesz a hajózási tárgyú jogszabályok előkészítésében.  
 
9) A Főosztály hajózási stratégiai feladatai különösen:  

a) hajózási Információs rendszer fejlesztése, üzemeltetése;  
b) folyami Információs Rendszer üzemeltetése;  
c) hajózási hatósági tevékenység irányítása. 

 
10) A Főosztály hajózási módszertani feladatai különösen: 

a) hajózással kapcsolatos jogszabályok előkészítésben részvétel, javaslattétel a 
szükséges jogszabály-módosításra; 

b) a hajózási hatósági tevékenység egységesítése és irányítása szabályzatok útján. 
 

11) Közreműködik a vasutak és az azokkal kapcsolatos, illetve hozzájuk tartozó építmények, 
berendezések, vasúti járművek kialakítására vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, 
hazai és nemzetközi irányelvek, előírások, útmutatók, nemzeti szabványok, szabályzatok 
véleményezésében.  

 
12) Felügyeli és ellenőrzi a vasúti járművezetők, a vasúti közlekedés biztonságával 

összefüggő szakmákban dolgozók képzését és vizsgáztatását. 
 
13) Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a vasúti szakoktatói, vasúti járművezetői, és a vasúti 

közlekedés biztonságával kapcsolatos szakmákban dolgozó, valamint vasútüzem-vezetői 
szakemberek képzésére, továbbképzésére vonatkozó tanfolyamok tanterveivel és egyéb 
szakmai anyagaival kapcsolatos iránymutatásokat és az azokra vonatkozó 
követelményrendszert.  

 
14) Jóváhagyja a vasútvállalatok közlekedésbiztonsággal összefüggő és a vasúti 

szakszemélyzet képzésére, oktatására készített utasításait. 
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15) A nehézgépkezelő, vasúti járművezető szakembereket képző, sikló, függőpálya, sífelvonó 
és mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjét képező tanfolyamok szervezésének 
engedélyezése. 

 
16) Ellenőrzi a Regionális Igazgatóságok elsőfokú vasúti hatósági tevékenységét. 
 
17) Előkészíti a hatóság hatáskörébe tartozó és a vasúti engedélyezési tevékenységet érintő 

szabályzatokat, útmutatókat. Kezdeményezi a vasúti szakterületre vonatkozó 
jogszabályok, szabványok, előírások módosítását a nemzetközi előírások és az 
ellenőrzések tapasztalatainak (irányelvek, ÁME-k stb.) figyelembevételével. 

 
18) Ellenőrzi a vasúti vállalkozásokra, a vasúti infrastruktúrára és a vasúti gördülőállományra 

vonatkozó üzemeltetési, műszaki és biztonsági előírások megtartását. 
 
19) Érintett államigazgatási szervként, a regionális igazgatóságok vasúti szervezeteivel 

megosztva, ellátja a területi fejlesztési koncepciók és programok, a területrendezési 
tervek, valamint a településrendezési tervek szakmai véleményezését vasúti szempontból. 

 
20) Kidolgozza a Hatóság vasúti szakterületeinek egységes munkavégzéséhez szükséges 

szakmai javaslatokat. 
 
21) Előkészíti szakmai egyeztetésre a vasúthatósági feladatok ellátásához szükséges 

informatikai rendszereket. Kidolgozza azokat az informatikai rendszereket, amelyek a 
vasúthatósági feladatok ellátásával kapcsolatos különféle statisztikák elkészítéséhez, vagy 
az Európai Uniós előírásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátását segítik.  

 
22) Kapcsolatot tart az Európai Vasútügynökséggel (ERA), részt vesz annak minden, a 

biztonsági és műszaki hatóság tevékenységi körébe tartozó értekezletén, és közlekedési 
ágazatot irányító minisztérium bevonásával képviseli azokon Magyarország érdekeit. 

 
23) Elkészíti a Bizottság részére, a szakterületek által vezetett nyilvántartások alapján, a 

vasúti alrendszerekről évente, illetve havi rendszerességgel készítendő jelentéseket. 
 
24) Közreműködik a társosztályok és az ERA, illetve az Európai Unió szervezeti egységei 

közötti levelezésekben és eljárásokban. 
 
25) Rendszeresen egyeztet az ERA-ban folyó szakmai munkáról és azzal közösen tesz 

javaslatot a jogalkotó számára a szükséges jogszabályi, szabályozási változtatások 
megvalósítására. 

 
26) Közreműködika polgári légiközlekedés koncepciójára vonatkozó javaslat kidolgozásában, 

az ezzel összefüggő döntések előkészítése, a végrehajtás figyelemmel kísérése. 
 
27) Javaslatot tesz a polgári légiközlekedési infrastruktúra légiközlekedési koncepcióval 

összhangban történő fejlesztésére. 
 
28) Kialakítja a polgári légiközlekedés fejlesztése, fenntartása, működtetése, nemzetközi 

szakmai együttműködése, szakhatósági igazgatása és felügyelete, stratégiáját, 
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illetékességi körén belül a feladatok végrehajtásának koordinálása, valamint ellenőrzési 
rendszerének kialakítása. 

 
29) Javaslatot tesz a GKM illetékes főosztályai részére a GKM jogalkotási programjára, és a 

polgári légiközlekedésre vonatkozó jogszabályok szakmai tartalmára. 
 
30) Szakmai segítség nyújt a két- és többoldalú nemzetközi szerződések megkötéséhez, ezen 

szerződésekből eredő szakmai tájékoztatási, együttműködési, valamint adatszolgáltatási 
tevékenység végzéséhez. 

 
31) Segítséget nyújt a GKM számára a közlekedési ágazatra vonatkozó európai közösségi 

jogszabályok tervezetének tárgyalási álláspontjára vonatkozó javaslatok elkészítésében, a 
szükséges egyeztetések lefolytatásában. 

 
32) Az elsőfokú hatóság bevonásával a GKM felkérése alapján képviseli a tárgyalási 

álláspontot a Tanácsi Munkacsoportokban és a komitológiai bizottságokban. 
 
33) Részvétel polgári repülési nemzetközi szervezetek (ICAO, ECAC, Eurocontrol), a JAA és 

az EASA munkájában. 
 
34) A nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységéből eredő feladatok ellátását 

koordinálja. 
 
35) Szakmai támogatást nyújt az első- és másodfokon eljáró hatósági ügyintézők részére, 

módszertani útmutatókat, eljárásmódokat dolgoz ki a hatósági eljárásokhoz. 
 
36) Elemzi az elsőfokú hatóság tevékenységét, javító megelőző intézkedéseket tesz. 
 
37) A Főosztály légiközlekedési stratégiai feladatai különösen: 

a) légiközlekedési hatósági tevékenység irányítása, 
b) légiközlekedési hatósági stratégia kidolgozása. 

 
38) A Főosztály légiközlekedési módszertani feladatai különösen: 

a) légiközlekedéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésben részvétel, javaslattétel 
a szükséges jogszabályi módosításra, a jogszabály alkotási programra, 

b) a légiközlekedési hatósági tevékenység egységesítése és irányítása szabályzatok, 
módszertani útmutatók útján. 
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET – A HATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELÜGYELETI RENDJE 
 

1. Az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 
 

1.1. Kontrolling Osztály 

1.2. Elemzési Osztály 

1.3. Belső Ellenőrzési Főosztály 

1.4. Minőségügyi Osztály 

1.5. Jogi Főosztály 

1.6. Kommunikációs és Nemzetközi Főosztály 

1.6.1. Nemzetközi és EU Kapcsolatok Osztály 

1.6.2. Kommunikációs és PR Osztály 

1.7.  Másodfokú Hatósági Főosztály 

1.8.  Informatikai Főosztály 

1.8.1. Üzemeltetési Osztály 

1.8.2. Fejlesztési Osztály 

1.9. Humánpolitikai Főosztály 

1.10. Gazdasági Főosztály 

1.10.1. Pénzügyi Osztály 

1.10.2. Számviteli Osztály 

1.10.3. Beszerzési és Ellátási Osztály 

1.10.4. Bér és Munkaügyi Osztály 

 

2. Az Elsőfokú Területi Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységek: 
 

2.1.  Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság 

2.1.1. Előzetes Alkalmasság-vizsgálati Osztály 

2.1.2. Rendkívüli Alkalmasság-vizsgálati Osztály 

2.1.3. Időszakos Alkalmasság-vizsgálati Osztály 

2.2.  Regionális Igazgatóságok 

2.2.1. Ellenőrzési Osztály 

2.2.1.1.  Járműfelügyeleti Csoport 

2.2.1.2.  Képzésfelügyeleti Csoport 
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2.2.1.3. Működés Támogatási Osztály (a Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság esetében nincs ilyen szervezeti egység) 

2.2.1.4.  Közúti Jármű Főosztály 

2.2.1.4.1. Budai-körzeti Járművizsgáztatási Osztály (Kizárólag a Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság esetében) 

2.2.1.4.2. Pesti-körzeti Járművizsgáztatási Osztály (Kizárólag a Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság esetében) 

2.2.1.4.3. Járműüzemeltetési Osztály (Kizárólag a Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság esetében) 

2.2.1.5.  Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

2.2.1.5.1. Budai-körzeti Járművezető Vizsgáztatási Osztály (Kizárólag a 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság esetében) 

2.2.1.5.2. Pesti-körzeti Járművezető Vizsgáztatási Osztály (Kizárólag a 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság esetében) 

2.2.1.5.3. Utánképzési Csoport (Kizárólag a Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság esetében) 

2.2.1.6.  Közlekedési Alágazatok Főosztály  

2.2.2. Kiemelt Ügyek Központja (Csak a Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság esetében) 

2.2.2.1. Közúti Jármű Hatósági Főosztály 

2.2.2.1.1. Műszaki Engedélyezési Osztály 

2.2.2.1.2. Forgalmi Engedélyezési Osztály 

2.2.2.1.3. Járművizsgálati Osztály 

2.2.2.2.  Közúti Hatósági Főosztály 

2.2.2.2.1.  Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály 

2.2.2.2.2.  Hídügyi Osztály 

2.2.2.3.  Vasúti Hatósági Főosztály 

2.2.2.3.1. Vasúti Pálya és Híd Osztály 

2.2.2.3.2. Vasútgépészeti Osztály 

2.2.2.3.3. Vasúti Biztonsági és Ellenőrzési Osztály 

2.2.2.4.  Hajózási Hatósági Főosztály 

2.2.2.4.1.  Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály 

2.2.2.4.2.  Hajózási, Tengerészeti és Kikötői Osztály 

2.3. Polgári Légiközlekedési Igazgatóság  

2.3.1. Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály 

2.3.2.  Repülési Osztály 
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2.3.3.  Repülésműszaki és Dokumentációs Osztály 

2.3.4.  Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 

2.3.5.  Repülőegészségügyi Osztály  

2.3.6.  Légiforgalmi és Repülőtérfelügyeleti Osztály 

 

3. Stratégiai és Módszertani Igazgatóság vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek: 

 
3.1.  Közút Jármű Főosztály 

3.1.1. Műszaki Osztály 

3.1.2. Forgalmi Osztály 

3.1.3. Ellenőrzési Osztály 

3.2.  Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 

3.2.1.  Szaktanfolyami Osztály 

3.2.2.  Vizsgafelügyeleti Osztály 

3.2.3.  PÁV Osztály 

3.3.  Közlekedési Alágazatok Főosztály 
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II. SZÁMÚ MELLÉKLET – SZERVEZETI ÁBRÁK  

Stratégiai és Módszertani Igazgatóság

Közúti Jármű Főosztály

Műszaki Osztály

Forgalmi Osztály

Ellenőrzési Osztály

Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

Szaktanfolyami Osztály

Vizsgafelügyeleti Osztály

PÁV Osztály

Közlekedési Alágazatok Főosztály

Elnök

Nyugat-dunántúli Regionális 
Igazgatóság

Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság

Elsőfokú Területi Főigazgatóság

Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóság

Észak-magyarországi Regionális 
Igazgatóság

Pályaalkalmasság Vizsgálati 
Igazgatóság

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

Rendkívüli Alkalmasság-vizsgálati Osztály

Időszakos Alkalmasság-vizsgálatok Osztály

Előzetes Alkalmasság-vizsgálatok Osztály

Polgári Légiközlekedési Igazgatóság

Repülésműszaki és Dokumentációs Osztály

Repülési Osztály

Repülésbiztonsági és Repülésvédelmi Osztály

Légiforgalmi és Repülőtérfelügyeleti Osztály

Repülőegészségügyi Osztály

Felügyeleti és Engedélyezési Osztály

Másodfokú Hatósági 
Főosztály

Gazdasági Főosztály

Pénzügyi Osztály

Számviteli Osztály

Beszerzési és Ellátási Osztály

Bér és Munkaügyi Osztály

Jogi Főosztály

Humánpolitikai Főosztály

Belső Ellenőrzési 
Főosztály

Kommunikációs és 
Nemzetközi Főosztály

Kommunikációs és PR 
Osztály

Nemzetközi és EU 
Kapcsolatok Osztály

Informatikai Főosztály

Üzemeltetési Osztály

Fejlesztési Osztály
Kontrolling Osztály

Elemzési Osztály

Minőségügyi Osztály
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Kiemelt Ügyek Központja

Közúti Jármű Hatósági Főosztály

Műszaki Engedélyezési 
Osztály

Forgalmi Engedélyezési 
Osztály

Járművizsgálati Osztály

Közúti Hatósági Főosztály

Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási 

Osztály

Hídügyi Osztály

Vasúti Hatósági Főosztály

Vasúti Pálya és Híd Osztály

Vasútgépészeti Osztály

Vasúti Biztonsági és 
Ellenőrzési Osztály

Hajózási Hatósági Főosztály

Hajóüzem Biztonsági és 
Regiszteri Osztály

Hajózási, Tengerészeti és 
Kikötői Osztály

Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

Közlekedési Alágazatok Főosztály

Járművezető Vizsgáztatási és 
Utánképzési Főosztály

Utánképzési Csoport

Budai-körzeti Járművezető
Vizsgáztatási Osztály

Pesti-körzeti Járművezető
Vizsgáztatási Osztály

Közúti Jármű Főosztály

Budai-körzeti 
Járművizsgáztatási Osztály

Pesti-körzeti 
Járművizsgáztatási Osztály

Járműüzemeltetési Osztály

Ellenőrzési Osztály

Járműfelügyeleti Csoport

Képzésfelügyeleti Csoport

 

    572 
K

Ö
ZLEK

ED
ÉSI ÉR

TESÍTŐ
 

9. szám
 

 



 

 

    9. szám
 

K
Ö

ZLEK
ED

ÉSI ÉR
TESÍTŐ

 
573 

Regionális Igazgatóság*

Ellenőrzési OsztályMűködés Támogatási Osztály

Járművezető Vizsgáztatási és 
Utánképzési FőosztályKözúti Jármű Főosztály Közlekedési Alágazatok Főosztály

* A Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság kivételével

Járműfelügyeleti Csoport

Képzésfelügyeleti Csoport

 

 



 
 
 
 
574 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTŐ 9. szám 

III. SZÁMÚ MELLÉKLET – A HATÓSÁG VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL 
JÁRÓ MUNKAKÖREI  

 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 11/A §-a, az alapvető jogok és kötelességek 
pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a 
korrupció megelőzése céljából, meghatározott munkaköröket ellátó köztisztviselők számára 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget rendel el. 
 
 Fenti felhatalmazás alapján a hatóságnál a következő munkaköröket betöltő köztisztviselők 
kétévente kötelezettek vagyonnyilatkozat-tételre: 

 
a) a Ktv. 22/A §-ban meghatározott főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesei, 

osztályvezetői besorolásban dolgozók,  
b) a szakmai felügyeletek azon tisztviselői, akik államigazgatási feladat ellátása 

során döntés meghozatalára jogosultak, illetve kiadmányozási joggal 
felruházottak, 

c) a Hatóság közbeszerzési eljárásaiban közreműködő, ügydöntő hatáskörrel 
rendelkező tisztviselői, 

d) a Hatóság költségvetési és egyéb pénzeszközeivel, valamint vagyonával való 
gazdálkodás tekintetében döntési (számla kollaudálási, kötelezettségvállalási, 
utalványozási) jogosultsággal rendelkező tisztviselői, 

e) a nemzetbiztonsági ellenőrzési kötelezettség alá eső munkaköröket ellátó 
tisztviselők. 

 
 
 
 

IV. SZÁMÚ MELLÉKLET – SZAKMAI TANÁCSADÓI ÉS FŐTANÁCSADÓI CÍMEK 
ADOMÁNYOZÁSÁNAK KORLÁTAI 

 
 

A Ktv. 30/A. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő köztisztviselők tekintetében a 
hatóságnál a hatóság elnöke adományozhat szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói 
címet. 

Az adományozható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg a hatóság felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselői létszámának 20%-át, amely a jelen Szabályzat hatályba lépésének 
napján 220 fő. 
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V. SZÁMÚ MELLÉKLET – A HATÓSÁG NÉV- ÉS FELADATVÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT 
SZERVEZETI EGYSÉGEINEK JOGUTÓDLÁSA 

 
 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása 

JOGELŐD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETŐ JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG/VEZETŐ 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Informatikai 
Főosztály Biztonsági Osztály Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Elemzési Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Ellenőrzési és 
Minőségügyi Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Belső Ellenőrzési 
Főosztály  

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Ellenőrzési és 
Minőségügyi Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Minőségügyi 
Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Jogi Főosztály 
Hatósági Osztály Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Jogi Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Jogi Főosztály 
Szabályozási Osztály Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Jogi Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Másodfokú 
Döntéselőkészítő Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Másodfokú 
Hatósági Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Közúti Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Közlekedési Alágazat Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Hajózási Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Közlekedési Alágazat Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Vasúti Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Közlekedési Alágazat Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Légi Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Stratégiai és 
Módszertani Igazgatóság Közlekedési Alágazat Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság 
Ügyfélkapcsolati és Koordinációs Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság 
Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság 
Ügyfélkapcsolati és Koordinációs Osztály Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Jogi Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Kiemelt Ügyek Központja Regionális Hajózási Hatósági Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai Közlekedési 
Alágazatok Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Kiemelt Ügyek Központja Hajóüzem-Biztonsági Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Kiemelt Ügyek Központja Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai megyei 
kirendeltségei Közúti Jármű Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai Közúti 
Jármű Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai megyei 
kirendeltségei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai Járművezető 
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai megyei 
kirendeltségei Közúti (Vasúti) Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai Közlekedési 
Alágazatok Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai megyei 
kirendeltségei Működés Támogatási Osztály* 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai Működés 
Támogatási Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Fővárosi Kirendeltség Közúti Jármű Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Közúti Jármű Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Fővárosi Kirendeltség Közúti Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Közlekedési Alágazatok Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Fővárosi Kirendeltség Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Pest megyei Kirendeltség Közúti Jármű Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Közúti Jármű Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Pest megyei Kirendeltség Közúti Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Közlekedési Alágazatok Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgató-
ság Pest megyei Kirendeltség Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

 
 

Megszűnő szervezeti egységek 
Nemzeti Közlekedési Hatóság megyei kirendeltségek  
 
  
 

*   Kivéve a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságnál. 
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VI. SZÁMÚ MELLÉKLET – A HATÓSÁG ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 

 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007. évi engedélyezett létszáma 2185 fő, az alábbi 
bontásban: 

a) Központi Hivatal:   384 
b) Területi szervek:  1801 
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VII. SZÁMÚ MELLÉKLET – NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG SZABÁLYTALANSÁGOK 
KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE 

 
 
1. Bevezetés 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. § (5) 
bekezdésének megfelelően a Nemzeti Közlekedési Hatóság az alábbi szabályzatban határozza 
meg a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.  
 
 
2. Szabálytalanság fogalma 
 
A szabálytalanság valamely hatályos szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) 
való eltérést jelent 

- az államháztartás működési rendjében, 
- a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében,  
- az állami feladatellátás bármely tevékenységében,  
- az egyes műveletekben stb. előfordulhat. 

A szabálytalanság fogalmába a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve fegyelmi, 
büntető-, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények is 
beletartoznak. 
 
Alapesete lehet: 

- a szándékosan okozott szabálytalanság (félrevezetés, csalás, sikkasztás, 
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.); 

- a nem szándékosan okozott szabálytalanság (figyelmetlenségből, hanyag 
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság). 

 
 
3. A szabálytalanságok megelőzése  
 
Az Áht. 97. §-ában meghatározott kötelezettség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Elnökének 
feladata, a szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetői hatáskörének, 
felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.  
A Hatóság munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát 
a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a munkaköri leírások szabályozzák, a 
közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a 
jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 
 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatban a Hatóság Elnökének felelőssége, hogy 

- a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a Hatóság, 
- a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérje, 
- szabálytalanságok megakadályozása, 
- szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság korrigálásra 

kerüljön annak a mértékének megfelelően, amilyen mértéket képviselt a 
szabálytalanság. 
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A szabálytalanságok kezelése a Hatóság Elnökének a feladata, amely feladatot az Hatóságnál 
kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az 
egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 
 
4. A szabálytalanság észlelése 
 
A szabálytalanságok észlelése történhet  

- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében, 
- belső ellenőrzés során, 
- egyéb (köztisztviselő, vezető, külső szakértő által észlelt) módon, 
- külső ellenőrzési szerv során. 

 
4.1. Ha Hatóság köztisztviselője vagy vezetője észleli a szabálytalanságot 
 
Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, a 
munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége esetén az elnököt kell értesítenie. 
 
A Hatóság vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat-, 
hatáskör és a felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság 
kijavítására, megszüntetésére. 
 
4.2. Ha a Hatóság ellenőrzést végző köztisztviselője észleli a szabálytalanságot  
 
Amennyiben a Hatóság ellenőrzést végző köztisztviselője szabálytalanságot tapasztal, a 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az érintett szervezeti 
egységnek intézkedési tervet kell kidolgoznia az ellenőrzés megállapításai alapján, az 
intézkedési tervet végre kell hajtania. 
 
4.3. Ha külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot  
 
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőri jelentés 
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot 
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését 
szabályozó törvény, rendelet, szabályzat alapján jár el (pl.: ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló 
szervei stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a Hatóságnak intézkedési 
tervet kell kidolgozni, és azt végre kell hajtania. 
 
 
5. A szabálytalanságok észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások 
 
Valamennyi vezető felelős az SZMSZ-ben előírt hatásköri feladatainak megfelelően a 
szükséges intézkedés megtételéért és végrehajtásáért.  
Az érintett szervezeti egységek vezetőinek feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos 
intézkedések nyomon követése során: 

- az elrendelt vizsgálatok, a hozott döntések, a megindított eljárások figyelemmel kísérése, 
- a javaslatok, intézkedési tervek megvalósulásának ellenőrzése, 
- a feltárt szabálytalanságok alapján lehetséges további szabálytalansági lehetőségek 

beazonosítása.  
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Amennyiben a Hatóságnál szabálytalanság történik, az Elnök köteles a szükséges 
intézkedéseket végrehajtani. Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) 
a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak 
érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat 
megindítsa. 
Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) az Elnök vizsgálatot rendelhet el a tényállás 
tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt 
is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteltben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további 
vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerülhet sor, ha a szabálytalanság megállapítását 
követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges 
intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. Fegyelmi eljárás, 
illetve felelősség tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 
valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Egyéb eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit az 1. sz. 
KIEGÉSZÍTÉS tartalmazza. 
 
Az Elnök feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése 
során: 

- nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított 
eljárások helyzetét; 

- figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; 
- a feltárt szabálytalanság típusa alapján a tovább szabálytalanság-lehetőségeket 

beazonosítja, információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak 
folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat 
érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 

 
Ezt a feladatot az Elnök gyakorolja a kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és 
elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire is 
átruházhatja. 
 
 
6. Szabálytalanságok és intézkedések nyilvántartása 
 
Minden szervezeti egység vezetőjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos 
intézkedések (eljárások) saját szakterületén történő kezelése során: 
 

- a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának 
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik; 

- egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a 
kapcsolódó írásos dokumentumokat; 

- nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; 
- a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok 

tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós 
Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és 
ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet VII. 
Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 
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A saját hatáskörben elvégzett intézkedésekről és azok eredményeiről évente egy alkalommal, 
a tárgyévet követő év január végéig tájékoztatni kell a Hatóság Elnökét. 
 
Emellett a Hatóság Elnöke dönthet úgy, hogy: 

- szakértői csoport (külső vagy belső) értékelje a Hatóság működése során előforduló 
szabálytalanságokat, és a szakértői csoport egyúttal javaslatot tesz a 
szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedésekre; ebben az esetben a csoport 
működését szabályoznia kell, 

- szabálytalansági felelőst jelöl ki a szabálytalanságok észlelésére és a kapcsolódó 
intézkedések koordinálására; ebben az esetben a szabálytalansági felelős munkaköri 
leírása tartalmazza a feladatot, a jelentési kötelezettségeket, 

- az általános, a Hatóság egészére érvényes elveket, kötelezettségeket tartalmazó 
eljárásrend mellett, az egyes szervezeti egységek vezetői kötelesek a saját szervezeti 
egységeik tevékenységének szabályozása során a szabályzattól való eltérés eseteit, az 
eltérés, a szabálytalanság következményeit, a korrekciók, intézkedések eseteit, a 
nyilvántartás és jelentés folyamatait is szabályozni. 

 
 
7. Jelentési kötelezettségek  
 
A Hatóság ellenőrzést végző köztisztviselőjének ellenőrzési jelentései alapján az 
ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie [a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. § 
alapján]. 
 
Az Elnöknek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a Hatóság ellenőrzést végző 
köztisztviselője által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek 
megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, 
az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról [a 193/2003. (XI. 26.) Korm. 
rendelet 31. § (3) bek. b), ba), bb) pontok alapján]. 
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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS A VII. MELLÉKLETHEZ 

 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. §  (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli.  
 
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó Igazgatóságnak kötelessége a 
törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) 
bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott 
bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati 
Igazgatóságnál kell megtenni. 
 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a 
jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek 
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része 
foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési Igazgatóság részéről eljáró személy 
észlelése vagy tudomása alapján indulhat el. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési 
eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
 
Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény megfelelő 
rendelkezései. 
 

 



VIII. SZÁMÚ MELLÉKLET – NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ELLENÕRZÉSI NYOMVONALA

A tervezéssel kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal

Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

A Ha tó ság köz pon ti szer vé re vo nat ko zó an:

1. Költ ség ve té si ter ve zés

– a ter ve zet el ké szí té sé re va ló el mé le ti,
szak mai fel ké szü lés

Szak mai kon zul -
tá ció, ve ze tõi ér -
te kez let

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Ter ve zé si mun -
kák elõtt

Köz pon ti irány -
el vek, út mu ta tók
át te kin té se PM
fel ügye let

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma tos A ter ve zés el mé -
le ti szak mai do -
ku men tu mai
meg lé té nek el -
len õr zé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ter ve zés so rán,
ütem terv sze rint.

– a ter ve zés mun ka fo lya ma tok ra va ló
le bon tá sa, mun ka meg osz tás, ütem terv
ké szí té se

Írá sos fel jegy zés
az egyes ter ve zé -
si mun ka fo lya -
ma tok
el lá tá sá nak vár -
ha tó idõ sza ka i -
ról, és a
mun ka meg osz tás 
rend jé rõl

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Ter ve zé si mun -
kák elõtt

Egye ze tés, szó -
be li be szá mol ta -
tás, va la mint az
el ké szült írott
anya gok ba tör té -
nõ be te kin tés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint.

Fo lya ma tos Szó be li be szá -
mol ta tás a ter ve -
zé si fel ada tok
el lá tá sá nak me -
ne té rõl.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ter ve zé si fel ada -
tok vé gén, ütem -
terv sze rint.

– a sze mé lyi jut ta tá sok és a
lét szám-elõ irány zat ter ve zé se a meg adott
sa rok szá mok alap ján

A ter ve zést vég -
zõ sze mély sze -
mé lyi jut ta tá sok
ter ve zé sé re vo -
nat ko zó, kül sõ
jog for rá sok ról,
mi nisz té ri u mi út -
mu ta tók is me re -
té rõl, bel sõ
sza bály za tok ról
va ló tá jé ko zó dás, 
illetve a szük sé -
ges tá jé koz ta tás
meg adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Sze mé lyi jut ta tá -
sok ter ve zé se
elõtt

A ter ve zé si fo -
lya ma tok szak -
mai nyo mon
kö ve té se az el -
vég zett mun ka
át te kin té sé vel,
szük ség ese tén
kon zul tá ció.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A ter ve zés alatt
leg alább 2 al ka -
lom mal

A te rü let re vo -
nat ko zó an el ké -
szült ter ve zet és
az azt meg ala po -
zó szá mí tá sok át -
te kin té se, illetve
be szá mol ta tás az
el vég zett fel adat -
ról.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A sze mé lyi jut ta -
tá sok ter ve zé si
fel adat el lát ását
kö ve tõ en, ütem -
terv sze rint.

– a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok
ter ve zé se a meg adott sa rok szá mok
fi gye lem be vé te lé vel

A ter ve zést vég -
zõ sze mély mun -
ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok ter ve -
zé sé re vo nat ko -
zó, kül sõ
jog for rá sok ról,
mi nisz té ri u mi út -
mu ta tók is me re -
té rõl, bel sõ
sza bály za tok ról
va ló tá jé ko zó dás, 
illetve a szük sé -
ges tá jé koz ta tás
meg adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé kok 
ter ve zé se elõtt

A ter ve zé si fo -
lya ma tok szak -
mai nyo mon
kö ve té se az el -
vég zett mun ka
át te kin té sé vel,
szük ség ese tén
kon zul tá ció a
sze mé lyi jut ta tá -
sok ter ve zé sét
vég zõ be vo ná sá -
val.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A ter ve zés alatt
leg alább 2 al ka -
lom mal

A te rü let re vo -
nat ko zó an el ké -
szült ter ve zet és
az azt meg ala po -
zó szá mí tá sok át -
te kin té se, illetve
be szá mol ta tás az
el vég zett fel adat -
ról.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé kok 
ter ve zé si fel adat -
el lát ását kö ve tõ -
en, ütem terv
sze rint.
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– do lo gi jel le gû ki adá sok ter ve zé se a
meg adott sa rok szá mok alap ján

A ter ve zést vég -
zõ sze mély egyes 
do lo gi ki adá sok -
ra vo nat ko zó
kül sõ jog for rá -
sok ról, (Pl. áfa),
mi nisz té ri u mi út -
mu ta tók is me re -
té rõl, bel sõ
sza bály za tok ról
(pl. ét ke zé si költ -
ség té rí tés),
illetve a ter ve -
zés nél fi gye lem -
be ve en dõ egyéb
té nye zõk kel (Pl.
fel adat vál to zás)
kap cso la tos is -
me re te i rõl va ló
tá jé ko zó dás,
illetve a szük sé -
ges tá jé koz ta tás
megadása

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Do lo gi jel le gû
ki adá sok ter ve zé -
se elõtt

A ter ve zé si fo -
lya ma tok szak -
mai nyo mon
kö ve té se az el -
vég zett mun ka
át te kin té sé vel,
szük ség ese tén
kon zul tá ció.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A ter ve zés alatt
leg alább 2 al ka -
lom mal

A te rü let re vo -
nat ko zó an el ké -
szült ter ve zet és
az azt meg ala po -
zó szá mí tá sok át -
te kin té se, illetve
be szá mol ta tás az
el vég zett fel adat -
ról.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A do lo gi ki adá -
sok ter ve zé si fel -
adat el lát ását
kö ve tõ en, ütem -
terv sze rint.

– be ru há zá sok, fel újí tá sok és egyéb
fel hal mo zá si cé lú ki adá sok, tá mo ga tá sok
ter ve zé se a meg adott sa rok szá mok alap ján
– Fel újí tá si terv->fel ügye le ti szerv ál tal
jó vá ha gyott->va gyon gaz dál ko dá si
terv->KVI

Tá jé ko zó dás, a
ter ve zést vég zõ
sze mély érin tett
te rü let re vo nat -
ko zó ak tu á lis is -
me re te i rõl, az
in téz mény ilyen
irá nyú el kép ze lé -
se i rõl, va la mint a 
szerv ter ve zés nél 
fi gye lem be ve en -
dõ kö te le zett ség -
vál la lá sa i nak
meg be szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ter ve zés elõtt A ter ve zé si fo -
lya ma tok szak -
mai nyo mon
kö ve té se az el -
vég zett mun ka
át te kin té sé vel,
szük ség ese tén
kon zul tá ció, ja -
vas lat terv va ri -
án sok
ki dol go zá sá ra.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A ter ve zés alatt
leg alább 2 al ka -
lom mal

Az in téz mény re
vo nat ko zó an el -
ké szült ter ve zet
és az azt meg ala -
po zó szá mí tá sok
át te kin té se,
illetve be szá mol -
ta tás az el vég zett 
fel adat ról, a terv -
va ri án sok meg -
ala po zott sá gá nak 
el len õr zé se kon -
zul tá ci ó val.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Az in téz mény
ter ve zé si fel adat -
el lát ását kö ve tõ -
en, ütem terv
sze rint.

– sa ját be vé te lek ter ve zé se Az is mert és a
vár ha tó be vé te li
for rá sok át te kin -
té se, kon zul tá ció
a ha tó sá gi el já rá -
sok ról, El nö ki el -
kép ze lé sek rõl

Te rü le ti Fõ igaz -
ga tó, és az ál ta la
meg ha tá ro zott
ve ze tõk

A ter ve zés elõtt A ter ve zés fo lya -
mán a mun ka pél -
dá nyok
át te kin té se, a
meg lé võ szer zõ -
dé sek kel, egyéb
do ku men tu mok -
kal va ló össze ve -
té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A ter ve zés alatt. A be vé tel ter vé -
nek el ké szí té se
után a ter ve zett
ada tok ról kon -
zul tá ció.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A sa ját – be vé te -
lek ter ve zé se
után, ütem terv
sze rint.

– tá mo ga tás ér té kû ki adás sa rok szá mok
sze rin ti ter ve zé se

Az egyes for rá -
sok igény be vé te li 
le he tõ sé ge i nek
szak mai át te kin -
té se, az elõ ze tes
adat szol gál ta tás
új ra el len õr zé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ter ve ze tés elõtt A ter ve zé si mun -
ka pél dá nyok,
egyéb adat szol -
gál ta tá sok egyez -
te té se,
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A ter ve zés alatt. A be vé te li ter vek 
tel jes do ku men -
tá ci ó já nak el len -
õr zé se, szük ség
ese tén szó be li
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A ter ve zés után,
ütem terv sze rint.
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– az elõ zõ évi pénz ma rad vány ter ve zé se A ter ve zés fel té -
te le i nek szak mai
át te kin té se a jog -
sza bá lyi hát tér is -
me ret rõl va ló
be szá mol ta tás sal

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ter ve zés elõtt A pénz ma rad -
vány ter ve zé sé -
nek,
szá mí tá sa i nak el -
len õr zé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A ter ve zés alatt. A pénz ma rad -
vány ter ve zé sét
alá tá masz tó szá -
mí tá sok el len õr -
zé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A ter ve zés fel -
adat el lát ását kö -
ve tõ en, ütem terv
sze rint.

– a be vé te li és ki adá si elõ irány za tok
egyen sú lyá nak meg te rem té se egyes
ki adá sok csök ken té sé vel

Elõ ze tes kon zul -
tá ció a be vé te li
és ki adá si elõ -
irány za tok ról,
azok fõ össze ge i -
rõl, az egye zõ ség 
meg te rem té sé nek 
le he tõ sé ge i rõl

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A rész te rü le tek
ter ve zé sét kö ve -
tõ en

Az egyen súly
meg te rem té sé re
vo nat ko zó le ve -
ze té sek, mun ka -
la pok át te kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A fel adat alatt. A be vé te li és ki -
adá si elõ irány za -
tok
egye zõ sé gé nek
el len õr zé se az
össze sí tett ada to -
kat tar tal ma zó
do ku men tu mok,
ki mu ta tá sok
alap ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Az össze sí tett
ada to kat tar tal -
ma zó ter vek el -
ké szí té sét
kö ve tõ en, ütem -
terv sze rint.

– az ele mi költ ség ve tés meg ál la pí tá sa,
do ku men tá ci ó já nak el ké szí té se, to váb bí tá sa

Az ele mi költ -
ség ve tés tar tal mi
kö ve tel mé nye i -
vel kap cso la tos
szak mai is me re -
tek fel fris sí té se
kon zul tá ci ó val, a 
ter ve zé si se géd -
anya gok át te kin -
té sé vel

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Ele mi költ ség ve -
tés össze ál lí tá sa
elõtt

Az ele mi költ -
ség ve tés meg ál -
la pí tá sa so rán a
mun ka pél dá nyok 
el len õr zé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san Az el ké szí tett
ele mi költ ség ve -
tés és a jó vá ha -
gyott
költ ség ve té si
ren de let át te kin -
té sé vel.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Az ele mi költ -
ség ve tés el ké szí -
té sét kö ve tõ en,
de annak in for -
má ci ós rend szer -
be va ló
to váb bí tá sa elõtt, 
ütem terv sze rint.

– a költ ség ve té si do ku men tá ci ók meg õr zé se A kész do ku men -
tá ci ók ke ze lé sé re 
vo nat ko zó uta sí -
tás meg adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A do ku men tá ci -
ók el ké szí té sét
kö ve tõ en

Irat tár Sza bály -
sze rû ség vizs gá -
la ta.

Osz tá lyok ve ze -
tõi, sza bály za tok, 
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san. A do ku men tá ci -
ók tá ro lá sá nak
el len õr zé se be -
szá mol ta tás sal,
illetve a ke ze lés
mód já nak át te -
kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Al ka lom sze rû en.

A Ha tó ság te rü le ti szer ve i re vo nat ko zó an:
(Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság nál, a Pá lya al kal mas sá gi Vizs gá la ti Igaz ga tó ság nál, va la mint a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság nál a tá mo ga tá si
funk ci ó kat a Gaz da sá gi Fõ osz tály lát ja el, ahol tá mo ga tá si osztály szerepel, az a Gazdasági Fõosztálynak felel meg)

2. Ter ve zés

– be vé te lek ter ve zé se Szak mai kon zul -
tá ció.

Te rü le ti Osz tá -
lyok Ve ze tõi

Ter ve zé si mun -
kák elõtt

Köz pon ti irány -
el vek, út mu ta tók
át te kin té se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma tos A ter ve zés el mé -
le ti szak mai do -
ku men tu mai
meg lé té nek el -
len õr zé se

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ter ve zés so rán,
ütem terv sze rint

– ki adá sok ter ve zé se Szak mai kon zul -
tá ció.

Te rü le ti Osz tá -
lyok Ve ze tõi

Ter ve zé si mun -
kák elõtt

Köz pon ti irány -
el vek, út mu ta tók
át te kin té se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma tos A ter ve zés el mé -
le ti szak mai do -
ku men tu mai
meg lé té nek el -
len õr zé se

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ter ve zés so rán,
ütem terv sze rint
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A végrehajtással kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal

Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

A Ha tó ság köz pon ti szer vé re vo nat ko zó an:

3. Sza bály za tok el ké szí té se, ak tu a li zá lá sa

– mû kö dést meg ala po zó sza bály za tok
el ké szí té se, ak tu a li zá lá sa: ügy rend, el nö ki
uta sí tás és sza bály za tok, ki vé ve a
pénz ügyi-gaz dál ko dá si terület felsorolt
szabályzatait

Meg be szé lés Jo gi Fõ osz tály,
Te rü le ti Fõ igaz -
ga tó
Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõi

Leg alább éven te, 
tör vény sze rint

Ter ve zet meg te -
kin té se, kon zul -
tá ció

Te rü le ti Fõ igaz -
ga tó vagy a Jo gi
Fõ osz tály ve ze tõ
ál tal meg bí zott
sze mély, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fel adat terv sze -
rint.

Kész sza bály za -
tok meg te kin té -
se, ellen õr zés

Te rü le ti Fõ igaz -
ga tó, vagy a Jo gi
Fõ osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ak tu á li san

– a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te rü let
sza bály za ta i nak el ké szí té se, ak tu a li zá lá sa
(Sztv. sze rin ti ek, köz be szer zés, Gazdálkodás 
Ügyrendje)

Meg be szé lés Jo gi Fõ osz tály,
Te rü le ti Fõ igaz -
ga tó
Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõi

Leg alább éven te, 
tör vény sze rint

Ter ve zet meg te -
kin té se, kon zul -
tá ció

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fel adat terv sze -
rint.

Kész sza bály za -
tok meg te kin té -
se, ellen õr zés

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ak tu á li san

4. A sze mé lyi jut ta tá sok és a lét szám-elõ irány zat fel hasz ná lá sa

– sze mé lyi jut ta tá sok és a lét szám-
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak nyo mon
követése

A fel adat el lá tá -
sá val kap cso la tos 
ve ze tõi el vá rá sok 
meg be szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ je

A költ ség ve té si
tv. jó vá ha gyá sát
kö ve tõ en

A nyil ván tar tá -
sok, ki mu ta tá sok
ve ze té sé nek át te -
kin té se, alap do -
ku men tu mok kal
va ló egyez te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi-Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg bí zott
sze mély, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. A nyil ván tar tá -
sok ve ze té sé rõl
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san, de 
leg alább a fél -
éves, illetve az
éves be szá mo ló -
hoz kap cso lód va

– ju ta lom elõ irány za ta, és a ju tal ma zás ra
ki fi ze tett össze gek ellenõrzése

A te rü let re vo -
nat ko zó jog sza -
bá lyi és bel sõ
sza bá lyo zá si kér -
dé sek meg be szé -
lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ je

Ju ta lom elõ irány -
za tá nak meg ha tá -
ro zá sa, illetve
fel hasz ná lá sa
elõtt

A ju tal ma zás elõ -
irány za tá nak
meg ha tá ro zá sá -
nak, va la mint a
ki fi ze té sé nek
nyo mon kö ve té -
se, a szá mí tá sok
el len õr zé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Elõ irány zat vál -
toz ta tás, illetve
Ju ta lom ki fi ze té -
se elõtt

A te rü let re vo -
nat ko zó nyil ván -
tar tá sok,
szá mí tá sok utó la -
gos át te kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san, de 
leg alább a fél -
éves, illetve az
éves be szá mo ló -
hoz kap cso lód va. 

– az elõ irány zat-fel hasz ná lá si terv sze mé lyi
jut ta tá sok ra vo nat ko zó ré szé nek be tar tá sa,
mó do sí tá si javaslatok kidolgozása

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv sze mé lyi jut -
ta tá sok ra vo nat -
ko zó ré szé nek
át te kin té se, ve ze -
tõi irány mu ta tás
meg adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ne gyed éven -
ként min 1 al ka -
lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
ütem terv tel je sí -
té sé nek fi gye -
lem mel kí sé ré se
– do ku men tu mok 
alap ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta 1 al ka -
lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv és annak tel -
je sí té sé rõl va ló
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san, de 
leg alább a fél -
éves, illetve az
éves be szá mo ló -
hoz kap cso lód va.
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

5. A do lo gi ki adá sok elõ irány za tá nak fel hasz ná lá sa

– a do lo gi ki adá sok be szer zé sé vel
kap cso la tos mun ka meg osz tás át te kin té se
te vé keny sé gi te rü le ten ként, fel ada ton ként,
szakfeladatonként

A fel ada tok, te -
vé keny sé gek,
szak fel ada tok és
az ál ta luk fel -
hasz nált do lo gi
ki adá sok át te kin -
té se, fe le lõ sök
meg ha tá ro zá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1-szer,
illetve fel adat vál -
to zás kor

A fel adat el lá tók -
kal va ló meg be -
szé lés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Igény sze rint A fel ada tok, te -
vé keny sé gek,
szak feladatok
do lo gi ki adá sa i -
ért fe le lõs sze mé -
lyek szó be li
be szá mol ta tá sa a
vég zett te vé -
keny sé gük rõl.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
a fél éves, illetve
az éves be szá mo -
ló hoz kap cso lód -
va

– a meg ren de lé sek és fel hasz ná lá sok
ke ze lé se

A meg ren de lé sek 
és a do lo gi ki -
adá sok fel hasz -
ná lá si rend jé re
vo nat ko zó uta sí -
tás ki adá sa, rend -
szer fel ál lí tás

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1-szer,
illetve fel adat vál -
to zás kor

A fel ál lí tott rend -
szer és az uta sí -
tás el len õr zé se a
nyil ván tar tá sok -
ba va ló be te kin -
tés sel, illetve
be szá mol ta tás sal.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha vi rend sze res -
ség gel

A fe le lõ sök be -
szá mol ta tá sa.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
2 al ka lom mal

– az elõ irány zat-fel hasz ná lá si terv do lo gi
ki adá sok ra vo nat ko zó ré szé nek be tar tá sa,
mó do sí tá si ja vas la tok kidolgozása

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv do lo gi ki -
adá sok ra vo nat -
ko zó ré szé nek
át te kin té se, ve ze -
tõi irány mu ta tás
meg adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ne gyed éven -
ként min. 1 al ka -
lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
ütem terv tel je sí -
té sé nek fi gye -
lem mel kí sé ré se
– fõ köny vi ki vo -
nat alap ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta 1 al ka -
lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv és annak tel -
je sí té sé rõl va ló
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
a fél éves, éves
be szá mo ló hoz
kap cso lód va

6. A fel hal mo zá si ki adá sok elõ irány za tá nak fel hasz ná lá sa

– a fel hal mo zá si ki adá sok tel je sí té sé vel
kap cso la tos fe le lõs sé gi ka te gó ri ák
áttekintése

A fel hal mo zá si
ki adá sok tel je sí -
té sé vel kap cso -
lat ban a dön tés
elõ ké szí té sért
(elõ kal ku lá ció,
ár aján la tok) va la -
mint a dön té sért,
va la mint a dön -
tés vég re haj tá sért 
fe le lõ sök meg ha -
tá ro zá sa, a vo nat -
ko zó bel sõ
sza bá lyok át te -
kin té se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1-szer,
illetve na gyobb
fel hal mo zá si ki -
adás ese tén

A fel adat el lá tók -
kal va ló meg be -
szé lés, a dön tés
elõ ké szí tés, a
dön tés, és a dön -
tés vég re haj tás
do ku men tum ter -
ve ze te i nek át te -
kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Szük ség sze rint A be ru há zá si te -
vé keny ség rõl a
fel adat el lá tók
utó la gos szó be li
be szá mol ta tá sa a
meg va ló sí tás sal
kap cso la tos do -
ku men tu mok
pár hu za mos át te -
kin té sé vel.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
a fél éves, illetve
az éves be szá mo -
ló hoz kap cso lód -
va
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– az elõ irány zat-fel hasz ná lá si terv
fel hal mo zá si ki adá sok ra vo nat ko zó ré szé nek 
be tar tá sa, mó do sí tá si javaslatok kidolgozása

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv fel hal mo zá si 
ki adá sok ra vo -
nat ko zó ré szé nek 
át te kin té se, ve ze -
tõi irány mu ta tás
meg adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ne gyed éven -
ként min 1 al ka -
lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
ütem terv tel je sí -
té sé nek fi gye -
lem mel kí sé ré se
– fõ köny vi ki vo -
nat alap ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta 1 al ka -
lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv és annak tel -
je sí té sé rõl va ló
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
a fél éves, éves
be szá mo ló hoz
kap cso lód va

7. Köz be szer zés vég re haj tá sa

– köz be szer zé si terv el ké szí té se Költ ség ve tés vár -
ha tó szá ma i nak
is me re te bir to ká -
ban, tör vény sze -
rint.

Jo gi Fõ osz tály
Ve ze tõ je, Gaz da -
sá gi Fõ osz tály
Ve ze tõ je

Tárgy évet meg -
elõ zõ év ne gye -
dik ne gye dé ve

A terv tár gyá nak
fo lya ma tos
egyez te té se és
do ku men tá lá sa.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõk
ál tal meg ha tá ro -
zott sze mé lyek,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Elõ írás sze rint,
de leg ké sõbb
tárgy év jan. 15.

Nyil ván tar tá sok
ve ze té sé rõl be -
szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Szük ség sze rint,
éven te leg alább 1 
al ka lom mal.

– köz be szer zés vég re haj tá sa A terv meg lé té -
nek el len õr zé se.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Fo lya ma to san,
mi ni mum fél -
éven te egy al ka -
lom mal.

Köz be szer zés fo -
lya ma tos egyez -
te té se és
do ku men tá ci ó já -
nak vizs gá la ta.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõk
ál tal meg ha tá ro -
zott sze mé lyek,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san,
mi ni mum fél -
éven te egy al ka -
lom mal

Nyil ván tar tá sok
ve ze té sé rõl be -
szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Szük ség sze rint,
éven te leg alább 1 
al ka lom mal.

8. A sa ját be vé tek elõ irány zat-tel je sí té se

– a sa ját be vé te lek be sze dé sé vel
kap cso la tos mun ka meg osz tás át te kin té se
te vé keny sé gi te rü le ten ként, fel ada ton ként,
szakfeladatonként

A fel ada tok, te -
vé keny sé gek,
szak fel ada tok és
az ál ta luk be sze -
den dõ be vé te lek,
és a be sze dés sel
kap cso la tos fel -
ada tok át te kin té -
se, fe le lõ sök
meg ha tá ro zá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1-szer,
illetve fel adat vál -
to zás kor

A fel adat el lá tók -
kal va ló meg be -
szé lés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san,
leg alább ha von ta 
2 al ka lom mal.

A fel ada tok, te -
vé keny sé gek,
szak fel ada tok be -
vé te le i nek be sze -
dé sé ért fe le lõs
sze mé lyek szó -
be li be szá mol ta -
tá sa a vég zett
te vé keny sé gük -
rõl.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
a fél éves, illetve
az éves be szá mo -
ló hoz kap cso lód -
va

– az elõ irány zat-fel hasz ná lá si terv
be vé te lek re vo nat ko zó ré szé nek be tar tá sa,
mó do sí tá si ja vas la tok kidolgozása

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv sa ját be vé te -
lek re a vo nat ko -
zó ré szé nek
át te kin té se, ve ze -
tõi irány mu ta tás
meg adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ne gyed éven -
ként min. 1 al ka -
lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
ütem terv tel je sí -
té sé nek fi gye -
lem mel kí sé ré se
– fõ köny vi ki vo -
nat alap ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san,
leg alább ha von ta 
2 al ka lom mal

Az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si
terv és annak tel -
je sí té sé rõl va ló
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
a fél éves, éves
be szá mo ló hoz
kap cso lód va
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

9. Tá mo ga tás ér té kû ki adá sok elõ irány za tá nak tel je sí té se

– tá mo ga tás ér té kû ki adá sok elõ irány zat-
tel je sí té se ér de ké ben a szük sé ges
intézkedések

A kap cso la tos
jog sza bá lyok,
illetve tá jé koz ta -
tó le ira tok át te -
kin té se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

A ne gyed éven -
ként min 1 al ka -
lom mal

A be vé te lek tel -
je sí té sé nek fi gye -
lem mel kí sé ré se
az elõ irány zat
fel hasz ná lá si
ütem terv alap ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san,
leg alább ha von ta 
2 al ka lom mal l

Az ál lam i tá mo -
ga tás egyez te tõ
táb la, va la mint a
szerv nél ki mu ta -
tott ada tok
egyez te té se, és
szó be li be szá -
mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te leg alább
a fél éves, éves
be szá mo ló hoz
kap cso lód va

10. In teg rált ügy vi te li rend szer

– For rás SQL-rend szer mo dul ja i nak
sza bá lyo zá sa ügy vi te li uta sí tás sal (a
kont roll ing modult kivéve)

Szak mai kon zul -
tá ció.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Szük ség sze rint,
de leg alább
éven te 1 al ka -
lom mal, a köz -
pon ti, rész le tes
szám la ke ret-tü -
kör aján lás meg -
je le né sét
kö ve tõ en

Ter ve zet meg te -
kin té se, kon zul -
tá ció.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Tárgy évet meg -
elõ zõ év de cem -
ber 15-e.

A kész uta sí tás
meg te kin té se, el -
len õr zé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.

– ügy vi te li uta sí tás vég re haj tá sa Irány mu ta tás ki -
adá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Szük ség sze rint. Ügy vi te li uta sí tás 
sze rint.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ, és
az ügy vi te li uta -
sí tás ban meg ha -
tá ro zott fe le lõs
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta leg alább 
1 al ka lom mal, és
az ügy vi te li uta -
sí tás sze rint

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ügy vi te li uta sí tás 
sze rint.

11. Bi zony la ti rend és bi zony lat ke ze lés

– a bi zony la ti rend A bi zony la ti rend 
adott évi ki emelt
te rü le te i nek át te -
kin té se, az eset -
le ges új ele mek
meg tár gya lá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, a tény le -
ges köny ve lé si
fel ada tok elõtt

A bi zony la ti rend 
be tar tá sá nak
nyo mon kö ve té se 
a fo lya ma tok ba
va ló be te kin tés -
be, illetve szó be li 
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fel adá son ként 1
al ka lom mal

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A be szá mo lá si
te vé keny sé gek -
hez kap cso ló dó -
an, azok elõtt
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– bi zony lat ke ze lés A bi zony lat ke ze -
lés fon to sabb te -
rü le te i nek
át te kin té se, kü lö -
nös te kin tet tel az
új bi zony lat ke ze -
lé si te rü le tek re

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, a tény le -
ges köny ve lé si
fel ada tok elõtt

A bi zony lat ke ze -
lés be tar tá sá nak
nyo mon kö ve té se 
a fo lya ma tok ba
va ló be te kin tés -
be, illetve szó be li 
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta 1 al ka -
lom mal

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

A be szá mo lá si
te vé keny sé gek -
hez kap cso ló dó -
an, azok elõtt

12. Be szá mo lá si te vé keny ség

– be szá mo lók el ké szí tés re való fel ké szü lés,
mun ka meg osz tás, mun ka terv megadása

Egyez te té sek,
sza bály za tok át -
te kin té se, fel -
adat meg osz tás.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Szük ség sze rint. Nyil ván tar tá sok,
ki mu ta tá sok át te -
kin té se, do ku -
men tu mok kal
va ló egyez te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Szük ség sze rint. Nyil ván tar tá sok,
ki mu ta tá sok át te -
kin té se, do ku -
men tu mok kal
va ló egyez te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Be szá mol ón ként
1 al ka lom mal.

– be szá mo ló el ké szí té se (fõ köny vi ki vo nat,
ér té ke lé sek, lel tár, egyéb, tör vény sze rin ti
feladatok)

Egyez te té sek,
sza bály za tok át -
te kin té se, fel -
adat meg osz tás.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Szük ség sze rint. Nyil ván tar tá sok,
ki mu ta tá sok át te -
kin té se, do ku -
men tu mok kal
va ló egyez te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Szük ség sze rint. Nyil ván tar tá sok,
ki mu ta tá sok át te -
kin té se, do ku -
men tu mok kal
va ló egyez te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Be szá mol ón ként
1 al ka lom mal.

– elõ irány zat-ma rad vá nyok meg ha tá ro zá sa Egyez te té sek,
sza bály za tok át -
te kin té se.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Szük ség sze rint. Nyil ván tar tá sok,
ki mu ta tá sok át te -
kin té se, do ku -
men tu mok kal
va ló egyez te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Szük ség sze rint. Nyil ván tar tá sok,
ki mu ta tá sok át te -
kin té se, do ku -
men tu mok kal
va ló egyez te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Be szá mol ón ként
1 al ka lom mal.

13. Pénz tá ri pénz ke ze lé si te vé keny ség

– a há zi pénz tár kész pénz for gal má nak
bo nyo lí tá sa be vé te li és ki adá si
pénz tár bi zony lat alapján

A pénz tá ros,
pénz tár he lyet tes, 
illetve pénz tár el -
len õr sze mé lyé -
nek
fe lül vizs gá la ta, a
fe le lõs sé gi nyi -
lat ko za tok meg -
lé té nek
el len õr zé se, az
össze fér he tet len -
sé gi hely ze tek
fel ol dá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je
Igaz ga tó

Éven te 1 al ka -
lom mal, illetve
szük ség sze rint

A pénz tár te vé -
keny sé gé nek át -
te kin té se a
pénz tár nap ló,
illetve a pénz tár -
je len té sek alap -
ján, szük ség
ese tén ro vancs
ké szí té se, be szá -
mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Szük ség sze rint,
de ne gyed éven te
1 al ka lom mal.

A pénz tá ri te vé -
keny ség el len õr -
zé se szó be li
be szá mol ta tás sal.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1–2 al ka -
lom mal

9
. szám

K
Ö

Z
L

E
K

E
D

É
S

I 
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

5
8

9



Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– a pénz ke ze lõ hely kész pénz for gal má nak
bo nyo lí tá sa be vé te li pénz tár bi zony lat
alapján

A pénz tá ros,
pénz tár he lyet tes, 
illetve pénz tár el -
len õr sze mé lyé -
nek
fe lül vizs gá la ta, a
fe le lõs sé gi nyi -
lat ko za tok meg -
lé té nek
el len õr zé se, az
össze fér he tet len -
sé gi hely ze tek
fel ol dá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je
Igaz ga tó

Éven te 1 al ka -
lom mal, illetve
szük ség sze rint

A pénz tár te vé -
keny sé gé nek át -
te kin té se a
pénz tár nap ló,
illetve a pénz tár -
je len té sek alap -
ján, szük ség
ese tén ro vancs
ké szí té se, be szá -
mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Szük ség sze rint,
de ne gyed éven te
1 al ka lom mal.

A pénz tá ri te vé -
keny ség el len õr -
zé se szó be li
be szá mol ta tás sal.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1–2 al ka -
lom mal

14. A bank szám la for ga lom ke ze lé si te vé keny ség

– a bank szám la for ga lom bo nyo lí tá sa A bank szám lán
ke resz tül bo nyo -
ló dó for ga lom
so rán a bank -
szám la fe lett ren -
del ke zé si
jo go sult ság gal
bí rók át te kin té se, 
a bel sõ nyil ván -
tar tá si és uta lá si
rend meg be szé lé -
se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, illetve
szük ség sze rint

A bank szám la -
for ga lom át te kin -
té se a bank nap ló, 
illetve a bank -
szám la for ga lom
té te les vizs gá la -
tá val.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta 1 al ka -
lom mal

A bank szám la
ke ze lé si te vé -
keny ség el len õr -
zé se szó be li
be szá mol ta tás sal.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1–2 al ka -
lom mal

– az uta lá sok tel je sí té se Az uta lá sok tel -
je sí té si rend je
PM ha tá lyos el -
ve i nek, a ve ze -
ten dõ
nyil ván tar tá sok
tar tal má nak meg -
ha tá ro zá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, illetve
szük ség sze rint

Az uta lá sok
rend jé nek át te -
kin té se a nyil -
ván tar tá sok
alap ján, fi ze té si
fel szó lí tá sok, ké -
se del mes fi ze té -
sek ese tén
kon zul tá ció.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta 1 al ka -
lom mal

Be szá mol ta tás a
be jö võ szám lák
uta lá si rend je be -
tar tá sá ról.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1–2 al ka -
lom mal

15. A lel tá ro zá si te vé keny ség

– a lel tá ro zás ra vo nat ko zó ak tu á lis
sza bá lyok át te kin té se

A lel tá ro zás sal
kap cso la tos jog -
sza bá lyi elõ írá -
sok át te kin té se, a 
vál to zá sok meg -
be szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, illetve
szük ség sze rint

A lel tá ro zás ra
va ló fel ké szü lés
so rán szak mai
be szá mol ta tás, az 
al kal ma zan dó
nyom tat vá nyok
át te kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Lel tá ro zás ra va ló 
fel ké szü lés so rán 
1–2 al ka lom mal

Be szá mol ta tás a
fel ké szü lés rõl.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1 al ka -
lom mal
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– a lel tá ro zás ér té ke lé sé nél fi gye lem be
ve en dõ ér té ke lé si szabályok

Az esz kö zök és
for rá sok ér té ke -
lé si sza bá lyai
meg be szé lé se, és 
a lel tá ro zá si te -
vé keny ség re ki -
ha tó fel ada tok
meg be szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, illetve
szük ség sze rint

Az ér té ke lés so -
rán szak mai tá jé -
koz ta tás nyúj tá sa 
és kon zul tá ció a
fel adat el lá tó val.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Lel tá ro zás ra va ló 
fel ké szü lés so rán 
1–2 al ka lom mal

Be szá mol ta tás az 
ér té ke lé si fel ada -
tok el lá tá sá ról.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1 al ka -
lom mal

– a lel tá ro zá si ütem terv el ké szí té se A lel tá ro zá si
ütem terv el ké szí -
té sé vel kap cso la -
tos fel ada tok
meg be szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, az ütem -
terv kész té se
elõtt

A ké szü lõ ütem -
terv át te kin té se,
el len õr zé se,
szük ség ese tén
kon zul tá ció.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Lel tá ro zá si ütem -
terv el ké szí té se
alatt 1–2 al ka -
lom mal

Be szá mol ta tás az 
el ké szült lel tá ro -
zá si ütem terv rõl.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1 al ka -
lom mal

– a lel tá ro zá si te vé keny ség tény le ges
vég re haj tá sa

A lel tá ro zá si te -
vé keny ség elõtt a 
fel ada tok át be -
szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, a lel tá -
ro zás
vég re haj tá sa elõtt

A lel tá ro zás vég -
re haj tá sá nak át te -
kin té se a
lel tá ro zá si do ku -
men tu mok alap -
ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Lel tá ro zás vég re -
haj tá sa alatt 1–2
al ka lom mal

A lel tá ro zás zá ró
jegy zõ köny vé nek 
át vé te le, szük ség
ese tén kon zul tá -
ció.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1 al ka -
lom mal

16. A se lej te zé si te vé keny ség

– a se lej te zés re vo nat ko zó ak tu á lis
sza bá lyok át te kin té se

A se lej te zés sel
kap cso la tos jog -
sza bá lyi elõ írá -
sok át te kin té se, a 
vál to zá sok meg -
be szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, illetve
szük ség sze rint

A se lej te zés re
va ló fel ké szü lés
so rán szak mai
be szá mol ta tás, az 
al kal ma zan dó
nyom tat vá nyok
át te kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A se lej te zés re
va ló fel ké szü lés
so rán 1–2 al ka -
lom mal

Be szá mol ta tás a
fel ké szü lés rõl.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1 al ka -
lom mal

– a se lej te zés kez de mé nye zé se A se lej te zés kez -
de mé nye zé sé vel
kap cso la tos fel -
ada tok, jog kö rök
meg be szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, a se lej -
te zé si
kez de mé nye zés
ha tár ide jét meg -
elõ zõ 3 hó nap -
ban

A ké szü lõ se lej -
te zé si kez de mé -
nye zé sek
meg be szé lé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A se lej te zé si kez -
de mé nye zés el -
ké szí té se alatt
1–2 al ka lom mal

Be szá mol ta tás az 
el ké szült a se lej -
te zé si kez de mé -
nye zés sel
kap cso lat ban el -
lá tott fel ada tok -
ról.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te 1 al ka -
lom mal

– a se lej te zé si te vé keny ség tény le ges
vég re haj tá sa

A se lej te zé si te -
vé keny ség elõtt a 
fel ada tok át be -
szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te 1 al ka -
lom mal, a se lej -
te zés
vég re haj tá sa elõtt

A se lej te zés vég -
re haj tá sá nak át te -
kin té se a
se lej te zé si do ku -
men tu mok alap -
ján.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Se lej te zé si te vé -
keny ség alatt 1–2 
al ka lom mal

A se lej te zé si ja -
vas lat, el já rá sok
stb. át te kin té se,
meg be szé lé se, a
vég le ges se lej te -
zé si do ku men tu -
mok át vé te le.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Szük ség sze rint

9
. szám

K
Ö

Z
L

E
K

E
D

É
S

I 
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

5
9

1



Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

17. Pénz gaz dál ko dás sal kap cso la tos te vé keny ség (kö te le zett ség vál la lás, utal vá nyo zás, ér vé nye sí tés, ellenjegyzés)

– az in téz mény re vo nat ko zó sza bá lyok
át te kin té se

Va la mennyi jog -
kör gya kor lá sá ra
jo go sult tal kö zös 
meg be szé lés, a
köz pon ti sza bá -
lyok át te kin té se,
ér tel me zé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

A sza bá lyok ál ta -
lá nos ér vé nye sü -
lé sé nek
fi gye lem mel kí -
sé ré se, sza bá lyo -
zás ban lé võ
ér tel me zé si prob -
lé mák meg be szé -
lé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta leg alább 
1–2 al ka lom mal

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés, a sza -
bá lyok be tar tá sá -
val kap cso lat ban.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Szük ség sze rint

– a kö te le zett ség vál la lá sok bo nyo lí tá sa A kö te le zett ség -
vál la lás ra vo nat -
ko zó elõ írá sok
meg be szé lé se, a
nyil ván tar tá sok ra 
vo nat ko zó elõ írá -
sok rög zí té se,
pon to sí tá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

A kö te le zett ség -
vál la lá si do ku -
men tu mok
át te kin té se,
egyez te té se más
do ku men tu mok -
kal.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta leg alább 
1–2 al ka lom mal

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés, a kö -
te le zett ség vál la -
lá sok
nyil ván tar tá sá -
nak, va la mint az
elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ütem -
terv
tel je sí té sé nek át -
te kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Leg alább a fél -
éves és éves be -
szá mo ló hoz
kap cso lód va 

– a kö te le zett ség vál la lá sok el len jegy zé se Az el len jegy zés
kö te le zõ jel le gé -
nek, kö rül mé nye -
i nek, tar tal má nak 
meg be szé lé se, a
fel ha tal ma zott
fel adat el lá tók tá -
jé koz ta tá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

A kö te le zett ség -
vál la lá sok el len -
jegy zé se so rán az 
el len jegy zés tar -
tal má nak meg fe -
le lõ kont roll
el lá tá sa.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

El len jegy zõ, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Min den kö te le -
zett ség vál la lás
ese tén

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés az el -
len jegy zé si te vé -
keny ség gel
kap cso lat ban.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Leg alább a fél -
éves és éves be -
szá mo ló hoz
kap cso lód va 

– a tel je sí tés szak mai iga zo lá sa A tel je sí tés szak -
mai iga zo lá sa
me ne té nek, az
iga zo lás szem -
pont ja i nak, va la -
mint mód já nak
meg ha tá ro zá sa,
kö zös ér tel me zés

Te rü le ti Fõ igaz -
ga tó

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

A tel je sí tés szak -
mai iga zo lá sa
me ne té be tör té nõ 
be te kin tés, be -
szá mol ta tás.
A tel je sí tés és a
kö te le zett ség vál -
la lás össze ha son -
lí tá sa.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Tel je sí tést iga zo -
ló, sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ha von ta 1–2 al -
ka lom mal.
Fo lya ma to san

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés a
szak mai tel je sí tés 
iga zo lá sá val kap -
cso lat ban.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Leg alább a fél -
éves és éves be -
szá mo ló hoz
kap cso lód va 
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– ér vé nye sí tés Az ér vé nye sí tés
kö te le zõ jel le gé -
nek, kö rül mé nye -
i nek, tar tal má nak 
meg be szé lé se, a
fel ha tal ma zott
fel adat el lá tók tá -
jé koz ta tá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

Az ér vé nye sí tés
men té be tör té nõ
be te kin tés, be -
szá mol ta tás.
Az érvényesí -
tendõ
dokumen tumok
és az ér vé nye sí tés 
alap ját ké pe zõ
szak mai iga zo lás, 
va la mint fe de zet
meg lé té nek,
összeg sze rû ség -
nek, és ala ki kö -
ve tel mé nyek
be tar tá sá nak el -
len õr zé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Ér vé nye sí tõ, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Ha von ta 1–2 al -
ka lom mal.
Fo lya ma to san

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés az ér -
vé nye sí té si te vé -
keny ség
el lá tá sá val kap -
cso lat ban.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Leg alább a fél -
éves és éves be -
szá mo ló hoz
kap cso lód va 

– utal vá nyo zás Az utal vá nyo zás -
ra vo nat ko zó elõ -
írá sok
meg be szé lé se,
fel adat el lá tók tá -
jé koz ta tá sa

Te rü le ti Fõ igaz -
ga tó

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

Az utal vá nyo zott 
do ku men tu mok
át te kin té se,
egyez te té se más
do ku men tu mok -
kal.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Utal vá nyo zó,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Ha von ta leg alább 
1–2 al ka lom mal

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Leg alább a fél -
éves és éves be -
szá mo ló hoz
kap cso lód va 

– utal vá nyo zás el len jegy zé se Az el len jegy zés
kö te le zõ jel le gé -
nek, kö rül mé nye -
i nek, tar tal má nak 
meg be szé lé se, a
fel ha tal ma zott
fel adat el lá tók tá -
jé koz ta tá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

Az utal vá nyok
el len jegy zé se so -
rán az el len jegy -
zés tar tal má nak
meg fe le lõ kont -
roll el lá tá sa.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

El len jegy zõ, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Min den utal vá -
nyo zás ese tén

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés az el -
len jegy zé si te vé -
keny ség gel
kap cso lat ban.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Leg alább a fél -
éves és éves be -
szá mo ló hoz
kap cso lód va 

18. Va gyon gaz dál ko dás

– a va gyon nyil ván tar tá sa A va gyon nyil -
ván tar tás ra vo -
nat ko zó
sza bá lyok át te -
kin té se, meg be -
szé lé se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

A va gyon nyil -
ván tar tá sok ba va -
ló be te kin tés, az
egyez te tést cél zó
do ku men tu mok
el ké szít te té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Leg alább ne -
gyed éven ként

Do ku men tá ci ós
ellen õr zés, va -
gyon ki mu ta tá sok 
át te kin té se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te egy szer,
leg alább a be szá -
mo ló hoz kap cso -
lód va
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– a meg lé võ va gyon hasz no sí tá sa A hasz no sí tá si
le he tõ sé gek
szám ba vé te le, a
vo nat ko zó bel sõ
sza bá lyok át te -
kin té se, fe le lõ sök 
meg ha tá ro zá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

A va gyon hasz no -
sí tás ra vo nat ko zó 
elõ írá sok be tar tá -
sá nak el len õr zé se 
az egyes hasz no -
sí tá sok so rán
(do ku men tu mok
el len õr zé se,
illetve be szá mol -
ta tás).
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Leg alább ne -
gyed éven ként

Be szá mol ta tás,
va gyon hasz no sí -
tás sal kap cso la -
tos be vé te lek és
ki adá sok meg be -
szé lé se.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Éven te egy szer,
leg alább a be szá -
mo ló hoz kap cso -
lód va

– a meg lé võ va gyon ér té ke sí té se Az ér té ke sí té sé re 
vo nat ko zó jog -
sza bá lyok át te -
kin té se,
ér té ke sí té si irá -
nyok meg ha tá ro -
zá sa

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály Ve ze tõ je

Éven te leg alább
1 al ka lom mal, év 
ele jén

Az ér té ke sí té si
el já rá sok fi gye -
lem mel kí sé ré se,
be szá mol ta tás.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal meg ha tá ro zott 
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

A va gyon ér té ke -
sí té se elõtt

A va gyon vál to -
zá sok kal kap cso -
la tos szám sza ki
és in for má ció ké -
rés.
Sza bály sze rû ség
vizs gá la ta.

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Leg alább ne -
gyed éven ként

A Ha tó ság te rü le ti szer ve i re vo nat ko zó an:
(Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság nál, a Pá lya al kal mas sá gi Vizs gá la ti Igaz ga tó ság nál, va la mint a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság nál a tá mo ga tá si
funk ci ó kat a Gaz da sá gi Fõ osz tály lát ja el, ahol tá mo ga tá si osztály szerepel, az a Gazdasági Fõosztálynak felel meg)

19. Be vé te lek be sze dé se

– Ha tó sá gi díj be vé te lek be sze dé se, szak ági
prog ra mok kal való szám lá zás, be folyt
be vé tel azo no sí tá sa, pénz tár, pénz ke ze lõ
hely mûködtetése

Szak mai kon zul -
tá ció.

Tá mo ga tá si Osz -
tály ve ze tõ/Gaz -
da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ

Szük ség sze rint. Sza bály zat sze -
rint.

Te rü le ti Osz tá -
lyok, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Sza bály zat sze -
rint.

Te rü le ti Osz tá -
lyok, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san.

20. For rás SQL in teg rált ügy vi te li rend szer Pénz ügyi mo dul ja

– pénz tár, pénz ke ze lõ hely mû köd te té se,
be vé te lek rögzítése

Szak mai kon zul -
tá ció

Tá mo ga tá si Osz -
tály ve ze tõ/Gaz -
da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ

Szük ség sze rint. Sza bály zat sze -
rint.

Tá mo ga tá si Osz -
tály, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Sza bály zat sze -
rint

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.

– a te rü le ti szer zõ dé sek, kö te le zett sé gek
nyil ván tar tá sa, vevõ, szál lí tó szám lák
kezelése

Szak mai kon zul -
tá ció

Tá mo ga tá si Osz -
tály ve ze tõ/Gaz -
da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ

Szük ség sze rint. Sza bály zat sze -
rint.

Tá mo ga tá si Osz -
tály, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Sza bály zat sze -
rint

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.
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Mun ka fo lya mat, te vé keny ség

Elõ ze tes ve ze tõi ellen õr zés Fo lya mat ba épí tett ellen õr zés Utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ Mód ja, esz kö ze
Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ
Mód ja,
esz kö ze

Fel adat
el lá tó ja

Ha tár idõ

– Egyéb díj be vé te lek be sze dé se, a be folyt
be vé tel azo no sí tá sa

Szak mai kon zul -
tá ció.

Tá mo ga tá si Osz -
tály ve ze tõ/Gaz -
da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ

Szük ség sze rint. Sza bály zat sze -
rint.

Tá mo ga tá si Osz -
tály, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Sza bály zat sze -
rint

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.

21. Be szer zés

– te rü le ti be szer zé sek le bo nyo lí tá sa Szak mai kon zul -
tá ció.

Tá mo ga tá si Osz -
tály ve ze tõ/Gaz -
da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ

Szük ség sze rint. Sza bály zat sze -
rint.

Tá mo ga tá si Osz -
tály, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Sza bály zat sze -
rint

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.

22. Gép jár mû ügy in té zés

– gép jár mû ügy in té zés sel kap cso la tos
fel ada tok ellátása

Szak mai kon zul -
tá ció.

Tá mo ga tá si Osz -
tály ve ze tõ/Gaz -
da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ

Szük ség sze rint. Sza bály zat sze -
rint.

Tá mo ga tá si Osz -
tály, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Sza bály zat sze -
rint

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.

23. Adat szol gál ta tás

– adat szol gál ta tá sok he lyes sé gé nek
el len õr zé se

Szak mai kon zul -
tá ció.

Te rü le ti Osz tá -
lyok Ve ze tõi

Adat szol gál ta tás
elõtt.

Köz pon ti irány -
el vek, út mu ta tók
át te kin té se

Gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ ál -
tal ki je lölt
sze mé lyek, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Irány elv, sza -
bály zat sze rint.

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.

24. Va gyon vé de lem

– te rü le ti egy sé ge ken lévõ esz kö zök, anya gi 
ja vak vé del me, nyil ván tar tá sa

Szak mai kon zul -
tá ció.

Tá mo ga tá si Osz -
tály ve ze tõ/Gaz -
da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Szük ség sze rint. Sza bály zat sze -
rint.

Tá mo ga tá si Osz -
tály, Gaz da sá gi
Fõ osz tály, sza -
bály za tok, mun -
ka kö ri le írá sok
sze rint

Fo lya ma to san. Sza bály zat sze -
rint

Tá mo ga tá si Osz -
tá lyok, Gaz da sá -
gi Fõ osz tály,
sza bály za tok,
mun ka kö ri le írá -
sok sze rint

Fo lya ma to san.
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Közlemény

A Hálózati Infrastruktúra Fõosztály
k ö z  l e  m é  n y e

útügyi mûszaki elõírások kiadásáról és érvénytelenítésérõl

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy ki ad juk az:
ÚT 2–1.117:2007 Jár mû- és gya lo gos ér zé ke lõk (de tek to rok) al kal ma zá sa
ÚT 2–1.119:2007 Köz uta kon fo lyó mun kák el kor lá to zá sa és ide ig le nes for ga lom sza bá lyo zá sa
ÚT 2–1.122:2007 Utak és au tó pá lyák lé te sí té sé nek ál ta lá nos geo tech ni kai szabályai
ÚT 2–2.205:2007 Köz úti hi dak vé del me jár mû vek okoz ta ká rok ellen

meg ne ve zé sû út ügyi mû sza ki elõ írá so kat, és a ki adás sal egy ide jû leg ér vény te le nít jük az:
ÚT 3–1.117:1995 A jár mû és gya lo gos de tek to rok al kal ma zá sa
ÚT 2–1.119:1998 Köz uta kon fo lyó mun kák el kor lá to zá sá nak és ide ig le nes for ga lom sza bá lyo zá sá nak kézikönyve
ÚT 2–1.122:2002 Utak geo tech ni kai ter ve zé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai
ÚT 2–2.205:2004 Köz úti hi dak vé del me jár mû vek okoz ta ká rok ellen

meg ne ve zé sû út ügyi mû sza ki elõ írá so kat.
Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok meg vá sá rol ha tók a Ma gyar Út ügyi Tár sa ság nál: Bu da pest II., Lö võ ház u. 31. Te l.:

315–0322, fax: 316–1077.
Ezen út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá si te rü le te az or szá gos és he lyi köz utak, va la mint a köz for ga lom elõl el nem

zárt magánutak.
Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa az or szá gos köz utak ke ze lõi szá má ra – a köz hasz nú te vé keny ség el lá tá sá ra

kö tött szer zõ dés sze rint – min d meg ren de lõ ként, min d sa ját te vé keny sé gük re néz ve kö te le zõ. Az en nek alap ján vég zett
épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si fel ada ta ik el lá tá sa so rán az útügyi mûszaki elõírásban foglaltakat meg kell tartani.

Je len mû sza ki elõ írá so kat az or szá gos köz utak ke ze lõi – a te vé keny sé gük re vo nat ko zó éves szer zõ dés sze rint – 2007.
áp ri lis 1-jétõl alkalmazzák.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa a he lyi köz utak, to váb bá a köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán utak te kin te -
té ben aján lott és indokolt.

Az út ügyi mû sza ki elõ írás ban fog lal tak tól az or szá gos köz utak ese té ben csak az elõ írá sok aló li fel men tés alap ján sza -
bad el tér ni. A fel men tést a mû sza ki elõ írás al kal ma zá sa elõtt a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Há ló za ti
 Infrastruktúra Fõ osz tá lyá tól kell kér ni. A ké rel met a Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ Fej lesz tõ Mûszaki és Infor -
mációs Közhasznú Társasághoz kell benyújtani.

Há ló za ti Inf ra struk tú ra Fõ osz tály
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

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

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

cí mû köny vét

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

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, 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, telefonszá ma: ............................................................................................................................

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

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

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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