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Jogszabályok

2007. évi CLXIV.
tör vény

a Londonban, 2001. október 5-én kelt, a hajókon
alkalmazott ártalmas antivegetatív

bevonatrendszerek ellenõrzésérõl  szóló 
2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl*

(Kivonatos közlés)

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
ha jó kon al kal ma zott ár tal mas an ti ve ge ta tív be vo nat rend -
sze rek el len õr zé sé rõl  szóló, a Lon don ban, 2001. ok tó ber
5-én kelt nem zet kö zi egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an -
nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

* Az Egyez mény an gol nyel vû szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi
181. szá ma tar tal maz za.

Nemzetközi egyezmény
a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív

bevonatrendszerek ellenõrzésérõl, 2001

A je len Egyez mény ré szes fe lei
tu do má sul vé ve, hogy tu do má nyos elem zé sek, va la mint 

kor má nyok és kom pe tens nem zet kö zi szer ve ze tek vizs gá -
la tai ki mu tat ták, hogy a ha jó kon al kal ma zott bi zo nyos an -
ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek mér ge zés és más kró ni kus
ha tá sok út ján je len tõs mér ték ben ve szé lyez te tik az öko ló -
gi ai és gaz da sá gi szem pont ból fon tos ten ge ri or ga niz mu -
so kat, to váb bá a szennye zett ten ge ri ere de tû élel mi sze rek
el fo gyasz tá sa kö vet kez té ben az em ber i egész ség re is ár tal -
ma sak le het nek,

kü lön tu do má sul vé ve azt a ko moly ag go dal mat, ami a
szer ves ón ve gyü le te ket – pél dá ul bi o ci de ket – tar tal ma zó
an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek hasz ná la tát kí sé ri, és
meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a szer ves ón ve gyü le tek kör nye -
zet be jut ta tá sát meg kell szün tet ni,

em lé kez tet ve ar ra, hogy az Egye sült Nem ze tek 1992.
évi Kör nye zet és Fej lõ dés kon fe ren ci á ján el fo ga dott
Agen da 21 17. fe je ze te fel hív ja az ál la mo kat, hogy hoz za -
nak olyan in téz ke dé se ket, ame lyek kö vet kez té ben csök -
ken az an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek ben hasz nált szer -
ves ón ve gyü le tek ál tal oko zott szennye zõ dés,
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em lé kez tet ve to váb bá ar ra, hogy a Nem zet kö zi Ten ge -
ré sze ti Szer ve zet 1999. no vem ber 25-i köz gyû lé sén el fo -
ga dott A.895(21) ha tá ro za ta sür ge ti a Szer ve zet Ten ge ri
Kör nye zet vé del mi Bi zott sá gát (MEPC), hogy mi nél gyor -
sab ban ér jen el ered ményt az an ti ve ge ta tív be vo nat rend -
sze rek ká ros ha tá sa i val kap cso la tos vi lág mé re tû, jo gi lag
kö te le zõ ér vé nyû esz köz rend szer ki ala kí tá sá ban,

sze m elõtt tart va a MEPC 1995. szep tem ber 15-én el fo -
ga dott MEPC.67(37) ha tá ro za tá ban hi vat ko zott, a „Ri ói
Nyi lat ko zat a Kör nye zet rõl és a Fej lõ dés rõl” cí mû ok mány 
15. Alap el vé nek elõ vi gyá za tos meg kö ze lí té sét,

fel is mer ve an nak fon tos sá gát, hogy a ten ge ri kör nye ze -
tet és az em ber i egész sé get meg óv juk az an ti ve ge ta tív be -
vo nat rend sze rek ká ros ha tá sa i tól,

fel is mer ve ugyan csak, hogy az or ga niz mu sok nak a ha -
jók fe lü le tén tör té nõ meg te le pe dé sét meg aka dá lyo zó an ti -
ve ge ta tív be vo nat rend sze rek hasz ná la ta kri ti kus fon tos sá -
gú a ha té kony ke res ke de lem és ha jó zás biz to sí tá sa, va la -
mint a ká ros ví zi or ga niz mu sok és kór oko zók el ter je dé sé -
nek meg aka dá lyo zá sa szem pont já ból,

fel is mer ve to váb bá a ha té kony és a kör nye ze tet nem ká -
ro sí tó an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek to váb bi fej lesz té -
sé nek, va la mint az ár tal mas rend sze rek ke vés bé ár tal ma -
sak kal vagy tel je sen ár tal mat la nok kal tör té nõ fel vál tá sá -
nak igé nyét,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

Általános kötelezettségek

(1) A je len Egyez mény va la mennyi ré szes fe le vál lal ja,
hogy ma ra dék ta la nul be tart ja an nak elõ írásait an nak ér de -
ké ben, hogy csök kent se vagy meg szün tes se az an ti ve ge ta -
tív be vo nat rend sze rek nek a ten ge ri kör nye zet re és az em -
ber i egész ség re gya ko rolt ká ros ha tá sa it.

(2) A mel lék le tek a je len Egyez mény el vá laszt ha tat lan
ré szét ké pe zik. Más ér tel mû ki fe je zett ren del ke zés hi á nyá -
ban a je len Egyez mény re va ló hi vat ko zás egy út tal az
Egyez mény mel lék le te i re tör té nõ hi vat ko zást is je len ti.

(3) A je len Egyez mény elõ írásai nem gá tol ják az érin tett 
ál la mo kat ab ban, hogy a nem zet kö zi jog elõ írásaival össz -
hang ban egyé ni leg vagy kö zö sen szi go rúbb in téz ke dé se -
ket hoz za nak az an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek nek a
kör nye zet re gya ko rolt ká ros ha tá sai csök ken té se vagy
meg szün te té se tár gyá ban.

(4) A ré szes fe lek együtt mû kö dés re tö rek sze nek a je len
Egyez mény ha té kony vég re haj tá sa, meg tar tá sa és ér vé -
nye sí té se cél já ból.

(5) A ré szes fe lek szor gal maz zák a ha té kony és a kör -
nye ze tet nem ká ro sí tó an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek to -
váb bi fej lesz té sét.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyez mény al kal ma zá sá ban, más ér tel mû ki fe je zett
uta lás hi á nyá ban:

(1) Igaz ga tás: an nak az ál lam nak a kor má nya, amely -
nek fenn ha tó sá ga alatt a ha jó üze mel. Egy adott ál lam lo -
bo gó ja alatt ha jó zó ha jó ese té ben az Igaz ga tás az adott ál -
lam kor má nyát je len ti. Azon rög zí tett vagy úszó plat form
ese té ben, amely olyan part men tén vég zi a ten ger ágy és
an nak al ta la ja fel tá rá sát és ki ak ná zá sát, ahol a ten ger ágy és 
az al ta laj ter mé sze ti erõ for rá sa i nak fel tá rá sa és ki ak ná zá sa
a par ti ál lam fenn ha tó sá ga alá tar to zik, az Igaz ga tás az
érin tett par ti ál lam kor má nyát je len ti.

(2) An ti ve ge ta tív be vo nat rend szer: ha jó kon hasz nált
olyan be vo nat, fes ték, fe lü le ti ke ze lés, fe lü let vagy esz köz, 
amely a nem kí vá na tos or ga niz mu sok meg ta pa dá sát csök -
ken ti vagy gá tol ja.

(3) Bi zott ság: a Szer ve zet Ten ge ri Kör nye zet vé del mi
Bi zott sá ga.

(4) Brut tó ûr tar ta lom: a ha jók kö bö zé sé rõl  szóló, 1969.
évi nem zet kö zi egyez mény I. mel lék le té ben, vagy bár mely 
utód egyez mény ben meg ha tá ro zott kö bö zé si sza bá lyok
sze rint szá mí tott brut tó ûr tar ta lom.

(5) Nem zet kö zi út: va la mely ál lam lo bo gó ja alatt ha jó zó
ha jón az adott ál lam és egy má sik ál lam jog ha tó sá ga alá
tar to zó ki kö tõ vagy ten ge ri plat form kö zöt ti út.

(6) Hossz: az 1988. évi jegy zõ könyv vel mó do sí tott, a
me rü lés vo na lak ról  szóló 1966. évi nem zet kö zi egyez -
mény, vagy bár mely utód egyez mény sze rint meg ha tá ro -
zott hossz.

(7) Szer ve zet: a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet.

(8) Fõ tit kár: a Szer ve zet Fõ tit ká ra.

(9) Ha jó: ten ge ri kör nye zet ben üze me lõ bár mely ví zi
esz köz, be le ért ve a hord szár nyas ha jó kat, a lég pár nás ha -
jó kat, a ten ger alatt já ró kat, az úszó lé te sít mé nye ket, a rög -
zí tett vagy úszó mes ter sé ges szi ge te ket, a rak tár ha jó kat
(FSU) és a ter mék tá ro ló és át ra kó ha jó kat (FPSO) is.

(10) Tech ni kai csa pat: a ré szes fe lek, a Szer ve zet tag ál -
la mai, az Egye sült Nem ze tek és an nak sza ko sí tott in téz -
mé nyei, a Szer ve zet tel meg ál la po dá so kat kö tött kor mány -
kö zi szer ve ze tek, il let ve a Szer ve zet tel kon zul tá ci ós kap -
cso lat ban ál ló nem kor mány za ti szer vek kép vi se lõ i bõl ál ló 
tes tü let, amely ben le he tõ ség sze rint részt vesz nek az an ti -
ve ge ta tív be vo nat rend sze rek elem zé sé vel fog lal ko zó in -
téz mé nyek és la bo ra tó ri u mok kép vi se lõi is. A kép vi se lõk -
nek szak ér te lem mel kell ren del kez ni ük a kör nye zet ala ku -
lá sa és az ar ra gya ko rolt ha tá sok, a to xi ko ló gi ai ha tá sok, a
ten ger bi o ló gia, az em ber i egész ség, a gaz da sá gi elem zés, a 
koc ká zat ke ze lés, a nem zet kö zi ha jó zás, az an ti ve ge ta tív
be vo nat rend sze rek kel kap cso la tos fe lü let ke ze lé si tech no -
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ló gia te rén, il let ve más olyan szak te rü le te ken, ame lyek
szük sé ge sek egy át fo gó ja vas lat tech ni kai ér de me i nek ob -
jek tív vizs gá la tá hoz.

3. Cikk

Alkalmazás

(1) Ha az Egyez mény ben más meg ha tá ro zás nem sze re -
pel, az Egyez mény az aláb bi ak ra vo nat ko zik:

a) va la mely ré szes fél lo bo gó ja alatt köz le ke dõ ha jók;
b) a nem a ré szes fe lek lo bo gó ja alatt, de va la mely ré -

szes fél jog ha tó sá ga alatt köz le ke dõ ha jók; és
c) az a) és a b) pont alá nem tar to zó olyan ha jók, ame -

lyek va la mely tag ál lam ki kö tõ jé be, ha jó gyá rá ba vagy par -
ton kí vü li ter mi nál já ba fut nak be.

(2) Az Egyez mény nem vo nat ko zik a ha di ha jók ra, a ha -
di ten ge ré sze ti se géd ha jók ra és a ré szes fe lek tu laj do ná ban
lé võ vagy ál ta luk üze mel te tett egyéb olyan ha jók ra, ame -
lye ket je len leg ki zá ró lag ál la mi, nem ke res ke del mi szol gá -
lat ban hasz nál nak. Ugyan ak kor min den ré szes fél nek a tu -
laj do ná ban lé võ vagy az ál ta la üze mel te tett ha jók mû ve le ti 
ké szen lé tét nem kor lá to zó in téz ke dé sek el fo ga dá sá val biz -
to sí ta nia kell, hogy e ha jók – az éssze rû ség nek és a gya kor -
la ti szem pon tok nak meg fe le lõ mér ték ben – az Egyez -
ménnyel össz hang ban mû köd je nek.

(3) Az Egyez mény nem ré szes fe lei ha jó i nak te kin te té -
ben a ré szes fe lek az Egyez mény elõ írásait annyi ban al kal -
maz zák, amennyi ben szük ség le het rá an nak biz to sí tá sá -
hoz, hogy az ilyen ha jók ne ré sze sül je nek ked ve zõbb el bá -
nás ban.

4. Cikk

Az antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzése

(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek -
kel össz hang ban a ré szes fe lek meg tilt ják és/vagy kor lá -
toz zák:

a) az ár tal mas an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek al kal -
ma zá sát, fel újí tá sát, lé te sí té sét vagy hasz ná la tát a 3. cikk
(1) be kez dés a) vagy b) pont já ban hi vat ko zott ha jó kon; és

b) az em lí tett rend sze rek al kal ma zá sát vagy hasz ná la tát 
a 3. cikk (1) be kez dés c) pont já ban hi vat ko zott ha jó kon,
amíg azok a ré szes fél ki kö tõ jé ben vagy ten ge ri mes ter sé -
ges szi ge té nél tar tóz kod nak,
to váb bá ha té kony in téz ke dé sek kel biz to sít ják, hogy az
ilyen ha jók meg fe lel je nek az Egyez mény elõ írásainak.

(2) Az 1. mel lék let nek az Egyez mény hatályba lépését
kö ve tõ mó do sí tá sa sze rin ti el len õr zés alá tar to zó an ti ve ge -
ta tív be vo nat rend szer rel el lá tott ha jók meg tart hat ják a
rend szert an nak kö vet ke zõ ter ve zett cse ré jé ig – de sem mi -

kép pen sem to vább, mint a ki ala kí tá sát kö ve tõ 60 hó -
nap – ki vé ve, ha a Bi zott ság úgy ha tá roz, hogy ki vé te les
kö rül mé nyek az el len õr zés ko ráb bi vég re haj tá sát in do kol -
ják.

5. Cikk

Az 1. melléklet szerinti ellenõrzések: Hulladékok

A nem zet kö zi sza bá lyok, szab vá nyok és kö ve tel mé -
nyek figye lembe véte lével a ré szes fe lek kö te le sek a sa ját
te rü le tü kön meg fe le lõ in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta ni, hogy 
az 1. mel lék let alap ján el len õr zött an ti ve ge ta tív be vo nat -
rend sze rek ki ala kí tá sa vagy el tá vo lí tá sa so rán ke let ke zõ
hul la dé kok össze gyûj té se, ke ze lé se, va la mint ár tal mat la -
ní tá sa biz ton sá gos és kör nye zet kí mé lõ mó don tör tén jen az
em ber i egész ség és a kör nye zet vé del me ér de ké ben.

6. Cikk

Az antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzésének
módosítására tett javaslatokkal kapcsolatos eljárás

(1) A je len cikk ben fog lal tak kal össz hang ban bár mely
ré szes fél in dít vá nyoz hat ja az 1. mel lék let mó do sí tá sát.

(2) Az in dí tó ja vas la tot, amely nek tar tal maz nia kell a
2. mel lék let ben elõ írt in for má ci ó kat, a Szer ve zet hez kell
be nyúj ta ni. A Szer ve zet a ja vas la tot a kéz hez vé telt köve -
tõen a ré szes fe lek, a Szer ve zet tag ál la mai, az Egye sült
Nem ze tek és an nak sza ko sí tott in téz mé nyei, a Szer ve zet tel 
meg ál la po dá so kat kö tött kor mány kö zi szer ve ze tek, il let ve 
a Szer ve zet tel kon zul tá ci ós kap cso lat ban ál ló nem kor -
mány za ti szer vek tu do má sá ra hoz za.

(3) A Bi zott ság dön tést hoz ar ról, hogy az in dí tó ja vas lat 
alap ján in do kolt-e a kér dé ses an ti ve ge ta tív be vo nat rend -
szer rész le te sebb vizs gá la ta. Amennyi ben a dön tés igen lõ,
a Bi zott ság fel ké ri a ja vas la tot te võ ré szes fe let, hogy
nyújt son be a Bi zott ság hoz egy a 3. mel lék let sze rin ti in -
for má ci ó kat tar tal ma zó rész le tes ja vas la tot, ki vé ve, ha az
in dí tó ja vas lat már tar tal maz za a 3. mel lék let ben elõ írt
összes in for má ci ót. Amennyi ben a Bi zott ság ál lás pont ja
sze rint sú lyos vagy vissza for dít ha tat lan ká ro so dás ve szé -
lye áll fenn, a tel jes mér té kû tu do má nyos meg ala po zott ság
hi á nya nem aka dá lyoz hat ja meg a ja vas lat ér té ke lé sé nek
foly ta tá sá ra irá nyu ló dön tést. A Bi zott ság a 7. cikk elõ -
írásaival össz hang ban tech ni kai csa pa tot ál lít fe l.

(4) A tech ni kai csa pat meg vizs gál ja a rész le tes ja vas la -
tot, va la mint az érin tett szer ve ze tek bár me lyi ke ál tal kö -
zölt egyéb in for má ci ó kat, és el bí rál ja, hogy a ja vas lat tar -
tal ma alap ján po ten ci á li san iga zol ha tó-e a hasz nos or ga -
niz mu sok ra és az em ber i egész ség re gya ko rolt ká ros ha tás
nagy mér té kû koc ká za ta, az az in do kolt-e az 1. mel lék let
mó do sí tá sa. Eb ben a te kin tet ben:
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a) A tech ni kai csa pat vizs gá la ta ki ter jed:
(i) an nak ér té ke lé sé re, hogy van-e össze füg gés a

kér dé ses an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer és
azon ká ros ha tá sok kö zött, ame lye ket vagy
meg fi gyel tek a kör nye zet ben, il let ve az em ber i 
egész ség gel össze füg gés ben – be le ért ve az
érin tett ten ge ri ere de tû élel mi sze rek fo gyasz tá -
sát, de nem kor lá to zód va ar ra –, vagy a 3. mel -
lék let sze rin ti ada to kon, il let ve egyéb is mert té
vált in for má ci ó kon ala pu ló el len õr zött ta nul -
má nyok ban ál la pí tot tak meg;

(ii) an nak ér té ke lé sé re, hogy a ja va solt el len õr zé si
in téz ke dé sek és más, a tech ni kai csa pat ál tal
meg vizs gá lan dó bár mely egyéb el len õr zé si in -
téz ke dé sek mi lyen mér ték ben csök ken tik a po -
ten ci á lis koc ká za tot;

(iii) an nak át te kin té sé re, hogy mi lyen in for má ci ók
áll nak ren del ke zés re az el len õr zé sek tech ni kai
meg va ló sít ha tó sá gá ra és a ja vas lat költ ség ha -
té kony sá gá ra vo nat ko zó an;

(iv) an nak át te kin té sé re, hogy mi lyen in for má ci ók
áll nak ren del ke zés re az el len õr zé sek be ve ze té -
sé bõl szár ma zó egyéb ha tá sok ról az aláb bi ak
vo nat ko zá sá ban:
– kör nye zet (be le ért ve a tét len ség költ sé gét

és a le ve gõ mi nõ ség re gya ko rolt ha tást, de
nem kor lá to zód va ezek re);

– a ha jó gyá rak egész ség ügyi és biz ton sá gi
szem pont jai (az az a ha jó gyá ri dol go zók ra
gya ko rolt ha tás);

– a nem zet kö zi ha jó zás és más kap cso ló dó
ága za tok költ sé gei; és

(v) an nak át te kin té sé re, hogy mi lyen al kal mas al -
ter na tív meg ol dá sok áll nak ren del ke zés re, be -
le ért ve azok po ten ci á lis koc ká za ta it is.

b) A tech ni kai csa pat a je len té sét írás ban ké szí ti el. Ki -
dol go zá sa so rán figye lembe ve szi az a) pont ban sze rep lõ
va la mennyi ér té ke lést és át te kin tést, ki vé ve ha az a) pont
(i) al pont ja sze rin ti ér té ke lés után meg ál la pít ja, hogy a ja -
vas lat nem in do kol to váb bi vizs gá la tot. Eb ben az eset ben a 
tech ni kai csa pat mel lõz he ti az a) pont (ii)–(v)  al pont ja
sze rin ti ér té ke lé se ket és át te kin té se ket.

c) A tech ni kai csa pat je len té se – töb bek kö zött – aján lá -
so kat fo gal maz meg ar ra vo nat ko zó an, hogy a je len Egyez -
mény alap ján in do kolt-e a kér dé ses an ti ve ge ta tív be vo nat -
rend szer nem zet kö zi el len õr zé se, meg fe le lõ ek-e a rész le -
tes ja vas lat ban aján lott spe ci fi kus el len õr zé sek, va la mint,
hogy a csa pat vé le mé nye sze rint mi lyen egyéb, meg fe le -
lõbb el len õr zé sek re len ne szük ség.

(5) A tech ni kai csa pat je len té sét – még mi e lõtt a Bi zott -
ság rész le tes vizs gá lat nak vet né alá – meg kül dik a ré szes
fe lek nek, a szer ve zet tag ál la ma i nak, az Egye sült Nem ze -
tek nek és sza ko sí tott in téz mé nye i nek, a Szer ve zet tel meg -
ál la po dá so kat kö tött kor mány kö zi szer ve ze tek nek, il let ve
a Szer ve zet tel kon zul tá ci ós kap cso lat ban ál ló nem kor -
mány za ti szer vek nek. A Bi zott ság – adott eset ben figye -
lembe vé ve a tech ni kai csa pat je len té sét – dön tést hoz ar -

ról, hogy jó vá hagy ja-e az 1. mel lék let bár mi ne mû mó do sí -
tá sá ra irá nyu ló ja vas la to kat. Ha a je len tés sú lyos vagy
vissza for dít ha tat lan ká ro so dás ve szé lyét ál la pít ja meg, a
tel jes mér té kû tu do má nyos meg ala po zott ság hi á nya ön ma -
gá ban nem aka dá lyoz hat ja meg az érin tett an ti ve ge ta tív
be vo nat rend szer 1. mel lék let sze rin ti lis tá ba tör té nõ fel vé -
te lé re irá nyu ló dön tést. Az 1. mel lék le tet mó do sí tó – a Bi -
zott ság ál tal jó vá ha gyott – ja vas la to kat a 16. cikk (2) be -
kez dés a) pont já ban fog lal tak sze rint meg kül dik az érin tet -
tek nek. A ja vas lat el uta sí tá sa nem je len ti aka dá lyát an nak,
hogy egy adott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer rel kap cso -
lat ban a ké sõb bi ek ben új ja vas la tot ter jessze nek elõ,
amennyi ben új ada tok vál nak is mert té.

(6) Csak a (3) és (5) be kez dés ben fel so rolt ré szes fe lek
ve het nek részt a Bi zott ság dön té se i nek ki ala kí tá sá ban.

7. Cikk

Technikai csapatok

(1) Rész le tes ja vas lat be ér ke zé se kor a Bi zott ság a
6. cikk elõ írásai ér tel mé ben tech ni kai csa pa tot ál lít fe l.
Amennyi ben egyi de jü leg vagy egy más után több ja vas lat
ér ke zik, a Bi zott ság igény sze rint egy vagy több tech ni kai
csa pa tot is lét re hoz hat.

(2) Bár mely ré szes fél részt ve het a tech ni kai csa pat ta -
nács ko zá sa in, és igény be ve he ti az érin tett ré szes fél szak -
ér tel mét.

(3) A tech ni kai csa pa tok fel adat kö ré rõl, szer ve ze ti és
mû kö dé si rend jé rõl a Bi zott ság ha tá roz. E rend sza bá lyok
biz to sít ják bár mely be ér ke zõ bi zal mas in for má ció vé del -
mét. A tech ni kai csa pa tok szük ség ese tén ér te kez le te ket
tar ta nak, de ar ra tö rek sze nek, hogy mun ká ju kat ha gyo má -
nyos vagy elekt ro ni kus le ve le zés, il let ve más meg fe le lõ
mé dia se gít sé gé vel vé gez zék.

(4) Csak a ré szes fe lek kép vi se lõi ve het nek részt a Bi -
zott ság nak  szóló aján lá sok 6. cikk sze rin ti ki dol go zá sá -
ban. A tech ni kai csa pat ar ra tö rek szik, hogy a ré szes fe lek
kép vi se lõi dön té se i ket egy han gú lag hoz zák meg. Ha az
egy han gú dön tés ho za tal nem le het sé ges, a tech ni kai csa -
pat kü lön köz li a kép vi se lõk ki sebb cso port já nak kü lön vé -
le mé nyét.

8. Cikk

Tudományos és technikai kutatás és monitoring

(1) A ré szes fe lek meg fe le lõ in téz ke dé sek kel elõ se gí tik
az an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek ha tá sa i nak tu do má -
nyos és tech ni kai ku ta tá sát, va la mint fi gye lem mel kí sé rik
a ha tá so kat. A ku ta tá sok el sõ sor ban meg fi gye lés re, mé rés -
re, min ta vé te le zés re és az an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek 
ha tá sa i nak ér té ke lé sé re és elem zé sé re ter jed nek ki.



(2) An nak ér de ké ben, hogy elõ se gít sék a je len Egyez -
mény cél ki tû zé se i nek meg va ló su lá sát, mind egyik ré szes
fél ké rés re a töb bi ré szes fél ren del ke zé sé re bo csát ja:

a) a je len Egyez ménnyel össz hang ban vég zett tu do má -
nyos és tech ni kai te vé keny ség re;

b) a ten ge ré sze ti tu do má nyos és tech no ló gi ai prog ra -
mok ra és azok cél ki tû zé se i re; és

c) az an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek kel kap cso la tos
mo ni tor ing és ér té ke lé si prog ra mok ke re té ben meg fi gyelt
ha tá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat.

9. Cikk

Kommunikáció és információcsere

(1) Mind egyik ré szes fél vál lal ja, hogy a Szer ve zet ren -
del ke zé sé re bo csát ja

a) azon fel ügye lõk vagy el is mert szer ve ze tek lis tá ját,
ame lye ket fel ha tal ma zott ar ra, hogy az an ti ve ge ta tív be vo -
nat rend sze rek el len õr zé sé vel kap cso la tos ügyek ben a je -
len egyez mény ben fog lal tak kal össz hang ban a ne vé ben el -
jár ja nak; a lis tát tá jé koz ta tás cél já ból a töb bi ré szes fél hi -
va ta los sze mé lye i nek to váb bít ják. Az Igaz ga tás en nek
meg fele lõen tá jé koz tat ja a Szer ve ze tet a ki ne ve zett fel -
ügye lõk re, il let ve el is mert szer ve ze tek re át ru há zott spe -
ciális fe le lõs sé gi te rü le tek rõl és fel ha tal ma zá sok ról; és

b) éven te a bel sõ jog rend jé ben jó vá ha gyott, kor lá to zot -
tan en ge dé lye zett vagy til tott an ti ve ge ta tív be vo nat rend -
sze rek re vo nat ko zó in for má ci ó kat.

(2) A Szer ve zet az (1) be kez dés alap ján a tu do má sá ra
ju tott in for má ci ó kat meg fe le lõ mó don köz zé te szi.

(3) Az érin tett ré szes fél az ál ta la jó vá ha gyott, re giszt -
rált vagy en ge dé lye zett an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek -
kel kap cso lat ban – sa ját ma ga vagy az an ti ve ge ta tív be vo -
nat rend szer gyár tó ja út ján – ké rés re a töb bi ré szes fél tu do -
má sá ra hoz za a dön té sé nek alap já ul szol gá ló in for má ci ó -
kat – be le ért ve a 3. mel lék let ben sze rep lõ ket is – vagy más
olyan in for má ci ót, amely le he tõ vé te szi az adott an ti ve ge -
ta tív be vo nat rend szer meg fe le lõ mó don tör té nõ ér té ke lé -
sét. Jog sza bály ál tal vé dett in for má ció nem ke rül át adás ra.

10. Cikk

Szemlézés és a bizonyítványok kiállítása

A ré szes fe lek le he tõ vé te szik, hogy a lo bo gó juk vagy a
jog ha tó sá guk alatt ha jó zó ha jó kat a 4. mel lék let elõ írásai
sze rint szem léz zék és a meg fe le lõ bi zo nyít ványt ki ál lít sák.

11. Cikk

A hajók ellenõrzése és a jogsértések felderítése

(1) A je len Egyez mény ha tá lya alá tar to zó bár mely ha jót 
bár mely ré szes fél bár me lyik ki kö tõ jé ben, ha jó gyá rá ban
vagy par ton kí vü li ter mi nál já ban el len õriz he tik az adott ré -

szes fél ál tal fel ha tal ma zott hi va ta los sze mé lyek an nak
meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy a ha jó meg fe lel-e a je len
Egyez mény elõ írásainak. Azt az ese tet ki vé ve, ami kor ala -
pos ok ból fel té te lez he tõ, hogy a ha jó nem fe le l meg a je len
Egyez mény elõ írásainak, az el len õr zés ki zá ró lag ar ra kor -
lá to zó dik, hogy:

a) meg vizs gál ják – szük ség ese tén – az ér vé nyes Nem -
zet kö zi Bi zo nyít vány az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer rõl
vagy a Nyi lat ko zat az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer rõl
ok má nyok nak a ha jón va ló meg lé tét; és/vagy

b) a Szer ve zet irány el vei alap ján gyor sí tott el já rás sal
min tát ve gye nek a ha jó an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze ré -
bõl, ami nem érin ti az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer in teg -
ri tá sát, struk tú rá ját vagy mû kö dé sét.* Ugyan ak kor a min -
ta vé tel ered mé nyé nek fel dol go zá sá hoz elõ írt idõ nem te -
remt ala pot a ha jó moz gá sá nak vagy a ki kö tõ el ha gyá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá hoz.

(2) Ha ala pos ok ból fel té te lez he tõ, hogy a ha jó nem fe le l 
meg a je len Egyez mény elõ írásainak, ak kor a Szer ve zet
irány el vei alap ján ala pos el len õr zés nek ve tik alá.[1]

(3) Ha bi zo nyí tást nye r, hogy a ha jó nem fe le l meg a je -
len Egyez mény elõ írásainak, az el len õr zést vég zõ ré szes
fél fi gyel mez tet he ti, vissza tart hat ja, el tá vo lít hat ja a ha jót,
il let ve a ki kö tõ i be va ló be fu tá sát meg tilt hat ja. A je len
Egyez mény elõ írásainak meg sér té se  miatt egy adott ha jó -
val szem ben el já ró ré szes fél ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a
ha jó val kap cso lat ban érin tett Igaz ga tást.

(4) A ré szes fe lek együtt mû köd nek a je len Egyez mény
meg sér té sé nek fel de rí té sé ben és a je len Egyez mény be tar -
ta tá sá ban. A ré szes fe lek ak kor is el len õriz he tik a jog ha tó -
sá guk alá tar to zó ki kö tõ be, ha jó gyár ba vagy par ton kí vü li
ter mi nál ba be fu tó ha jót, ha bár mely ré szes fél fel ké ri õket
vizs gá lat el vég zé sé re, és ki elé gí tõ mó don bi zo nyít ja, hogy
a ha jó a je len Egyez mény elõ írásait meg sért ve ha jó zik/ha -
jó zott. Az ilyen ok ból el vég zett vizs gá lat ról ké szült je len -
tést meg kül dik a vizs gá la tot ké rõ ré szes fél nek, va la mint a
ha jó val kap cso lat ban érin tett Igaz ga tás ille té kes ha tó sá gá -
nak, hogy a je len Egyez mény alap ján meg le hes sen ten ni a
meg fe le lõ lé pé se ket.

12. Cikk

Jogsértések

(1) A je len Egyez mény bár mi lyen mó don tör té nõ meg -
sér té se az adott ha jó val kap cso lat ban érin tett Igaz ga tás jo -
gi sza bá lyo zá sa sze rin ti szank ci ó kat von ja ma ga után bár -
hol, ahol a jog sér tés elõ for dul. Ha az Igaz ga tást jog sér tés
el kö ve té sé rõl tá jé koz tat ják, ak kor az Igaz ga tás ki vizs gál ja
az ügyet, és fel kér he ti a je len tést adó ré szes fe let az ál lí tó -
la gos jog sér tés to váb bi bi zo nyí té kok kal tör té nõ alá tá -
masz tá sá ra. Ha az Igaz ga tás úgy ta lál ja, hogy ele gen dõ bi -
zo nyí ték áll ren del ke zés re ah hoz, hogy az ál lí tó la gos jog -
sér tés sel kap cso lat ban meg in dít sa az el já rást, ak kor azt a
sa ját jog sza bá lyai alap ján a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
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meg te szi. Az Igaz ga tás bár mely meg tett in téz ke dé sé rõl
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az ál lí tó la gos jog sér tést be je -
len tõ ré szes fe let és a Szer ve ze tet. Az Igaz ga tás ak kor is tá -
jé koz tat ja az ál lí tó la gos jog sér tést be je len tõ ré szes fe let,
ha a jog sér tés rõl  szóló tá jé koz ta tást kö ve tõ egy éven be lül
sem mi lyen in téz ke dést sem tet t.

(2) A je len Egyez mény bár mely ré szes fél jog ha tó sá gi
te rü le tén tör té nõ bár mi lyen meg sér té se an nak a ré szes fél -
nek a jo gi sza bá lyo zá sa sze rin ti szank ci ó kat von ja ma ga
után, amely nek jog ha tó sá gi te rü le tén a jog sér tés tör tént. A
jog sér tés meg tör tén te kor az érin tett ré szes fél

a) vagy el já rást in dít a sa ját jo gi sza bá lyo zá sa sze rint;
vagy

b) tá jé koz tat ja az adott ha jó val kap cso lat ban érin tett
Igaz ga tást a jog sér tés rõl, és meg kül di szá má ra az eset le ge -
sen a bir to ká ban lé võ bi zo nyí té ko kat.

(3) A je len cikk alap ján az érin tett ré szes fél ál tal a sa ját
jo gi sza bá lyo zá sa sze rint al kal ma zott szank ci ók kel lõ en
szi go rú ak le gye nek ah hoz, hogy fo lya ma to san el ret tent se -
nek a je len egyez mény meg sér té sé tõl.

13. Cikk

A hajók indokolatlan késleltetése vagy visszatartása

(1) Min den le het sé ges erõ fe szí tést meg kell ten ni an nak
ér de ké ben, hogy a 11. vagy a 12. cikk alap ján in do ko lat la -
nul egyet len ha jót se tar tóz tas sa nak vissza vagy kés lel tes -
se nek.

(2) Bár mely ha jót, ame lyet a 11. vagy a 12. cikk alap ján
in do ko lat la nul tar tóz tat tak vissza vagy ki fu tá sát kés lel tet -
ték, meg il le ti az az ez zel össze füg gés ben el szen ve dett
vesz te ség gel vagy kár ral kap cso la tos kár té rí té si jog.

14. Cikk

A vitás kérdések rendezése

A ré szes fe lek a je len Egyez mény ér tel me zé sé vel vagy
al kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ vi tás kér dé se i ket a 
sa ját vá lasz tá suk sze rint tár gya lá sok, vizs gá la tok, köz ve tí -
tés, bé kí tés, vá lasz tott bí rás ko dás, bí rói egyez ség, re gi o ná -
lis szer ve ze tek vagy meg ál la po dá sok út ján, il let ve egyéb
bé kés mó don ren de zik.

15. Cikk

Kapcsolódás a nemzetközi tengerjoghoz

A je len Egyez mény elõ írásai nem érin tik az ál la mok nak
az Egye sült Nem ze tek Ten ger jo gi Egyez mé nye sze rin ti jo -
ga it és kö te le zett sé ge it.

16. Cikk

Módosítások

(1) A je len Egyez mény a kö vet ke zõ be kez dé sek ben
meg ha tá ro zott bár me lyik el já rás al kal ma zá sá val mó do sít -
ha tó.

(2) Mó do sí tá sok a Szer ve ze ten be lü li meg vizs gá lás
alap ján:

a) Bár mely ré szes fél ja va sol hat ja a je len Egyez mény
mó do sí tá sát. A mó do sí tó ja vas la tot a Fõ tit kár hoz kell be -
nyúj ta ni. A Fõ tit kár leg alább ha t hó nap pal an nak vizs gá la -
ta elõtt meg vizs gá lás ra meg kül di a ja vas la tot a töb bi ré szes 
ál lam nak és a Szer ve zet tag ál la ma i nak. Az 1. mel lék let
mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la tot a je len cikk sze rin ti meg -
fon to lá sa elõtt a 6. cikk elõ írásai sze rint kell ke zel ni.

b) A fen ti ek sze rint be nyúj tott és kö röz te tett mó do sí tó
ja vas la tot meg vizs gá lás ra a Bi zott ság elé ter jesz tik. A ré -
szes fe lek – füg get le nül at tól, hogy a Szer ve zet tag ál la -
mai-e vagy sem – jo go sul tak részt ven ni a Bi zott ság nak a
mó do sí tás vizs gá la tá ra és át vé te lé re irá nyu ló mun ká já ban.

c) A mó do sí tá sok át vé te lé hez a je len lé võ és a Bi zott -
ság ban sza va zó ré szes fe lek két har ma dos több sé gé nek
egyet ér té sé re van szük ség, fel té ve, hogy a sza va zás idõ -
pont já ban a ré szes fe lek leg alább egy har mad ré sze kép vi -
sel te ti ma gát. 

d) A c) pont sze rint át vett mó do sí tá so kat a Fõ tit kár el -
fo ga dás ra to váb bít ja a ré szes fe lek nek.

e) Bár mely mó do sí tás az aláb bi kö rül mé nyek fenn ál lá -
sa ese tén te kint he tõ el fo ga dott nak:

(i) A je len Egyez mény bár mely cik ké nek mó do sí -
tá sa az zal a nap pal te kin ten dõ el fo ga dott nak,
amely na pon a ré szes fe lek két har ma da ér te sí ti
a Fõ tit kárt a mó do sí tás el fo ga dá sá ról.

(ii) Bár me lyik mel lék let mó do sí tá sa az át vé tel
nap ját vagy a Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott
más dá tu mot kö ve tõ ti zen ket te dik hó nap vé gén 
te kint he tõ el fo ga dott nak. Ugyan ak kor, ha ezen 
idõ pon tig a ré szes fe lek több mint egy har ma da
a Fõ tit kár nál a mó do sí tás el len ki fo gás sal él,
ak kor a mó do sí tás nem te kint he tõ el fo ga dott -
nak.

f) Bár mely mó do sí tás az aláb bi fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén lép ha tály ba:

(i) A je len Egyez mény bár mely cik ké nek mó do sí -
tá sa a mó do sí tás el fo ga dá sát dek la rá ló ré szes
fe lek vo nat ko zá sá ban ha t hó nap pal az e) pont
(i) al pont ja sze rin ti el fo ga dás dá tu mát köve -
tõen lép ha tály ba.

(ii) Az 1. mel lék let mó do sí tá sa ha t hó nap pal az el -
fo ga dás nap ját köve tõen lép ha tály ba az összes 
ré szes fél vo nat ko zá sá ban, ki vé ve azo kat a ré -
szes fe le ket, akik:
(1) az e) pont (ii) al pont ja alap ján be je len tet -

ték a mó do sí tás sal kap cso la tos el len ve té -
sü ket, és az el len ve tést nem von ták vissza;



(2) a mó do sí tás hatályba lépését meg elõ zõ en
ér te sí tet ték a Fõ tit kárt, hogy a mó do sí tást
ma guk ra néz ve csak az el fo ga dás ról  szóló
utó la gos ér te sí tést köve tõen te kin tik ha tá -
lyos nak;
vagy

(3) a je len Egyez mény meg erõ sí té sé rõl, el fo -
ga dá sá ról, jó vá ha gyá sá ról vagy az ah hoz
tör té nõ csat la ko zás ról  szóló ok mány le tét -
be he lye zé se kor dek la rál ták, hogy az 1.
mel lék let mó do sí tá sa it csak azt köve tõen
te kin tik ma guk ra néz ve ha tá lyos nak, hogy
a mó do sí tás el fo ga dá sá ról ér te sí tet ték a
Fõ tit kárt. 

(iii)  Az 1. mel lék le ten kí vü li töb bi mel lék let mó do -
sí tá sa ha t hó nap pal az el fo ga dás nap ját köve -
tõen lép ha tály ba az összes ré szes fél vo nat ko -
zá sá ban, ki vé ve azo kat a ré szes fe le ket, akik az 
e) pont (ii) al pont ja sze rint be je len tet ték a mó -
do sí tás sal szem be ni el len ve té sü ket, és az el -
len ve tést nem von ták vissza. 

g)  (i)  Az  a  ré szes  fél,  amely  az f) pont (ii) al pont

(1) al pont ja vagy (iii) al pont ja sze rint el len ve -
tést je len tett be, utó lag ér te sít he ti a Fõ tit kárt ar -
ról, hogy el fo gad ja a mó do sí tást. Az ily mó don
el já ró ré szes fél vo nat ko zá sá ban a mó do sí tás
az el fo ga dás ról  szóló ér te sí tés vagy a mó do sí -
tás hatályba lépésének dá tu ma kö zül a ké sõb bi
dá tu mot kö ve tõ ha t hó nap el tel té vel lép ha tály -
ba. 

(ii) Amennyi ben az f) pont (ii) al pont já nak (2) sza -
ka sza sze rin ti ér te sí tést vagy az f) pont (ii) al -
pont já nak (3) sza ka sza sze rin ti dek larációt be -
nyúj tó ré szes fél ér te sí ti a Fõ tit kárt a mó do sí tás 
el fo ga dá sá ról, az adott mó do sí tás az érin tett ré -
szes fél vo nat ko zá sá ban az el fo ga dás ról  szóló
ér te sí tés vagy a mó do sí tás hatályba lépésének
dá tu ma kö zül a ké sõb bi dá tu mot kö ve tõ ha t
hó nap el tel té vel lép ha tály ba.

(3) Mó do sí tás kon fe ren cia ke re té ben:

a) Bár mely ré szes fél ké ré sé re – leg alább a ré szes fe lek
egy har ma dá nak egyet ér té se ese tén – a Szer ve zet össze hív -
ja a ré szes fe lek kon fe ren ci á ját a je len Egyez mény mó do -
sí tá sa cél já ból.

b) A kon fe ren ci án a je len lé võ és sza va zó ré szes fe lek
két har ma dos több sé gé nek egyet ér té sé vel át vett mó do sí tá -
so kat a Fõ tit kár el fo ga dás ra to váb bít ja va la mennyi ré szes
fél nek.

c) Amennyi ben a kon fe ren cia nem ha tá roz más kép pen,
a mó do sí tá sok el fo ga dá sa a je len cikk (2) be kez dés
e) pont ja sze rin ti el já rás sal tör té nik. A mó do sí tá sok a je len
cikk (2) be kez dés f) pont ja sze rint lép nek ha tály ba.

(4) Bár mely ré szes fél, amely el uta sí tot ta va la mely mel -
lék let mó do sí tá sá nak el fo ga dá sát, az érin tett, és csa kis az
érin tett mó do sí tás al kal ma zá sa te rén nem te kin ten dõ ré -
szes fél nek.

(5) Új mel lék let hoz zá adá sá nak elõ ter jesz tése, át vé te le
és hatályba lépése a je len Egyez mény bár mely cik ké nek
mó do sí tá sa kor al kal ma zott el já rás sze rint tör té nik.

(6) A je len cikk sze rin ti bár mely ér te sí tést vagy dek la rá -
ci ót írás ban kell a Fõ tit kár hoz be nyúj ta ni.

(7) A Fõ tit kár tá jé koz tat ja a ré szes fe le ket és a Szer ve zet 
tag ál la ma it:

a) a ha tály ba lé põ mó do sí tá sok ról és a hatályba lépésük
ide jé rõl ál ta lá ban és az egyes ré szes fe lek vonat kozásában; 
és

b) a je len cikk sze rin ti ér te sí té sek rõl és dek la rá ci ók ról.

17. Cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás 
és csatlakozás

(1) A je len Egyez mény a Szer ve zet köz pont já ban bár -
mely ál lam szá má ra alá írás ra nyit va áll 2002. feb ru ár 1-jé -
tõl 2002. de cem ber 31-ig. Ezt köve tõen bár mely ál lam
csat la koz hat hoz zá.

(2) Az ál la mok az aláb bi mó do kon vál hat nak a je len
Egyez mény ré szes fe le i vé:

a) meg erõ sí tés hez, el fo ga dás hoz vagy jó vá ha gyás hoz
nem kö tött alá írás út ján; vagy

b) meg erõ sí tés hez, el fo ga dás hoz vagy jó vá ha gyás hoz
kö tött alá írás út ján, ame lyet meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy
jó vá ha gyás kö vet; vagy

c) csat la ko zás út ján.

(3) A meg erõ sí tés, az el fo ga dás, a jó vá ha gyás vagy a
csat la ko zás ak kor vá lik ha tá lyos sá, ami kor a vo nat ko zó
tar tal mú ok ira tot a Fõ tit kár nál le tét be he lye zik.

(4) Amennyi ben va la mely ál lam ket tõ vagy több olyan
te rü le ti egy ség gel ren del ke zik, ame lye ken a je len Egyez -
mény tár gyát ké pe zõ té mák ban el té rõ jog rend sze rek van -
nak ha tály ban, az adott ál lam az alá írás, a meg erõ sí tés, az
el fo ga dás, a jó vá ha gyás vagy a csat la ko zás idõ pont já ban
nyi lat ko zat ban je lent he ti ki, hogy a je len Egyez mény va la -
mennyi te rü le ti egy sé gé re ki ter jed-e vagy csak az egyik re,
il let ve kö zü lük né hány ra. E nyi lat ko za tot a ké sõb bi ek ben
újabb nyi lat ko zat be nyúj tá sá val bár mi kor mó do sít hat ja.

(5) Az em lí tett nyi lat ko zat ról ér te sí te ni kell a Fõ tit kárt,
és ki fe je zet ten meg kell ne vez ni azo kat a te rü le ti egy sé ge -
ket, ame lyek re a je len Egyez ményt al kal maz ni kell.

18. Cikk

Hatálybalépés

(1) A je len Egyez mény ti zen két hó nap pal azt köve tõen
lép ha tály ba, hogy leg alább hu szon öt olyan ál lam, ame -
lyek ke res ke del mi ha jó park já nak össze sí tett ûr tar tal ma a
vi lág ke res ke del mi ha jó te re brut tó ûr tar tal má nak mi ni -
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mum hu szon öt szá za lé kát te szi ki, meg erõ sí tés, el fo ga dás
vagy jó vá ha gyás fenn tar tá sa nél kül alá ír ta azt, il let ve le tét -
be he lyez te a 17. cikk sze rint szük sé ges meg erõ sí té si, el fo -
ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tát.

(2) Azon ál la mok te kin te té ben, ame lyek a je len Egyez -
mény hatályba lépéséhez szük sé ges kö ve tel mé nyek tel je sí -
té se után, de a hatályba lépés dá tu mát meg elõ zõ en he lyez ték 
le tét be az Egyez ménnyel kap cso la tos meg erõ sí té si, el fo ga -
dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tot, a meg erõ sí tés,
az el fo ga dás, a jó vá ha gyás vagy a csat la ko zás hatályba -
lépésének dá tu ma a je len Egyez mény hatályba lépésének
dá tu ma vagy a vo nat ko zó ok irat le tét be he lye zé sé nek dá tu -
mát kö ve tõ há rom hó nap kö zül a ké sõb bi dá tum.

(3) A je len Egyez mény hatályba lépésének dá tu mát
köve tõen le tét be he lye zett bár mely meg erõ sí té si, el fo ga -
dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok irat há rom hó nap pal 
a le tét be he lye zés dá tu mát köve tõen lép ha tály ba.

(4) A je len Egyez mény mó do sí tá sá nak a 16. cikk sze rin -
ti el fo ga dá si dá tu mát köve tõen le tét be he lye zett bár mely
meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si
ok irat a mó do sí tott Egyez mény re vo nat ko zik.

19. Cikk

Felmondás

(1) A je len Egyez ményt bár mely ré szes fél az Egyez -
mény nek az adott ré szes fél te kin te té ben tör té nõ ha tály ba -
lé pé sé nek dá tu mát kö ve tõ két év el tel te után bár mi kor fel -
mond hat ja.

(2) A fel mon dás az er rõl  szóló írás be li ér te sí tés nek a Fõ -
tit kár nak va ló meg kül dé sé vel tör té nik és az az ér te sí tés be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott egy év vagy az ér te sí tés ben meg ha tá -
ro zott hosszabb idõ szak el tel té vel lép ha tály ba. 

20. Cikk

Letéteményes

(1) A je len Egyez ményt a Fõ tit kár nál kell le tét be he -
lyez ni. A Fõ tit kár az Egyez mény hi te le sí tett pél dá nya it
meg kül di va la mennyi alá író ál lam nak, va la mint az Egyez -
mény hez csat la ko zó ál la mok nak.

(2) A je len Egyez mény ben más hol meg ha tá ro zott fel -
ada ta in túl me nõ en a Fõ tit kár:

a) tá jé koz tat ja az Egyez ményt alá író és az ah hoz csat la -
ko zó ál la mo kat:

(i) ar ról, hogy az Egyez ményt újabb ál lam ír ta alá, 
il let ve újabb ál lam he lyez te le tét be a meg erõ sí -
té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si
ok ira tot, va la mint az alá írás, il let ve az ok irat
le tét be he lye zé sé nek dá tu má ról;

(ii) a je len Egyez mény hatályba lépésérõl; és
(iii) a je len Egyez ménnyel kap cso la tos fel mon dá si

nyi lat ko za tok le tét be he lye zé sé rõl, a nyi lat ko -

za tok be ér ke zé si dá tu má ról, va la mint a fel -
mon dás hatályba lépésérõl; és

b) a je len Egyez mény hatályba lépésekor meg kül di an -
nak szö ve gét az Egye sült Nem ze tek Tit kár sá gá nak az
Egye sült Nem ze tek Alap ok má nya 102. cik ké nek elõ írásai
sze rin ti nyil ván tar tás ba vé tel és köz zé té tel cél já ból.

21. Cikk

Nyelvek

A je len Egyez mény egy ere de ti pél dány ban ké szült, an -
gol, arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel ven. Mind -
egyik szö veg egy aránt hi te les.

A fen ti ek hi te lé ül a kor má nyuk ál tal er re kel lõ en fel ha -
tal ma zott alul írot tak alá ír ták az Egyez ményt.

Ké szült Lon don ban, a ket tõ ezer egye dik év ok tó ber hó -
nap já nak ötö dik nap ján.

1. MELLÉKLET

Az antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzése

An ti ve ge ta tív 
be vo nat rend szer

El len õr zés Al kal ma zás
Ha tály ba lé pés

dá tu ma

Az an ti ve ge ta-
tív be vo nat-
rend sze rek ben 
bi o cid ként
ható szer ves
ón ve gyü le tek

A ha jó kon ti -
los ilyen ve -
gyü le tek
al kal ma zá sa
vagy fel újí tá sa

Va la mennyi
ha jón

2003. 
ja nu ár 1.

Az an ti ve ge ta-
tív be vo nat-
rend sze rek ben 
bi o cid ként
ható szer ves
ón ve gyü le tek

A ha jók:
(1) nem hor -
doz hat nak
ilyen ve gyü le -
te ket a ha jó -
tes ten, a kül sõ 
ré sze ik és fe -
lü le te ik an ti -
ve ge ta tív
be vo nat rend-
sze re i ben;
vagy 
(2) ren del kez-
ni ük kell
olyan be vo -
nat tal, amely
gá tat ké pez az 
ilyen ve gyü le -
tek fö lött, és
meg aka dá-
lyoz za, hogy
az alat ta hú zó -
dó nem meg -
fe le lõ
an ti ve ge ta tív
be vo nat rend-
szer bõl az em -
lí tett ve gyü le -
tek a víz be
szi vá rog ja nak

Va la mennyi
ha jón (ki vé ve
azo kat a 2003. 
ja nu ár 1. elõtt
épí tett rög zí -
tett és úszó
mes ter sé ges
szi ge te ket,
FSU-kat és
FPSO-kat,
ame lyek e na -
pon vagy
e na pot köve -
tõen még nem
vol tak szá raz -
dokk-
ban)

2008. 
ja nu ár 1.



2. MELLÉKLET

Az indító javaslat kötelezõ elemei

(1) Az in dí tó ja vas lat nak tar tal maz nia kell a meg fe le lõ
do ku men tá ci ót, amely mi ni má li san az aláb bi ak meg lé tét
je len ti:

a) a ja vas lat ban tár gyalt an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer
azo no sí tá sa: az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer ne ve; le he -
tõ ség sze rint az ak tív össze te võk ne ve és CAS-szá ma;
vagy a rend szer azon össze te võ i nek fel so ro lá sa, ame lyek -
nek vél he tõ en ká ros ha tá suk van;

b) azon in for má ci ók köz lé se, ame lyek azt su gall ják,
hogy az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer vagy an nak mel lék -
ter mé kei a kör nye zet ben va ló szí nû sít he tõ en elõ for du ló
kon cent rá ci ó ban koc ká za tot je lent het nek az em ber i egész -
ség re vagy a hasz nos or ga niz mu sok ra (pl. a min ta vé tel lel
ki vá lasz tott fa jok ra irá nyu ló to xi ci tá si ta nul má nyok ered -
mé nyei vagy bio ak ku mu lá ci ós ada tok);

c) az an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek ben vagy azok
mel lék ter mé ke i ben ta lál ha tó, a hasz nos or ga niz mu sok ra,
az em ber i egész ség re vagy a víz mi nõ ség re ká ro san ha tó
kör nye ze ti kon cent rá ci ó ban meg je le nõ mér ge zõ össze te -
võk jel lem zé se (pl. a víz ben, az üle dék ben, a nö vény zet -
ben va ló sta bi li tás ra vo nat ko zó ada tok; a ke zelt fe lü le tek
mér ge zõ anyag-ki bo csá tá si rá tá ja ta nul má nyok vagy az ak -
tu á lis hasz ná la ti fel té te lek alap ján; il let ve eset le ge sen ren -
del ke zés re ál ló mo ni tor ing ada tok);

d) az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer, a kap cso ló dó ká -
ros ha tá sok és kör nye ze ti kon cent rá ci ók kö zöt ti meg fi -
gyelt vagy fel té te le zett kap cso lat elem zé se; és

e) elõ ze tes aján lás az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer hez 
kap cso ló dó koc ká za to kat ha té ko nyan csök ken tõ kor lá to -
zá sok tí pu sa i ra.

(2) Az in dí tó ja vas la tot a Szer ve zet sza bá lya i val és el já -
rá sa i val össz hang ban kell be nyúj ta ni.

3. MELLÉKLET

Az átfogó javaslat kötelezõ elemei

(1) Az át fo gó ja vas lat nak tar tal maz nia kell a meg fe le lõ
do ku men tá ci ót, amely az aláb bi ak meg lé tét je len ti:

a) az in dí tó ja vas lat ban hi vat ko zott ada tok ala ku lá sá -
nak be mu ta tá sa;

b) a (3) be kez dés a), b) és c) pont já ban fel so rolt adat ka -
te gó ri ák kal kap cso la tos meg ál la pí tá sok – le he tõ ség sze -
rint – a ja vas lat tár gyá tól és az ada tok meg ál la pí tá si mód -
sze ré nek meg ha tá ro zá sá tól vagy le írá sá tól füg gõ en;

c) az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer ká ros ha tá sa i ról
ké szült ta nul má nyok ered mé nye i nek össze fog la lá sa;

d) mo ni tor ing-te vé keny ség ese tén az ered mé nyek
össze fog la lá sa, be le ért ve a ha jó for gal mi in for má ci ó kat is,
és a mo ni tor ing-te vé keny ség gel érin tett te rü let ál ta lá nos
le írá sa;

e) a kör nye ze ti vagy az öko ló gi ai ha tá so kat le író ada -
tok, va la mint a kör nye ze ti kon cent rá ci ó ra vo nat ko zó an
ma te ma ti kai mo del lek al kal ma zá sá val ki dol go zott becs lé -
sek össze fog la lá sa az összes ren del ke zés re ál ló – el sõ sor -
ban ta pasz ta la ti úton meg ál la pí tott – kör nye zet ala ku lá si
pa ra mé ter figye lembe véte lével, va la mint a mo del le zé si
mód szer meg ha tá ro zá sa vagy is mer te té se;

f) a kér dé ses an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer, a kap cso -
ló dó ká ros ha tá sok és meg fi gyelt vagy várt kör nye ze ti
kon cent rá ci ók kö zöt ti kap cso lat ér té ke lé se;

g) az f) pont sze rin ti ér té ke lés ben meg lé võ bi zony ta lan -
ság fo ká nak mi nõ sé gi jel lem zé se;

h) aján lás az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer rel kap cso -
la tos koc ká za tok csök ken té sét cél zó spe ci á lis el len õr zé -
sek re vo nat ko zó an; és

i) az aján lott in téz ke dé sek nek a le ve gõ mi nõ ség re, a ha -
jó gyár tás kö rül mé nye i re, a nem zet kö zi ha jó zás ra és más
kap cso ló dó ága za tok ra gya ko rolt po ten ci á lis ha tá sa it
elem zõ ta nul má nyok ered mé nye i nek össze fog la lá sa, va la -
mint a meg fe le lõ al ter na tív meg ol dá sok is mer te té se.

(2) Az át fo gó ja vas lat az össze te võk aláb bi fi zi kai és ve -
gyi tu laj don sá ga it is is mer te ti, amennyi ben azok ér tel mez -
he tõ ek:

– ol va dás pont;
– for rás pont;
– sû rû ség (re la tív sû rû ség);
– gõz nyo más;
– old ha tó ság víz ben/pH/disszo ci á ci ós ál lan dó (pKa);
– oxi dá ci ós/re duk ci ós po ten ci ál;
– mo le ku lá ris tö meg;
– mo le ku lá ris struk tú ra; és
– az in dí tó ja vas lat ban meg ha tá ro zott egyéb fi zi kai és

ve gyi tu laj don sá gok.

(3) A fen ti (1) be kez dés b) pont ja te kin te té ben al kal ma -
zan dó adat ka te gó ri ák az aláb bi ak:

a) Kör nye ze ti sors- és ha tás ada tok:
– deg ra dá ció/disszi pá ció mód ja (pl. hid ro lí zis/fo to deg -

ra dá ció/bi o deg ra dá ció);
– sta bi li tás a meg fe le lõ kö zeg ben (pl. víz/üle dék/nö -

vény zet);
– ol dó dás üle dék ben/víz ben;
– a bi o ci dek vagy az ak tív össze te võk szi vár gá si rá tá ja;
– tö meg egyen súly;
– bio ak ku mu lá ció, ol dó dá si együtt ha tó, ok ta nol/víz

ko ef fi ci ens; és
– bár mely szo kat lan re ak ció a kör nye zet be ke rü lés kor,

vagy is mert in ter ak tív ha tás.
b) A ví zi nö vé nyek re, ge rinc te le nek re, ha lak ra, ten ge ri

ma da rak ra, ten ge ri em lõ sök re, ve szé lyez te tett fa jok ra, a
fló ra és a fa u na egyéb ele me i re, a víz mi nõ ség re, a ten ger -
ágy ra, il let ve a hasz nos or ga niz mu sok ra – be le ért ve az ér -
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zé keny és rep re zen ta tív or ga niz mu so kat is – gya ko rolt vé -
let len sze rû ha tá sok ra vo nat ko zó ada tok:

– akut to xi ci tás;
– kró ni kus to xi ci tás;
– fej lõ dé si és rep ro duk ci ós to xi ci tás;
– en dok rin ká ro so dás;
– üle dék-to xi ci tás;
– bi o ló gi ai hoz zá fér he tõ ség/bi o ló gi ai sok fé le ség/bi o -

ló gi ai kon cent rá ció;
– élel mi szer-web la pok/a né pes ség re gya ko rolt ha tá -

sok;
– a ká ros ha tá sok ér té ke lé se az el pusz tult/part ra ve tett

ha lak szö vet elem zé sé bõl; és
– a ten ge ri ere de tû éte lek ben lé võ ma rad vá nyok.
A fen ti ada to kat a hasz nos or ga niz mu sok egy vagy több

cso port já ra – pl. ví zi nö vé nyek, ge rinc te le nek, ha lak, ma -
da rak, em lõ sök és ve szé lyez te tett fa jok – vo nat ko zó an kell 
meg ad ni.

c) Az em ber i egész ség re gya ko rolt po ten ci á lis ha tás ra
vo nat ko zó ada tok (be le ért ve, de nem ki zá ró la go san a
szennye zett ten ge ri ere de tû élel mi sze rek fo gyasz tá sát).

(4) Az át fo gó ja vas lat nak tar tal maz nia kell az al kal ma -
zott mód szer tan, va la mint a mi nõ ség biz to sí tás ra tet t in téz -
ke dé sek le írást és a ta nul má nyok ban ki dol go zott szak mai
elem zé se ket.

4. MELLÉKLET

Az antivegetatív bevonatrendszerek
szemlézésére és a bizonyítványok kiállítására

vonatkozó követelmények

1. SZABÁLY

Szemlék

(1) A 3. cikk (1) be kez dés a) pont já ban hi vat ko zott
400 brut tó re gisz ter ton na vagy azt meg ha la dó ûr tar tal mú,
nem zet kö zi utak meg té te lé re rend sze re sí tett ha jó kon – ki -
vé ve a rög zí tett vagy úszó mes ter sé ges szi ge te ket,
FSU-kat és FPSO-kat – az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott
szem lé ket kell el vé gez ni:

a) az el sõ szem lét a ha jó üzem be he lye zé se elõtt, il let ve 
a 2. vagy a 3. Sza bály sze rin ti „Nem zet kö zi Bi zo nyít vány
az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer rõl” (Bi zo nyít vány) el sõ
al ka lom mal tör té nõ ki ál lí tá sa elõtt;

és
b) nor mál szem lét az an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek

vál toz ta tá sa kor vagy cse ré je kor. Az ilyen szem lék té nyét
rá kell ve zet ni a 2. vagy a 3. Sza bály sze rint ki adott Bi zo -
nyít vány ra.

(2) A szem le cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a ha jók an ti -
ve ge ta tív be vo nat rend sze re tel jes mér ték ben meg fe lel jen a 
je len Egyez mény elõ írásainak.

(3) Az Igaz ga tás nak meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell fo -
ga na to sí ta nia a je len Sza bály (1) be kez dé se sze rin ti ka te -
gó ri á ba nem tar to zó ha jók kal szem ben a je len Egyez mény
be tar tá sa ér de ké ben.

(4) a) A je len Egyez mény vég re haj tá sa so rán a ha jók
szem lé zé sét a Szer ve zet nek a szem lék vég re haj tás ra ki dol -
go zott irány el vei sze rint az Igaz ga tás ál tal kel lõ en fel ha tal -
ma zott tiszt vi se lõk hajt ják vég re, vagy a vég re haj tás a
3. Sza bály (1) be kez dé se sze rint tör té nik.[*] Al ter na tív
meg ol dás le het az, hogy az Igaz ga tás a je len Egyez mény
elõ írásai sze rin ti szem lék kel ál ta la el is mert szer ve ze te ket
vagy ki ne ve zett fel ügye lõ ket bíz meg.

b) A fel ügye lõ ket ki ne ve zõ vagy a szem lék el vég zé sét
vég re haj tó szer ve ze te ket[**] el is me rõ Igaz ga tás a ki ne ve -
zett fel ügye lõ ket vagy az el is mert szer ve ze te ket fel ha tal -
maz za leg alább ar ra, hogy:

(i) igényt tart sa nak egy olyan ha jó ra, ame lyet az 1. mel -
lék let elõ írásainak va ló meg fe le lés szem pont já ból el len -
õriz nek; és

(ii)  szem lé ket hajt sa nak vég re a ki kö tõ sze rint ille té kes,
a je len Egyez mény ré szes fe lei kö zé tar to zó ál la mok ha tó -
sá ga i nak ké ré sé re.

c) Amennyi ben az Igaz ga tás, a ki ne ve zett fel ügye lõ
vagy az el is mert szer ve zet meg ál la pít ja, hogy a ha jó an ti -
ve ge ta tív be vo nat rend sze re nem fe le l meg a 2. vagy a
3. Sza bály ban elõ írt Bi zo nyít vány tar tal má nak, il let ve a je -
len Egyez mény elõ írásainak, ak kor az érin tett Igaz ga tás,
fel ügye lõ vagy szer ve zet ha la dék ta la nul in téz ke dik olyan
in téz ke dé sek meg ho za ta lá ról, ame lyek vég re haj tá sa után a 
ha jó az elõ írá sok nak meg fe le lõ ál la pot ba ke rül. A fel ügye -
lõ nek vagy a szer ve zet nek kel lõ idõ ben ér te sí te nie kell az
Igaz ga tást az em lí tett in téz ke dé sek rõl. Az elõ írt in téz ke dé -
sek vég re haj tá sá nak el ma ra dá sa ese tén ha la dék ta la nul tá -
jé koz tat ni kell az Igaz ga tást és a Bi zo nyít ványt nem sza -
bad ki ad ni, il let ve a már ki adott Bi zo nyít ványt vissza kell
von ni.

d) A c) pont ban le írt olyan eset ben, ami kor a ha jó va la -
mely má sik ré szes fél ki kö tõ jé ben tar tóz ko dik, az adott ki -
kö tõ sze rint ille té kes ál lam meg fe le lõ ha tó sá ga it kell ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni. Ami kor az Igaz ga tás, a ki ne ve zett
fel ügye lõ vagy az el is mert szer ve zet ér te sí tet te az adott ki -
kö tõ sze rint ille té kes ál lam meg fe le lõ ha tó sá ga it, ak kor
ezen ál lam kor má nya min den szük sé ges se gít sé get meg ad
az Igaz ga tás nak, a fel ügye lõ nek vagy a szer ve zet nek a je -
len Sza bály sze rin ti kö te le zett sé gei tel je sí té sé hez, ide ért ve 
a 11. vagy a 12. cikk ben rész le te zett te vé keny sé ge ket is. 

[*] Az irány elv ki dol go zás alatt.
[**] Lásd a Szer ve zet A.739(18) szá mú ha tá ro za tá val el fo ga dott út mu ta tót 

a Szer ve zet ál tal eset leg be ik ta tott mó do sí tá sok kal, és a Szer ve zet A.789(19)
számú ha tá ro za tá val el fo ga dott spe ci fi ká ci ó kat a Szer ve zet ál tal eset leg be ik -
ta tott mó do sí tá sok kal.



2. SZABÁLY

A „Nemzetközi Bizonyítvány az antivegetatív
bevonatrendszerrõl” kiállítása vagy megerõsítése

(1) Az Igaz ga tás elõ ír ja, hogy az 1. Sza bállyal érin tett
ha jók az 1. Sza bály elõ írásai sze rint vég re haj tott si ke res
szem lét köve tõen Bi zo nyít ványt kap ja nak. A Bi zo nyít -
ványt – füg get le nül at tól, hogy me lyik ré szes fél ad ta ki – a
töb bi ré szes fél is el fo gad ja, és az a je len Egyez mény min -
den vo nat ko zá sá ban a töb bi ré szes fél ál tal ki adott Bi zo -
nyít vánnyal egyen ér té kû nek szá mít.

(2) Bi zo nyít vá nyok ki adá sá ra vagy meg erõ sí tés re az
Igaz ga tás vagy az ál ta la kel lõ en fel ha tal ma zott sze mély,
 illetve szer ve zet jo go sult. A Bi zo nyít vá nyért min den eset -
ben az Igaz ga tás vál lal ja a tel jes fe le lõs sé get.

(3) Azon ha jók ese té ben, ame lyek an ti ve ge ta tív be vo -
nat rend sze re az 1. mel lék let sze rin ti el len õr zé si kö te le zett -
ség alá tar to zik, és lé te sí té sé re az adott rend szer el len õr zé -
sé re vo nat ko zó sza bá lyo zás hatályba lépésének dá tu ma
elõtt ke rült sor, az Igaz ga tás a je len Sza bály (2) és (3) be -
kez dé se alap ján ad ja ki a Bi zo nyít ványt leg ké sõbb két év -
vel az el len õr zés re vo nat ko zó sza bá lyo zás hatályba lépése
után. A je len be kez dés nem érin ti az 1. mel lék let elõ -
írásainak meg fe le lõ ha jók kal kap cso la tos kö ve tel mé nye -
ket.

(4) A Bi zo nyít ványt a je len mel lék let 1. füg ge lé ké ben
ta lál ha tó min ta sze rin ti for má ban leg alább an gol, fran cia
vagy spa nyol nyel ven kell ki ál lí ta ni. Ha a Bi zo nyít ványt a
ki ál lí tó ál lam hi va ta los nyel vén is ki ál lít ják, ak kor vi ta
vagy el lent mon dás ese tén a ki ál lí tó ál lam nyel vén ki ál lí tott 
Bi zo nyít vány az irány adó.

3. SZABÁLY

A „Nemzetközi Bizonyítvány az antivegetatív
bevonatrendszerrõl” más részes fél által történõ

kiállítása vagy megerõsítése

(1) Az Igaz ga tás ké ré sé re más ré szes fél is el len õriz het
bár mely ha jót. Amennyi ben a ha jó meg fe lel a je len Egyez -
mény elõ írásainak, ak kor a je len Egyez ménnyel össz hang -
ban ezen ré szes fél ad ja ki vagy erõ sí ti meg a ha jó Bi zo -
nyít vá nyát, il let ve, adott eset ben, hagy ja jó vá an nak ki ál lí -
tá sát vagy meg erõ sí té sét. 

(2) A Bi zo nyít vány és a szem le je len tés má so la tát a le he -
tõ leg rö vi debb idõn be lül meg kell kül de ni a ké rést be nyúj -
tó Igaz ga tás nak.

(3) A ki adott Bi zo nyít vány nak ar ra uta ló ki je len tést kell 
tar tal maz nia, hogy ki ál lí tá sá ra az (1) be kez dés ben hi vat -
ko zott Igaz ga tás ké ré sé re ke rült sor, és egyen ér té kû a hi -
vat ko zott Igaz ga tás ál tal ki adott Bi zo nyít vánnyal.

(4) Nem ad nak ki Bi zo nyít ványt a ré szes fe lek kö zé nem 
tar to zó ál lam lo bo gó ja alatt ha jó zó ha jók szá má ra.

4. SZABÁLY

A „Nemzetközi Bizonyítvány az antivegetatív
bevonatrendszerrõl” érvényessége

(1) A 2. vagy 3. Sza bály sze rint ki adott Bi zo nyít vány ér -
vé nyes sé ge meg szû nik az aláb bi ese tek bár me lyi ké nek
elõ for du lá sa kor:

a) ha az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szert meg vál toz tat -
ják vagy ki cse ré lik, és nem ke rül sor a Bi zo nyít vány je len
Egyez mény sze rin ti meg erõ sí té sé re; és

b) ha a ha jó más ál lam lo bo gó ja alá ke rül. Új Bi zo nyít -
ványt csak ab ban az eset ben kell ki ad ni, ha az új Bi zo nyít -
ványt ki ál lí tó ré szes fél tel jes mér ték ben meg gyõ zõ dött ar -
ról, hogy a ha jó meg fe lel a je len Egyez mény elõ írásainak.
Ha a ha jó a ré szes fe lek kö zött cse rél gaz dát, a ha jó át adá -
sát kö ve tõ há rom hó na pon be lül – ké rés re – az az ál lam,
amely nek lo bo gó ja alatt a ha jó ko ráb ban ha jó zott, a le he tõ
leg rö vi debb idõn be lül meg kül di az Igaz ga tás nak a ha jó
át adás elõt ti Bi zo nyít vá nyá nak má so la tát, va la mint – ha
ren del ke zés re áll – a vo nat ko zó szem le je len tés má so la tát.

(2) Va la mely ré szes fél egy má sik ré szes fél tõl át vett ha -
jó új Bi zo nyít vá nyát ki ad hat ja új szem le alap ján, vagy az
azon ré szes fél ál tal ki adott ér vé nyes Bi zo nyít vány alap -
ján, amely ré szes fél lo bo gó ja alatt a ha jó ko ráb ban ha jó -
zott.

5. SZABÁLY

Nyilatkozat az antivegetatív bevonatrendszerrõl

(1) Az Igaz ga tás elõ ír ja, hogy a 24 mé te res vagy an nál
hosszabb, de 400 brut tó re gisz ter ton ná nál ki sebb ûr tar tal -
mú, nem zet kö zi utak ra rend sze re sí tett, a 3. cikk (1) be kez -
dés a) pont ja ha tá lya alá tar to zó ha jók (ki vé ve a rög zí tett
vagy úszó mes ter sé ges szi ge te ket, az FSU-kat és az
FPSO-kat) a fe dél ze ten tart sa nak egy a tu laj do nos vagy
an nak fel ha tal ma zott ügy nö ke ál tal alá írt Nyi lat ko za tot.
A Nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell a meg fe le lõ do ku men tá ci ót
(pl. a fes ték szám lát vagy a vál lal ko zó szám lá ját), il let ve
a Nyi lat ko zat nak tar tal maz nia kell a meg fe le lõ látta -
mozást.

(2) A Bi zo nyít ványt a je len mel lék let 2. füg ge lé ké ben
ta lál ha tó min ta sze rin ti for má ban leg alább an gol, fran cia
vagy spa nyol nyel ven kell ki ál lí ta ni. Ha a Bi zo nyít ványt
an nak az ál lam nak a hi va ta los nyel vén is ki ál lít ják, amely
ál lam lo bo gó ja alatt a ha jó ha jó zik, ak kor vi ta vagy el lent -
mon dás ese tén az ezen ál lam nyel vén ki ál lí tott Bi zo nyít -
vány az irány adó.
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1. FÜGGELÉK A 4. MELLÉKLETHEZ

A „Nemzetközi bizonyítvány az antivegetatív bevonatrendszerrõl” mintája

NEMZETKÖZI BIZONYÍTVÁNY AZ ANTIVEGETATÍV BEVONATRENDSZERRÕL

(Ezen bizonyítványhoz csatolni kell az antivegetatív bevonatrendszerek nyilvántartását)

(Hi va ta los bé lyeg zõ) (Ál lam)

Kiállította
a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenõrzésérõl  szóló Nemzetközi Egyezmény alapján

.....................................................
(az Állam megnevezése)

kormányának felelõsségére
a

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

(a felhatalmazott személy vagy szervezet neve)

A je len Bi zo nyít vány ér vény te le ní ti a ko ráb ban ki adott, ............................................................. dá tu mú Bi zo nyít ványt.

A ha jó jel lem zõi1 

A ha jó ne ve: .......................................................................................................................................................................

Meg kü lön böz te tõ szám- vagy be tû jel zés: ..........................................................................................................................

Lajst ro mo zá si ki kö tõ: .........................................................................................................................................................

Brut tó ûr tar ta lom: ...............................................................................................................................................................

IMO-szám2: ........................................................................................................................................................................

A ha jó épí té se so rán vagy azt köve tõen az 1. mel lék let sze rin ti el len õr zés ha tá lya alá tar to zó an ti ve ge ta tív be vo nat rend -
szer al kal ma zá sá ra nem ke rült sor.......................................................................................................................................

A ha jón ko ráb ban al kal maz tak az 1. mel lék let sze rin ti el len õr zés ha tá lya alá tar to zó an ti ve ge ta tív be vo nat rend szert, de
azt ........................-án/-én (dá tum) ...............................-val/-vel (az al kal ma zott el já rás ne ve) el tá vo lí tot ták.

A ha jón ko ráb ban al kal maz tak az 1. mel lék let sze rin ti el len õr zés ha tá lya alá tar to zó an ti ve ge ta tív be vo nat rend szert, de
azt ........................-án/-én (dá tum) ............................-val/-vel (az al kal ma zott el já rás ne ve) be vo nat tal lát ták el.

A ha jón ....... (dá tum)3 meg elõ zõ en al kal maz tak az 1. mel lék let sze rin ti el len õr zés ha tá lya alá tar to zó an ti ve ge ta tív be -
vo nat rend szert, de azt ....... (dá tum)4 meg elõ zõ en el kell tá vo lí ta ni vagy be vo nat tal kell el lát ni.

Ta nú sít juk, hogy
1. a ha jó szem lé je az Egyez mény 4. mel lék let 1. Sza bály elõ írásainak meg fele lõen meg tör tént;
2. a szem le alap ján meg ál la pí tást nyert, hogy a ha jó an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze re meg fe lel az Egyez mény 1. mel lék -
le te vo nat ko zó elõ írásainak.

Ki ál lí tás he lye: ..................................................................................................................................................................

(A Bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nak he lye)

............................................................................................................................................................................................
(A ki ál lí tás dá tu ma)    (A Bi zo nyít ványt ki ál lí tó fel ha tal ma zott tiszt vi se lõ alá írá sa)

A szem le vég re haj tá sá nak dá tu ma, ezen Bi zo nyít vány ki ál lí tá si dá tu má val egye zõ en: ...................................................

1 A ha jó jel lem zõ it víz szin te sen el he lye zett do bo zok ban is meg le het ad ni.
2 A Szer ve zet ál tal az A.600(15) szá mú köz gyû lé si ha tá ro zat tal el fo ga dott IMO ha jó azo no sí tá si szám rend szer nek meg fele lõen.
3 Az el len õr zés hatályba lépésének dá tu ma.
4 A 4. cikk (2) be kez dé sé ben vagy az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott vég re haj tá si idõ szak vé ge.
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Az antivegetatív bevonatrendszerek nyilvántartásának mintája

AZ ANTIVEGETATÍV BEVONATRENDSZEREK NYILVÁNTARTÁSA

Ezen nyil ván tar tást ál lan dó an a „Nem zet kö zi Bi zo nyít vány az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer rõl” ok mánnyal együtt kell
õriz ni.

A ha jó jel lem zõi

A ha jó ne ve: ........................................................................................................................................................................

Meg kü lön böz te tõ szám- vagy be tû jel: ................................................................................................................................

IMO-szám: ..........................................................................................................................................................................

Az al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) rész le te zé se

Az al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) tí pu sa: ................................................................................................

Az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) al kal ma zá sá nak dá tu ma: ........................................................................................

A vál la lat(ok) és az al kal ma zott mód szer(ek)/al kal ma zá si hely(ek) meg ne ve zé se: ..........................................................

Az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer gyár tó já nak/gyár tó i nak ne ve: ......................................................................................

Az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) ne ve és szí ne: ........................................................................................................

Ak tív ha tó anya gok(ok) és azok CAS-szá ma: ....................................................................................................................

A vé dõ be vo nat tí pu sa, ha van: ...........................................................................................................................................

Az al kal ma zott vé dõ be vo nat(ok) – ha van(nak) – ne ve és szí ne: ......................................................................................

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

A vé dõ be vo nat al kal ma zá sá nak dá tu ma: ...........................................................................................................................

Ta nú sít juk, hogy ezen nyil ván tar tás min den te kin tet ben he lyes.

Ki ál lí tás he lye: ...........................................................

(A Nyil ván tar tás ki ál lí tá sá nak he lye)

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

(A ki ál lí tás dá tu ma)    (A Nyil ván tar tást ki adó fel ha tal ma zott tiszt vi se lõ  alá írá sa)

A Nyilvántartás5 láttamozása

Ta nú sít juk, hogy az Egyez mény 4. mel lék let 1. Sza bály (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti szem le alap ján a ha jó meg fe lel az
Egyez mény elõ írásainak.

Az al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek rész le te zé se

Az al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) tí pu sa: ................................................................................................

Az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) al kal ma zá sá nak dá tu ma: ........................................................................................

A vál la lat(ok) és az al kal ma zott mód szer(ek)/al kal ma zá si hely(ek) meg ne ve zé se: ..........................................................

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

Az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer gyár tó já nak/gyár tó i nak ne ve: ......................................................................................

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

Az an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) ne ve és szí ne: ........................................................................................................

Ak tív ha tó anya gok(ok) és azok CAS-szá ma: ....................................................................................................................

A vé dõ be vo nat tí pu sa, ha van: ...........................................................................................................................................

Az al kal ma zott vé dõ be vo nat(ok) – ha van(nak) – ne ve és szí ne: ......................................................................................

A vé dõ be vo nat al kal ma zá sá nak dá tu ma: ...........................................................................................................................
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Alá írás: ................................................................................................................................................................................
(A Nyil ván tar tást ki ál lí tó fel ha tal ma zott tiszt vi se lõ alá írá sa)

Hely:....................................................................................................................................................................................
Dá tum6: ...............................................................................................................................................................................

(A ha tó ság bé lyeg zõ je vagy pe csét je)

5 A Nyil ván tar tás ezen ol da lát annyi al ka lom mal kell le má sol ni és a Nyil ván tar tás hoz csa tol ni, ahány szor az Igaz ga tás szük sé ges nek tart ja.
6 Az ezen lát ta mo zás alap já ul szol gá ló szem le vég re haj tá sá nak dá tu ma.

2. FÜGGELÉK A 4. MELLÉKLETHEZ

A „Nyilatkozat az antivegetatív bevonatrendszerrõl” mintája

NYILATKOZAT AZ ANTIVEGETATÍV BEVONATRENDSZERRÕL

Megszövegezve
a ha jó kon al kal ma zott ár tal mas an ti ve ge ta tív be vo nat rend sze rek el len õr zé sé rõl  szóló Nem zet kö zi Egyezmény alapján

A ha jó ne ve: .......................................................................................................................................................................
Meg kü lön böz te tõ szám- vagy be tû jel: ................................................................................................................................
Lajst ro mo zá si ki kö tõ: .........................................................................................................................................................
Hossz: .................................................................................................................................................................................
Brut tó ûr tar ta lom: ...............................................................................................................................................................
IMO-szám (ha al kal maz ha tó): ............................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy a ha jón al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer meg fe lel az Egyez mény 1. mel lék le te elõ írásainak.

     .........................................   ..........................................................................................................
(Dá tum)    (A tu laj do nos vagy an nak fel ha tal ma zott ügy nö ké nek alá írá sa)

Az al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) lát ta mo zá sa
Az al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) tí pu sa és al kal ma zá sa/al kal ma zá suk dá tu ma: .....................................

............................................................................................................................................................................................
(Dá tum)    (A tu laj do nos vagy an nak fel ha tal ma zott ügy nö ké nek alá írá sa)

Az al kal ma zott an ti ve ge ta tív be vo nat rend szer(ek) tí pu sa és al kal ma zá sa/al kal ma zá suk dá tu ma: .....................................

          ............................   .............................................................................................................
(Dá tum)    (A tu laj do nos vagy an nak fel ha tal ma zott ügy nö ké nek alá írá sa)”

4.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a az Egyez mény 18. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter  annak
is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2007. évi CLXV.
tör vény

a Londonban, 2001. március 23-án kelt,
a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal

kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl  szóló
2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl*

(Kivonatos közlés)

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
bun ker olaj-szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos
pol gá ri jo gi fe le lõs ség rõl  szóló, a Lon don ban, 2001. már -
ci us 23-án kelt nem zet kö zi egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an -
nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

Nemzetközi Egyezmény a bunkerolaj-szennyezéssel
okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi

felelõsségrõl, 2001

A je len egyez mény ben ré szes Ál la mok

em lé kez tet ve az Egye sült Nem ze tek 1982. évi Ten ger -
jo gi Egyez mé nyé nek 194. cik ké re, amely elõ ír ja, hogy az
ál la mok nak min den szük sé ges in téz ke dést meg kell ten -
niük a ten ge ri kör nye zet szennye zé sé nek meg elõ zé se,
csök ken té se és el len õr zé se ér de ké ben,

em lé kez tet ve to váb bá az em lí tett Egyez mény 235. cik -
ké re, amely – a ten ge ri kör nye zet szennye zé sé bõl fa ka dó
ká rok azon na li és meg fe le lõ mér té kû meg té rí té se ér de ké -
ben – elõ ír ja, hogy az ál la mok nak együtt kell mû köd ni ük a
nem zet kö zi jog vo nat ko zó sza bá lya i nak to vább fej lesz té -
sé ben,

tu do má sul vé ve az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal
kap cso la tos pol gá ri jo gi fe le lõs ség rõl  szóló 1992. évi nem -
zet kö zi egyez mény, va la mint az olaj szennye zés sel oko zott 
ká rok meg té rí té sé re lé te sí ten dõ nem zet kö zi alap lét re ho -
zá sá ról  szóló, 1992. évi nem zet kö zi egyez mény si ke rét az
olaj öm lesz tett ha jó ra ko mány ként va ló ten ge ri szál lí tá sa
so rán be kö vet ke zõ szi vár gá sa vagy ki öm lé se ál ta li
szennye zés  miatt kárt szen ve dett sze mé lyek ré szé re nyúj -
tan dó kár té rí tés biz to sí tá sá ban,

tu do má sul vé ve to váb bá a ve szé lyes és ká ros anya gok
ten ge ri szál lí tá sá val kap cso la tos fe le lõs ség rõl és kár té rí -
tés rõl  szóló, 1996. évi nem zet kö zi egyez mény el fo ga dá sát
a ve szé lyes és ká ros anya gok ten ge ri szál lí tá sá val kap cso -
la tos ese mény okoz ta kár ese tén nyúj tan dó meg fe le lõ,
azon na li és ha té kony kár té rí tés ér de ké ben,

fel is mer ve a fe le lõs ség mér té ké nek meg fe le lõ kor lá to -
zá sá hoz kap cso ló dó ob jek tív fe le lõs ség meg ha tá ro zá sá -
nak fon tos sá gát az olaj szennye zés va la mennyi for má ja
ese tén,

* Az Egyez mény an gol nyel vû szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi
181. szá ma tar tal maz za.

fi gye lem be vé ve, hogy ki egé szí tõ in téz ke dé sek szük sé -
ge sek a meg fe le lõ, azon na li és ha té kony kár té rí tés ki fi ze -
té sé nek biz to sí tá sá hoz a ha jók ból el szi vár gó vagy ki öm lõ
bun ker olaj-szennye zés okoz ta kár ese tén,

azt kí ván va, hogy egy sé ges nem zet kö zi sza bá lyo kat és
el já rá so kat fo gad ja nak el a fe le lõs ség kér dé sé nek és az
ilyen eset ben nyúj tan dó meg fe le lõ kár té rí tés meg ha tá ro zá -
sá nak cél já ból,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban:
1. ,,Ha jó”: bár mi lyen tí pu sú ten ge ri ha jó, il let ve ten ge ri 

úszó lé te sít mény.
2. ,,Sze mély”: bár mely ter mé sze tes sze mély vagy tár -

su lás, köz jo gi vagy ma gán jo gi szerv, az ál la mot vagy an -
nak al ko tó in téz mé nye it is be le ért ve.

3. ,,Ha jó tu laj do nos”: a ha jó tu laj do no sa, be le ért ve a
ha jó ha jó lajst rom sze rin ti tu laj do no sát, a ha jót sze mély zet
nél kül bér lõt, va la mint a ha jó me ne dzse rét és üze mel te tõ -
jét.

4. ,,Ha jó lajst rom sze rin ti tu laj do nos”: a ha jó lajst rom ba 
tu laj do nos ként be jegy zett sze mély vagy sze mé lyek, il let ve 
ilyen be jegy zés hi á nyá ban a ha jót egyéb ként bir tok ló sze -
mély vagy sze mé lyek. Ál la mi tu laj don ban ál ló és az il le tõ
ál lam ban ha jó üze mel te tõ ként lajst ro mo zott tár sa ság ál tal
üze mel te tett ha jó ese tén azon ban a „ha jó lajst rom sze rin ti
tu laj do nos” a ha jó üze mel te tõ tár sa ság.

5. ,,Bun ker olaj”: a ha jó üze mel te té sé re, il let ve meg haj -
tá sá ra hasz nált vagy szánt, szén hid ro gén ere de tû ás vány -
olaj, a ke nõ ola jat is be le ért ve, va la mint az ilyen olaj ma ra -
dé kai.

6. ,,Pol gá ri jo gi fe le lõs ség rõl  szóló egyez mény”: az
olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri
jo gi fe le lõs ség rõl  szóló, 1992. évi – mó do sí tott – nem zet -
kö zi egyez mény.

7. ,,Meg elõ zõ in téz ke dé sek”: va la mely ese mény be kö -
vet kez te után a szennye zés okoz ta kár meg elõ zé se vagy
mi ni má lis ra csök ken té se ér de ké ben bár mely sze mély ál tal
ho zott, in do kolt in téz ke dé sek.

8. ,,Ese mény”: bár mely olyan tör té nés vagy azo nos for -
rás ból ere dõ tör té né sek so ro za ta, amely szennye zés okoz ta 
kárt idéz elõ vagy ilyen jel le gû kár oko zás ko moly és azon -
na li ve szé lyé vel fe nye get.

9. ,,Szennye zés okoz ta kár”:
a) a bun ker olaj szi vár gá sa vagy ki öm lé se ál ta li

szennye zés kö vet kez té ben a ha jón kí vül oko zott vesz te ség 
vagy kár, bár hol is tör tén jen a szi vár gás vagy ki öm lés, az -
zal a fel té tel lel, hogy a kör nye zet ká ro sí tá sá ért fi ze ten dõ
kár té rí tés – a ká ro sí tás kö vet kez té ben el ma radt nye re ség
ki vé te lé vel – a tény le ge sen vég re haj tott vagy vég re haj tan -
dó in do kolt hely re ál lí tá si in téz ke dé sek költ sé ge i re kor lá -
to zó dik; va la mint
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b) a meg elõ zõ in téz ke dé sek költ sé gei és a meg elõ zõ in -
téz ke dé sek okoz ta to váb bi vesz te ség vagy kár.

10. ,,Ha jó lajst rom sze rin ti ál lam”: lajst ro mo zott ha jó
ese té ben az az ál lam, amely ben a ha jó lajst ro mot ve ze tik,
lajst ro mo zat lan ha jó ese té ben pe dig az az ál lam, amely nek
lo bo gó ját a ha jó vi sel ni jo go sult.

11. ,,Brut tó ûr tar ta lom”: a ha jók kö bö zé sé re vo nat ko -
zó, az 1969. évi nem zet kö zi egyez mény 1. mel lék le té ben
fog lalt kö bö zé si sza bá lyok nak meg fele lõen brut tó re gisz -
ter ton ná ban ki fe je zett ûr tar ta lom.

12. ,,Szer ve zet”: a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet.
13. ,,Fõ tit kár”: a Szer ve zet fõ tit ká ra.

2. cikk

Alkalmazási kör

Ezt az Egyez ményt ki zá ró lag a kö vet ke zõk re sza bad al -
kal maz ni:

a) szennye zés okoz ta kár:
(i) az Egyez mény ré szes ál la má nak fel ség te rü le tén, a

par ti ten gert is be le ért ve, és
(ii) az Egyez mény ré szes ál la má nak a nem zet kö zi jog

sze rint ki ala kí tott ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze té ben vagy
– amennyi ben az Egyez mény ré szes ál la ma nem ala kí tott
ki ilyen öve ze tet – az adott ál lam par ti ten ge rén túl hú zó dó
és az zal szom szé dos olyan tér ség ben, ame lyet az il le tõ ál -
lam ha tá roz meg a nem zet kö zi jog nak meg fele lõen, és
amely leg fel jebb 200 ten ge ri mér föld re ter jed het azok tól
az alap vo na lak tól, ame lyek tõl a par ti ten ge ré nek szé les sé -
gét mé rik;

b) az ilyen jel le gû kár meg elõ zé se vagy mi ni má lis ra
csök ken té se ér de ké ben bár hol ho zott meg elõ zõ intézke -
dések.

3. cikk

A hajótulajdonos felelõssége

1. A 3. és a 4. be kez dés ben elõ ír tak ki vé te lé vel, ese -
mény be kö vet ke zé se kor a ha jó tu laj do nost ter he li a fe le lõs -
ség a fe dél ze ten ta lál ha tó, il let ve a ha jó ból szár ma zó bun -
ker olaj ál ta li szennye zés okoz ta ká rért az zal a fel té tel lel,
hogy – amennyi ben az ese mény azo nos for rás ból ere dõ
tör té né sek so ro za tá ból áll – azt ter he li a fe le lõs ség, aki az
el sõ ilyen jel le gû tör té nés be kö vet ke zé sé nek idõ pont já ban 
a ha jó tu laj do no sa.

2. Amennyi ben az 1. be kez dés nek meg fele lõen egy nél
több sze mélyt ter hel fe le lõs ség, ak kor a fe le lõs sé gük egye -
tem le ges.

3. A ha jó tu laj do nost nem ter he li fe le lõs ség a szennye -
zés okoz ta ká rért, ha bi zo nyí ta ni tud ja, hogy:

a) a kár há bo rús cse lek mény bõl, el len sé ges cse lek -
mény bõl, pol gár há bo rú ból, fel ke lés bõl, il let ve rend kí vü li,

el ke rül he tet len és ki véd he tet len ter mé sze ti je len ség bõl
ered; vagy

b) a kárt tel jes egé szé ben har ma dik sze mély kár oko zás
szán dé ká val el kö ve tett cse lek mé nye vagy mu lasz tá sa
okoz ta; vagy

c) a kárt tel jes egé szé ben a jel zõ fé nyek vagy más na vi -
gá ci ós se géd esz kö zök fenn tar tá sá ért fe le lõs kor mány vagy 
egyéb ha tó ság e fel ada tá nak gya kor lá sa so rán el kö ve tett
gon dat lan sá ga vagy jog el le nes cse le ke de te okoz ta.

4. Amennyi ben a ha jó tu laj do nos bi zo nyít ja, hogy a
szennye zés okoz ta kár rész ben vagy egész ben a ká ro sult
sze mély kár oko zás szán dé ká val el kö ve tett cse lek mé nyé -
bõl vagy mu lasz tá sá ból, vagy az il le tõ sze mély gon dat lan -
sá gá ból ered, a ha jó tu laj do nos rész ben vagy egész ben
men te sül het az ilyen sze méllyel szem be ni fe le lõs ség alól.

5. Szennye zés okoz ta kár ese tén csak ezen Egyez mény
alap ján kö ve tel he tõ kár té rí tés a ha jó tu laj do nos sal szem -
ben.

6. Ezen Egyez mény nem érin ti a ha jó tu laj do nos ezen
Egyez mény tõl füg get len vissz ke re se ti jo gát.

4. cikk

Kizárások

1. Ez az Egyez mény nem al kal ma zan dó a pol gá ri jo gi
fe le lõs ség rõl  szóló egyez mény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rin ti szennye zés okoz ta kár ra, te kin tet nél kül ar ra, hogy ez
utób bi egyez mény alap ján fi ze ten dõ-e kár té rí tés vagy
nem.

2. A 3. be kez dés ben elõ ír tak ki vé te lé vel, ezen Egyez -
mény ren del ke zé sei nem al kal ma zan dók ha di ha jók ra, ha -
di ten ge ré sze ti se géd ha jók ra, il let ve ál la mi tu laj don ban lé -
võ vagy ál la mi lag üze mel te tett olyan ha jók ra, ame lyek je -
len leg ki zá ró lag nem ke res ke del mi cé lú, kor mány za ti
szol gá lat ban áll nak.

3. Bár mely ré szes ál lam dönt het úgy, hogy ha di ha jó i ra
vagy a 2. be kez dés ben le írt egyéb ha jó i ra is al kal maz za ezt 
az Egyez ményt. Eb ben az eset ben dön té sé rõl ér te sí ti a fõ -
tit kárt, rész le te sen meg ha tá roz va az ilyen al kal ma zás fel -
té te le it és ki kö té se it.

4. Az Egyez mény ré szes ál la ma tu laj do ná ban ál ló, ke -
res ke del mi cé lú ha jók te kin te té ben az érin tett ál lam a
9. cikk ben meg ha tá ro zott bí ró sá gok elõtt pe rel he tõ, és
nem  él het a szu ve rén ál lam jog ál lá sán ala pu ló vé de ke zés
jo gával.

5. cikk

Két vagy több hajót érintõ események

Két vagy több ha jót érin tõ olyan ese mény be kö vet ke zé -
se kor, amely bõl szennye zés okoz ta kár szár ma zik, va la -



mennyi érin tett ha jó tu laj do no sa – ha csak a 3. cikk alap ján
nem men te sül fe le lõs sé ge alól – egye tem le ge sen fe le lõs
va la mennyi olyan ká rért, ame lyek kel lõ kép pen nem kü lö -
nít he tõk el egy más tól.

6. cikk

A felelõsség korlátozása

Az eb ben az Egyez mény ben fog lalt ren del ke zé sek sem -
mi lyen te kin tet ben sem érin tik a ha jó tu laj do nos és a biz to -
sí tást vagy egyéb pénz ügyi biz to sí té kot nyúj tó sze mély, il -
let ve sze mé lyek azon jo gát, hogy kor lá toz zák fe le lõs sé gü -
ket az al kal ma zan dó nem ze ti vagy nem zet kö zi jog rend -
szer alap ján, mint pél dá ul a ten ge ri biz to sí tá si kár igény te -
kin te té ben fenn ál ló fe le lõs ség kor lá to zá sá ról  szóló, 1976.
évi – mó do sí tott – egyez mény.

7. cikk

Kötelezõ biztosítás vagy pénzügyi biztosíték

1. Az Egyez mény ré szes ál la má ban lajst ro mo zott,
1000 brut tó re gisz ter ton ná nál na gyobb ûr tar tal mú ha jó
lajst rom ba be jegy zett tu laj do no sa kö te les biz to sí tást vagy
egyéb olyan pénz ügyi biz to sí té kot – pél dá ul bank vagy ha -
son ló pénz in té zet ál tal ki bo csá tott ga ran ci át – fenn tar ta ni,
amely fe de zi a ha jó lajst rom ba be jegy zett tu laj do nos
szennye zés okoz ta kár te kin te té ben fenn ál ló fe le lõs sé gét
az al kal ma zan dó nem ze ti vagy nem zet kö zi fe le lõs ség kor -
lá to zá si rend szer nek meg fe le lõ fe le lõs sé gi kor lá to zás sal
egyen lõ összeg ben, amely sem mi kép pen sem ha lad hat ja
meg a ten ge ri biz to sí tá si kár igény te kin te té ben fenn ál ló fe -
le lõs ség kor lá to zá sá ról  szóló, 1976. évi – mó do sí tott –
egyez ménnyel össz hang ban ki szá mí tott össze get.

2. Az egyes ha jók szá má ra a biz to sí tás vagy egyéb
pénz ügyi biz to sí ték ezen Egyez mény ren del ke zé se i vel
össz hang ban va ló ér vé nyes sé gét ta nú sí tó iga zo lást azt
köve tõen ad ják ki, hogy az érin tett ré szes ál lam meg fe le lõ
ha tó sá ga meg ál la pí tot ta, hogy az 1. be kez dés ben fog lalt
kö ve tel mé nyek tel je sül nek. Az iga zo lást ré szes ál lam ban
lajst ro mo zott ha jó ese té ben a ha jó lajst rom sze rin ti ál lam
meg fe le lõ ha tó sá ga ad ja ki, il let ve hi te le sí ti; ré szes ál lam -
ban nem lajst ro mo zott ha jó ese té ben az iga zo lás ki adá sát,
il let ve hi te le sí té sét bár mely ré szes ál lam meg fe le lõ ha tó sá -
ga el vé gez he ti. Az iga zo lás for má já nak meg kell fe lel nie
az ezen Egyez mény hez csa tolt mel lék let ben fog lalt min tá -
nak és a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a ha jó ne ve, meg kü lön böz te tõ szá ma vagy be tû je le
és lajst ro mo zá si ki kö tõ je;

b) a ha jó lajst rom ba be jegy zett tu laj do nos ne ve és szék -
he lye;

c) az IMO ál tal ki adott ha jó azo no sí tó szám;
d) a biz to sí ték tí pu sa és idõ tar ta ma;

e) a biz to sí tó vagy a biz to sí té kot adó egyéb sze mély ne -
ve és szék he lye, va la mint adott eset ben a biz to sí tás vagy a
biz to sí ték lé te sí té sé nek he lye;

f) az iga zo lás ér vé nyes sé gi ide je, amely nem ha lad hat ja 
meg a biz to sí tás vagy egyéb biz to sí ték ér vé nyes sé gi ide jét.

3. a) Bár mely ré szes ál lam fel ha tal maz hat egy ál ta la el -
is mert in téz ményt vagy egyéb szer ve ze tet a 2. be kez dés -
ben em lí tett iga zo lás ki adá sá ra. A fel ha tal ma zott in téz -
mény vagy szer ve zet tá jé koz tat ja az il le tõ ál la mot az egyes 
iga zo lá sok ki adá sá ról. A ré szes ál lam min den kor tel jes
mér ték ben sza va tol ja az így ki ál lí tott iga zo lás tel jes sé gét
és pon tos sá gát, va la mint vál lal ja, hogy meg te szi az e kö te -
le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket.

b) A ré szes ál lam ér te sí ti a fõ tit kárt a kö vet ke zõk rõl:
(i) az ál ta la el is mert in téz mény re vagy szer ve zet re ru -

há zott ha tás kör rel já ró kü lön le ges fel ada tok és fel té te lek;
(ii) az ilyen fel ha tal ma zás vissza vo ná sa; és
(iii) az idõ pont, amely tõl az ilyen fel ha tal ma zás, il let ve

an nak vissza vo ná sa ha tály ba lép.
A ha tás kör át ru há zá sa leg ko ráb ban a fõ tit kár ér te sí té sé -

tõl szá mí tott há rom hó nap el tel té vel lép ha tály ba.
c) A je len be kez dés nek meg fe le lõ iga zo lás ki adá sá ra

fel ha tal ma zott in téz mény vagy szer ve zet fel ha tal ma zást
kap leg alább ar ra, hogy vissza von ja az iga zo lá so kat,
amennyi ben már nem áll nak fenn a ki adá suk alap já ul szol -
gá ló fel té te lek. Az in téz mény vagy szer ve zet min den eset -
ben je len ti az ilyen vissza vo nást an nak az ál lam nak,
amely nek ne vé ben az iga zo lást ki ad ta.

4. Az iga zo lást a ki adó ál lam hi va ta los nyel vén, il let ve
nyel ve in ál lít ják ki. Amennyi ben ezen nyel vek kö zött nem
sze re pel az an gol, a fran cia vagy a spa nyol, a do ku men -
tum nak tar tal maz nia kell az e nyel vek egyi kén ké szült for -
dí tást, és – amennyi ben az érin tett ál lam úgy ha tá roz – az
ál lam hi va ta los nyelv e el is hagy ha tó.

5. Az iga zo lást a ha jó fe dél ze tén kell tar ta ni, és egy má -
so la tát el kell he lyez ni a ha jó lajst ro mot ve ze tõ ha tó ság nál,
vagy – ha a ha jó nem lajst ro mo zott az Egyez mény ré szes
ál la má ban – az iga zo lást ki adó, il let ve hi te le sí tõ ható -
ságnál.

6. A biz to sí tás vagy egyéb pénz ügyi biz to sí ték nem fe -
le l meg e cikk kö ve tel mé nye i nek, ha – a biz to sí tás nak
vagy a biz to sí ték nak az e cikk 2. be kez dé se alap ján az iga -
zo lás ban meg ha tá ro zott ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma le jár tán
kí vü li ok ból – meg szûn het at tól az idõ pont tól szá mí tott há -
rom hó na pon be lül, ami kor az e cikk 5. be kez dé sé ben em -
lí tett ha tó sá got ér te sí tik meg szû né sé rõl, ha csak az iga zo -
lást be nem szol gál tat ták az em lí tett ha tó ság nak, vagy új
iga zo lást nem bo csá tot tak ki az em lí tett idõ tar ta mon be lül.
Az elõ zõ ren del ke zé se ket kell al kal maz ni bár mely olyan
mó do sí tás ra is, amely nek ered mé nye ként a biz to sí tás vagy 
biz to sí ték a továb biak ban már nem fe le l meg e cikk kö ve -
tel mé nye i nek.

7. A ha jó lajst rom sze rin ti ál lam e cikk ren del ke zé sei
alap ján ha tá roz za meg az iga zo lás ki adá sá nak fel té te le it és
az iga zo lás ér vé nyes sé gét.
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8. Az ezen Egyez mény ben fog lalt ren del ke zé sek sem -
mi lyen te kin tet ben sem gá tol ják a ré szes ál la mo kat ab ban,
hogy ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban a biz to sí tás, il let ve
a pénz ügyi biz to sí ték nyúj tó já nak pénz ügyi hely ze té vel
kap cso la to san a töb bi ál lam tól, a Szer ve zet tõl vagy más
nem zet kö zi szer ve ze tek tõl szer zett in for má ci ók ra ha gyat -
koz za nak. Eb ben az eset ben az ilyen in for má ci ók ra ha -
gyat ko zó ré szes ál lam nem men te sül a 2. be kez dés alap ján
elõ írt, iga zo lást ki adó ál lam mi nõ sé gé ben fenn ál ló fe le lõs -
sé ge alól.

9. Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban a ré szes ál lam ha -
tás kö ré ben ki adott, il let ve hi te le sí tett iga zo lá so kat a töb bi
ré szes ál lam el fo gad ja, és az ál ta la ki adott, il let ve hi te le sí -
tett iga zo lá sok kal azo nos ér vé nyû nek is me ri el ak kor is, ha 
az adott ré szes ál lam ban nem lajst ro mo zott ha jó te kin te té -
ben ki adott, il let ve hi te le sí tett iga zo lás ról van szó. A ré -
szes ál lam bár mi kor kon zul tá ci ót kér het a ki adó, il let ve hi -
te le sí tõ ál lam tól, amennyi ben úgy vé li, hogy a biz to sí tá si
iga zo lás ban meg ne ve zett biz to sí tó vagy ke zes pénz ügyi
szem pont ból nem tu d ele get ten ni az ezen Egyez mény ben
elõ írt kö te le zett sé gek nek.

10. A szennye zés okoz ta kár ból ere dõ kár té rí té si igény
be nyújt ha tó köz vet le nül a biz to sí tó vagy a ha jó lajst rom
sze rin ti tu laj do nos szennye zés okoz ta kár ból ere dõ fe le -
lõs sé ge ese té re biz to sí té kot nyúj tó egyéb sze mély el len is.
Eb ben az eset ben az al pe res vé de ke zé sül mind azok kal az
esz kö zök kel él het (a ha jó tu laj do nos sal szem ben in dí tott
csõd- vagy fel szá mo lá si el já rá son kí vül), ame lyek hez a ha -
jó tu laj do nos fo lya mod hat na, be le ért ve a 6. cikk alap ján
va ló kor lá to zást is. Ezen túl me nõ en – még ha a ha jó tu laj -
do nos nem is jo go sult a fe le lõs ség 6. cikk nek meg fe le lõ
kor lá to zá sá ra – az al pe res nek jo gá ban áll az 1. be kez dés -
nek meg fele lõen szük sé ges biz to sí tás vagy egyéb pénz -
ügyi biz to sí ték össze gé nek meg fe le lõ összeg re kor lá toz ni
a fe le lõs sé get. Emel lett az al pe res az zal is vé de kez het,
hogy a szennye zés okoz ta kár a ha jó tu laj do nos szán dé kos
kö te les ség mu lasz tá sá ból eredt, de vé de ke zé sül nem él het
egyéb olyan esz köz zel, amely hez a ha jó tu laj do nos ál tal az
el le ne in dí tott el já rás so rán len ne jo go sult fo lya mod ni. Az
al pe rest min den eset ben meg il le ti az a jog, hogy kér je a ha -
jó tu laj do nos be vo ná sát az el já rás ba.

11. Egyik ré szes ál lam sem en ge dé lye zi az e cikk ha tá -
lya alá tar to zó és az õ lo bo gó ja alatt köz le ke dõ ha jó mû kö -
dé sét a 2. vagy a 14. be kez dés alap ján ki adott iga zo lás hi á -
nyá ban.

12. E cikk ren del ke zé se i re is fi gye lem mel min den ré -
szes ál lam a nem ze ti jog rend sze re alap ján gon dos ko dik ar -
ról, hogy az 1. be kez dés ben meg ha tá ro zott ter je del mû biz -
to sí tás vagy egyéb pénz ügyi biz to sí ték le gyen ha tály ban
va la mennyi, 1000 brut tó re gisz ter ton nát meg ha la dó ûr tar -
tal mú olyan ha jó te kin te té ben – füg get le nül azok lajst ro -
mo zá si he lyé tõl –, amely a te rü le tén lé võ ki kö tõ be be lép
vagy azt el hagy ja, il let ve a par ti ten ge ré nek nyílt ten ge ri
lé te sít mé nyé nél ki köt vagy azt el hagy ja.

13. Az 5. be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en a ré szes
ál lam ér te sít he ti a fõ tit kárt ar ról, hogy a 12. be kez dés al -
kal ma zá sá ban nem kö ve te li meg a 2. be kez dés ben elõ írt
iga zo lás fe dél ze ten tar tá sát, il let ve be mu ta tá sát, ami kor a
ha jó a ki kö tõ jé be ér ke zik, vagy azt el hagy ja, vagy par ti
ten ge rén ta lál ha tó nyílt ten ge ri lé te sít mé nyé nél ki köt,
vagy azt el hagy ja, fel té ve, hogy a 2. be kez dés ben elõ írt
iga zo lást ki adó ré szes ál lam ér te sí tet te a fõ tit kárt ar ról,
hogy va la mennyi ré szes ál lam szá má ra hoz zá fér he tõ,
elekt ro ni kus for má ban ve ze ti nyil ván tar tá sát, amely ta nú -
sít ja az iga zo lás meg lé tét, és le he tõ vé te szi a ré szes ál la -
mok szá má ra, hogy a 12. be kez dés sze rin ti kötelezettsé -
geiket tel je sít sék.

14. Amennyi ben a ré szes ál lam tu laj do ná ban ál ló ha jó
te kin te té ben nincs biz to sí tás vagy egyéb pénz ügyi biz to sí -
ték, e cikk vo nat ko zó ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók az 
ilyen ha jó ra, de a ha jó nak ren del kez nie kell a ha jó lajst rom
sze rin ti ál lam meg fe le lõ ha tó sá ga ál tal ki adott iga zo lás sal,
amely meg ál la pít ja, hogy a ha jó az il le tõ ál lam tu laj do ná -
ban van, és ren del ke zik az 1. be kez dés sze rin ti kor lá to zott
mér té kû fe le lõs ség biz to sí tás sal. Ez az iga zo lás a le he tõ
leg na gyobb mér ték ben meg kell, hogy fe lel jen a 2. be kez -
dés ben elõ írt min tá nak.

15. Az ál lam – ezen Egyez mény meg erõ sí té se, el fo ga -
dá sa, jó vá ha gyá sa, il let ve az ah hoz va ló csat la ko zás idõ -
pont já ban vagy azt köve tõen bár mi kor – úgy nyi lat koz hat,
hogy ez a cikk nem al kal ma zan dó a ki zá ró lag a 2. cikk
a) pont já nak (i) al pont já ban em lí tett te rü le ten be lül üze -
me lõ ha jók ra.

8. cikk

Határidõk

Az ezen az Egyez mé nyen ala pu ló kár té rí té si igény el -
évül, ha csak a kár be kö vet ke zé sé nek idõ pont já tól szá mí -
tott há rom éven be lül ke re se tet nem nyúj ta nak be an nak ér -
vé nye sí té sé re. A kár ese mény idõ pont já tól szá mí tott ha t
éven túl azon ban sem mi lyen eset ben sem nyújt ha tó be ke -
re set. Amennyi ben az ese mény tör té né sek so ro za tá ból áll,
a hat éves idõ tar tam az el sõ tör té nés idõ pont já tól kez dõ dik.

9. cikk

Joghatóság

1. Amennyi ben egy ese mény szennye zés okoz ta kárt
ered mé nyez egy vagy több ré szes ál lam te rü le tén – a par ti
ten gert is be le ért ve –, il let ve a 2. cikk a) pont já nak (ii) al -
pont já ban em lí tett tér sé gé ben, vagy a szennye zés okoz ta
kár meg elõ zé se vagy mi ni má lis ra csök ken té se ér de ké ben
meg elõ zõ in téz ke dés re ke rült sor a ré szes ál la mok fent em -
lí tett te rü le tén – a par ti ten gert is be le ért ve –, il let ve tér sé -



gé ben, ak kor a ha jó tu laj do nos sal, a biz to sí tó val vagy a ha -
jó tu laj do nos fe le lõs sé ge ese té re biz to sí té kot nyúj tó más
sze méllyel szem ben ke re se tet csak az érin tett ré szes ál lam, 
il let ve ál la mok va la me lyi ké nek bí ró sá gá hoz le het be nyúj -
ta ni.

2. Az egyes al pe re sek meg fe le lõ ér te sí tést kap nak az
1. be kez dés alap ján be nyúj tott ke re set rõl.

3. A ré szes ál la mok biz to sít ják bí ró sá ga ik jog ha tó sá gát 
a je len Egyez mé nyen ala pu ló kár té rí té si pe rek le foly ta tá -
sá ban.

10. cikk

Elismerés és végrehajtás

1. Va la mennyi ré szes ál lam el is me ri a 9. cikk nek meg -
fe le lõ jog ha tó ság gal ren del ke zõ bí ró ság ál tal ho zott íté le -
tet, amely az íté let ho za tal he lye sze rin ti ál lam ban vég re -
hajt ha tó, és amely el len ren des jog or vos la ti le he tõ ség már
nem áll fenn, ki vé ve:

a) ha az íté let csa lá son ala pul; vagy
b) ha az al pe rest nem ér te sí tet ték meg fele lõen, és nem

biz to sí tot tak szá má ra tisz tes sé ges le he tõ sé get vé de ke zé se
elõ ter jesz tésére.

2. Az 1. be kez dés alap ján el is mert íté let az érin tett ál -
lam ban elõ írt ala ki kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét köve tõen
vá lik vég re hajt ha tó vá az egyes ál la mok ban. Az ala ki kö -
ve tel mé nyek nem te he tik le he tõ vé az ügy ér de mi új ra tár -
gya lá sát.

11. cikk

Elsõbbségi záradék

Ez az Egyez mény el sõbb sé get él vez az alá írás ra bo csá -
tá sa kor ha tá lyos – vagy alá írás ra, meg erõ sí tés re, il let ve
csat la ko zás ra nyit va ál ló – va la mennyi egyez ménnyel
szem ben, de csak annyi ban, amennyi ben az adott egyez -
mény üt kö zik ez zel az Egyez ménnyel; azon ban az e cikk -
ben fog lalt ren del ke zé sek sem mi lyen te kin tet ben sem érin -
tik a ré szes ál la mok nak az Egyez mé nyen kí vü li ál la mok -
kal szem ben az em lí tett egyéb egyez mé nyek alap ján fenn -
ál ló kö te le zett sé ge it.

12. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
és csatlakozás

1. Ez az Egyez mény 2001. ok tó ber 1-jé tõl 2002. szep -
tem ber 30-ig áll alá írás ra nyit va a Szer ve zet köz pont já ban, 
ezt köve tõen pe dig csat la koz ni le het hoz zá.

2. Az ál la mok az Egyez mény te kin te té ben kö te le zett -
ség-vál lal lá su kat kö vet ke zõ kép pen fe jez he tik ki:

a) alá írás meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás -
ra vo nat ko zó fenn tar tás nél kül;

b) alá írás meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás -
ra vo nat ko zó fenn tar tás sal, ame lyet meg erõ sí tés, el fo ga -
dás vagy jó vá ha gyás kö vet; vagy

c) csat la ko zás.

3. A meg erõ sí tés, el fo ga dás, jó vá ha gyás vagy csat la ko -
zás az ilyen ér tel mû ok irat nak a fõ tit kár nál va ló le tét be he -
lye zé sé vel tör té nik.

4. Az Egyez mény va la mennyi ré szes ál lam te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sét vagy az
Egyez mény va la mennyi ré szes ál lam te kin te té ben tör té nõ
mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges va la mennyi
in téz ke dés meg ho za ta lát köve tõen le tét be he lye zett meg -
erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat a
mó do sí tott egyez mény re al kal ma zan dó ok irat nak mi -
nõsül.

13. cikk

Egynél több jogrendszerrel rendelkezõ államok

1. Ha egy ál lam két vagy több olyan te rü le ti egy ség gel
ren del ke zik, ahol ezen Egyez mény tárgy kö ré ben el té rõ
jog rend sze rek al kal ma zan dók, az il le tõ ál lam az alá írás, a
meg erõ sí tés, a jó vá ha gyás vagy a csat la ko zás idõ pont já -
ban nyi lat koz hat ar ról, hogy ez az Egyez mény va la -
mennyi, il let ve csak egy vagy több te rü le ti egy sé gé re ter -
jed jen-e ki, és ez a nyi lat ko zat bár mi kor mó do sít ha tó egy
újabb nyi lat ko zat tal.

2. Az ilyen nyi lat ko zat ról ér te sí te ni kell a fõ tit kárt, ki -
fe je zet ten meg ál la pít va azo kat a te rü le ti egy sé ge ket, ame -
lyek re ez az Egyez mény al kal ma zan dó.

3. Az Egyez mény ilyen nyi lat ko za tot te võ ré szes ál la -
ma te kin te té ben:

a) a „ha jó lajst rom sze rin ti tu laj do nos” 1. cikk 4. pont -
já ban fog lalt meg ha tá ro zá sá ban az ál lam ra va ló hi vat ko -
zás az il le tõ te rü le ti egy ség re va ló hi vat ko zás ként ér tel me -
zen dõ;

b) a ha jó lajst rom sze rin ti ál lam ra va ló hi vat ko zás ar ra a 
te rü le ti egy ség re va ló hi vat ko zás ként ér tel me zen dõ, ahol a 
ha jót lajst ro moz ták, a kö te le zõ biz to sí tás iga zo lá sa te kin -
te té ben a ki adó, il let ve a hi te le sí tõ ál lam ra va ló hi vat ko zás
pe dig ar ra a te rü le ti egy ség re va ló hi vat ko zást je löl, amely
az iga zo lást ki ad ja, il let ve hi te le sí ti;

c) ezen Egyez mény ben a nem ze ti jog kö ve tel mé nye i re
va ló hi vat ko zás az il le tõ te rü le ti egy ség jogkövetelmé -
nyeire va ló hi vat ko zás ként ér tel me zen dõ; és

d) a 9. és a 10. cikk ben bí ró sá gok ra és a ré szes ál la mok -
ban el is me rés re kö te les íté le tek re va ló hi vat ko zás az il le tõ
te rü le ti egy ség bí ró sá ga i ra, il let ve az il le tõ te rü le ti egy sé -
gen be lül el is me rés re kö te les íté le tek re va ló hi vat ko zás -
ként ér tel me zen dõ.
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14. cikk

Hatálybalépés

1. Ez az Egyez mény egy év vel azt az idõ pon tot köve -
tõen lép ha tály ba, ami kor ti zen nyolc ál lam – öt olyan ál la -
mot is be le ért ve, ame lyek mind egyi ke leg alább 1 mil lió
brut tó re gisz te ri ton na ûr tar tal mú ha jó tér rel ren del ke zik –
meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó
fenn tar tás nél kül alá ír ta azt, vagy le tét be he lyez te a fõ tit -
kár nál a meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó, il let ve csat la ko -
zá si ok ira tát.

2. Olyan ál lam ese té ben, amely az 1. be kez dés ben elõ -
írt ha tály ba lé pé si fel té te lek tel je sí té sét köve tõen erõ sí ti
meg, fo gad ja el vagy hagy ja jó vá ezt az Egyez ményt, il let -
ve csat la ko zik ah hoz, az Egyez mény há rom hó nap pal azon 
idõ pon tot köve tõen lép ha tály ba, ami kor az il le tõ ál lam le -
tét be he lyez te a meg fe le lõ ok ira tot.

15. cikk

Felmondás

1. Az Egyez mény bár me lyik ré szes ál la ma fel mond hat -
ja ezt az Egyez ményt azt köve tõen, hogy az Egyez mény az 
il le tõ ál lam ra néz ve ha tály ba lé pett.

2. A fel mon dás a fõ tit kár nál le tét be he lye zett ok irat út -
ján tör té nik.

3. A fel mon dás a fõ tit kár nál va ló le tét be he lye zést kö -
ve tõ egy év vel vagy a fel mon dó ok irat ban meg ál la pí tott
hosszabb idõ el tel té vel vá lik ha tá lyos sá.

16. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

1. A Szer ve zet kon fe ren ci át hív hat össze ezen Egyez -
mény fe lül vizs gá la ta vagy mó do sí tá sa cél já ból.

2. A Szer ve zet a ré szes ál la mok leg alább egy har ma dá nak
ké ré sé re össze hív ja a ré szes ál la mok kon fe ren ci á ját ezen
Egyez mény fe lül vizs gá la ta vagy mó do sí tá sa cél já ból.

17. cikk

Letéteményes

1. Ezt az Egyez ményt a fõ tit kár nál kell le tét be he lyez ni.

2. A fõ tit kár:
a) tá jé koz tat ja az Egyez ményt alá író vagy ah hoz csat -

la ko zó va la mennyi ál la mot a kö vet ke zõk rõl:
(i) min den egyes új alá írás vagy ok irat le tét be he lye zé -

se, va la mint an nak idõ pont ja;
(ii) ezen Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja;

(iii) ezen Egyez mény fel mon dá sá ról  szóló ok irat le tét be 
he lye zé se, va la mint a le tét be he lye zés idõ pont ja és a fel -
mon dás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja; és

(iv) ezen Egyez mény alap ján tet t egyéb nyi lat ko za tok és 
ér te sí té sek;

b) el jut tat ja ezen Egyez mény hi te le sí tett má so la tát
vala mennyi alá író és csat la ko zó ál lam ré szé re.

18. cikk

Továbbítás az Egyesült Nemzetekhez

Ezen Egyez mény ha tály ba lé pé se kor a fõ tit kár to váb bít -
ja an nak szö ve gét az Egye sült Nem ze tek Tit kár sá gá hoz
be jegy zés és ki hir de tés cél já ból az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek Alap ok má nya 102. cik ké nek meg fele lõen.

19. cikk

Nyelvek

Ez az Egyez mény egy-egy ere de ti pél dány ban ké szült
an gol, arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel ven,
amely szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les.

Kelt Lon don ban, a két ezer-egye dik év már ci us ha vá nak
hu szon har ma dik nap ján.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott, sa ját kor má nyuk ál tal er re
kel lõ en fel ha tal ma zott sze mé lyek alá ír ták ezt az Egyez -
ményt.

MELLÉKLET

Igazolás a biztosításról vagy egyéb pénzügyi
biztosítékról a bunkerolaj-szennyezéssel okozott

károkkal kapcsolatos polgári jogi felelõsség
tekintetében

Kiadva a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal
kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl  szóló 

2001. évi nemzetközi egyezmény 7. cikke rendelkezéseivel 
összhangban

A hajó neve

A hajó 
meg kü lön böz te tõ

szá ma vagy 
be tû je le

IMO ha jó
azo no sí tó szám

Il le tõ sé gi 
ki kö tõ

A ha jó-
lajst rom ba 
be jegy zett
tu laj do nos

neve
és szék he lye

Iga zol juk, hogy a fent ne ve zett ha jó ra vo nat ko zó an ren -
del ke zés re áll a bun ker olaj-szennye zés sel oko zott ká rok -
kal kap cso la tos pol gá ri jo gi fe le lõs ség rõl  szóló, 2001. évi
nem zet kö zi egyez mény 7. cik ke elõ írásainak ele get te võ,
ér vé nyes biz to sí tás vagy egyéb pénz ügyi biz to sí ték.



A biz to sí ték tí pu sa:
A biz to sí ték idõ tar ta ma:
A biz to sí tó(k) és/vagy a ke zes(ek) ne ve és cí me:
Név:
Cím:
Ezen iga zo lás ér vé nyes sé gé nek dá tu ma:

Ki ad ta vagy hi te le sí tet te ............................... kor má nya
          (az ál lam tel jes ne ve)

VAGY

Az aláb bi szö ve get kell fel tün tet ni, ha va la me lyik ré szes
ál lam él a 7. cikk 3. pont ja sze rin ti le he tõ ség gel:

Ezen iga zo lást ................ (az ál lam tel jes ne ve) kor má -
nyá nak ha tó sá ga, a(z) ........... (az in téz mény vagy szer ve -
zet ne ve) ad ta ki.

.........................................   ..........................-án/-én
     (Hely)        (Dá tum)

(A ki ál lí tó vagy hi te le sí tõ tiszt vi se lõ alá írá sa és be osz tá sa)

Ma gya rá zó meg jegy zé sek:
1. Az ál lam meg ne ve zé sé be fe l le het ven ni az iga zo lást

köz vet le nül ki adó ille té kes ál la mi ha tó ság ra uta ló hi vat ko -
zást is.

2. Ha a biz to sí ték tel jes össze ge egy nél több for rás ból
te võ dik össze, ak kor min den egyes for rás össze gét kü -
lön-kü lön fe l kell tün tet ni.

3. Több biz to sí té ki for ma ese tén az egyes for má kat sor -
szá moz ni kell.

4. ,,A biz to sí ték idõ tar ta ma” me zõ ben a biz to sí ték ér -
vény be lé pé sé nek dá tu mát kell meg ha tá roz ni.

5. A biz to sí tó(k) és/vagy a ke zes(ek) „Cím” me zõ jé ben 
a biz to sí tó(k) és/vagy a ke zes(ek) szék he lyét, adott eset -
ben a biz to sí tás vagy egyéb biz to sí ték lé te sí té sé nek he lyét
kell fel tün tet ni.”

4.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a az Egyez mény 14. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha -
la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges intézkedé -
sekrõl a köz le ke dé sért és a kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CLXXV.
tör vény

az egyes közlekedési tárgyú tör vények módosításáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény, a
 víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény, a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény, a lé gi-,
a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb köz le ke -
dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005. évi
CLXXXIV. tör vény, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság
gyors for gal mi köz út há ló za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej -
lesz té sé rõl  szóló 2003. évi CXXVI II. tör vény mó do sí tá sá -
ról az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A közúti közlekedésrõl  szóló
1988. évi I. tör vény módosítása

1.  § A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 9/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kon cesszi ós tár sa ság a kon cesszió idõ tar ta ma
alatt a 9/B.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti, az ál ta la lé te sí -
tett vagy fej lesz tett, fel újí tott, kar ban tar tott és üze mel te tett 
köz utak és mû tár gya ik hasz ná ló i tól a 33/A.  § sze rin ti hasz -
ná la ti dí jat szed het.”

2.  § (1) A Kkt. 18.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A (2) be kez dés sze rin ti tan fo lya mi kép zés ben az is -
ko la ve ze tõ és a szak ok ta tó ab ban az eset ben ve het részt, ha 
a kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lek nek meg fe lel és a köz -
le ke dé si ha tó ság fel vet te a jár mû ve ze tõ kép zõ is ko la ve ze -
tõi, il let ve a jár mû szak ok ta tói név jegy zék be. A tan fo lya -
mi kép zést kö ve tõ vizs gáz ta tást a köz le ke dé si ha tó ság
vég zi. Ezen el já rá sa so rán az el já rás ba a vizs ga biz tost köz -
re mû kö dõ ként be von ja. Az el já rás ba köz re mû kö dõ ként
csak olyan sze mély von ha tó be, aki a kü lön jog sza bály
sze rin ti szak mai fel té te lek nek meg fe lel és a köz le ke dé si
ha tó ság fel vet te a vizs ga biz to si név jegy zék be.”

(2) A Kkt. 18.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül
ki:

„(13) A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si
szak em be rek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí -
tés meg szer zé si kö te le zett sé gé hez kap cso ló dó el mé le ti és
gya kor la ti vizs gák si ke res tel je sí té sé rõl

a) a köz úti jár mû ve ze tõk ré szé re a vizs ga iga zo lást,
b) a köz úti köz le ke dé si szak em be rek ré szé re a ké pe sí -

tés meg szer zé sét iga zo ló ok mányt
a köz le ke dé si ha tó ság ad ja ki.”

3.  § A Kkt. a 18/J.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 18/K.  §-s al
egé szül ki:

„18/K.  § Az 50 km tá vol sá got meg nem ha la dó já rat -
hosszon me net rend sze rin ti sze mély szál lí tá si szol gál ta ta -
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tást vég zõ gép jár mû ve ze tõ jé nek a mun ka be osz tá sát – a
köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok
össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná -
csi ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 
561/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ala pul 
vé te lé vel – úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a ve ze té si szü ne -
tek (meg sza kí tá sok), va la mint a ve ze té si- és pi he nõ idõk
mér té ke és ará nya a gép jár mû ve ze tõ jé nek biz ton sá gos
 vezetésre al kal mas ál la po tát fo lya ma to san biz to sít sa.”

4.  § (1) A Kkt. 20.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés
meg sér té sé ért töb ben is fe le lõs sé te he tõk, a meg ha tá ro zott
bír ság össze gét a fe le lõ sök kö zött fe le lõs sé gük ará nyá ban
kell meg osz ta ni.”

(2) A Kkt. 20.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ má so -
dik mon dat tal egé szül ki:

„A jár mû nem tart ha tó vissza ab ban az eset ben, ha
a) az el len õr zõ ha tó ság szá má ra iga zolt a kö te le zett

 fizetési kész sé ge,
b) a ra ko mány tu laj don sá gai  miatt arány ta lan kárt

okoz na a jár mû vissza tar tá sa (pl. élõ ál lat-szál lí tás).”

(3) A Kkt. 20.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(11) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar vagy
kül föl di rend szá mú köz úti jár mû vel vég zett te vé keny ség re 
az (1) be kez dés sze rin ti ren del ke zé sek meg tar tá sát

a) bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ jár mû ese tén
aa) a köz le ke dé si ha tó ság és a Rend õr ség,
ab) az (1) be kez dés c)–e) pont ja te kin te té ben a vám -

hatóság is,
b) nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ jár mû ese tén

a köz le ke dé si ha tó ság, a Rend õr ség és a vám ha tó ság,
c) az (1) be kez dés c) pont ja te kin te té ben a mun ka ügyi

ha tó ság is,
d) az (1) be kez dés e) pont ja te kin te té ben – az üzem ben

tar tó te lep he lyén is – kü lön jog sza bály alap ján a ka taszt ró -
fa vé del mi ha tó ság is
jo go sult el len õriz ni. Bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ jár -
mû – (1) be kez dés a) és b), va la mint f)–i) pont já ban meg -
ha tá ro zott – el len õr zé sé be a vám ha tó ság is be von ha tó.”

(4) A Kkt. 20.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül
ki:

„(13) A köz le ke dé si ha tó ság lát ja el az e § sze rin ti el len -
õr zé sek ko or di ná ci ó ját.”

5.  § A Kkt. 21.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § (1) A gép jár mû üzem ben tar tó ja, il let ve a 21/A.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár mû vet
hasz ná lat ra át ve võ sze mély fe le l azért, hogy az ál ta la üze -
mel te tett, il let ve hasz nált gép jár mû vel

a) a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség re,
b) a vas úti át já rón va ló át ha la dás ra,

c) a jár mû for ga lom irá nyí tá sá ra szol gá ló fény jel zõ
 készülék jel zé se i re,

d) a jár mû vel tör té nõ meg ál lás ra és vá ra ko zás ra,

e) az au tó pá lya le ál ló sáv já nak igény be vé te lé re,

f) a be haj tá si ti la lom ra, a kö te le zõ ha la dá si irány ra,

g) a ter mé szet vé del mé re

vo nat ko zó – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – egyes
elõ írások be tar tás ra ke rül je nek.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti egyes elõ írásokat meg -
sze gik, az üzem ben tar tó val, il let ve a 21/A.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár mû vet hasz ná lat ra
 átvevõ sze méllyel szem ben 30 000 fo rint tól 300 000 fo rin -
tig ter je dõ köz igaz ga tá si bír sá got kell ki szab ni. Az egyes
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok
össze gét a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.

(3) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá ra a
Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt ha tó ság jo go sult. A bír -
sá got a ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ írás
meg sze gé sét kö ve tõ 60 na pon be lül szab ja ki.

(4) A Kor mány – az (1) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel – ren de let ben ál la pít ja meg azon sza bály sze gé sek
kö rét, ame lyek ese tén az érin tett gép jár mû üzem ben tar tó -
ja, il let ve a 21/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
ben a gép jár mû vet hasz ná lat ra át ve võ sze mély köz igaz ga -
tá si bír ság gal súj tan dó.

(5) A (3) be kez dés sze rint ki je lölt ha tó ság a közigaz -
gatási bír ság ki sza bá sá ra irá nyu ló el já rás ban köz vet le nül
adat hoz zá fé rés sel át ve he ti a gép jár mû-nyil ván tar tás ból a
sza bály sze gés bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges kü lön jog sza bály
sze rin ti jár mû-azo no sí tó ada to kat, a ter mé sze tes sze mély
üzem ben tar tó sze mé lyes ada ta it és a nem ter mé sze tes sze -
mély üzem ben tar tó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat.

(6) A be sze dett bír ság fel hasz ná lá sát a Kor mány ren de -
let ben sza bá lyoz za.”

6.  § A Kkt. a 21.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 21/A.  §-s al és 
21/B.  §-s al egé szül ki:

„21/A.  § (1) Az üzem ben tar tó men te sül a 21.  § (2) be -
kez dé se alap ján ki sza bott köz igaz ga tá si bír ság meg fi ze té -
se alól, ha a gép jár mû – a sza bály sze gés idõ pont ját meg -
elõ zõ en – jog el le ne sen ke rült ki a bir to ká ból és iga zol ja,
hogy a jog el le nes ség gel össze füg gés ben – a bír sá got ki -
sza bó ha tá ro zat kéz be sí té sét meg elõ zõ en – kez de mé nyez -
te a meg fe le lõ ha tó ság el já rá sát.

(2) Ha a gép jár mû vet az üzem ben tar tó a sza bály sze gést
meg elõ zõ en más sze mély hasz ná la tá ba ad ta, és ezt a hasz -
ná lat ba ve võ sze mély tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba 
fog lalt, a (4) be kez dés sze rin ti ada to kat tar tal ma zó nyi lat -
ko za tá val iga zol ja, vagy – azon gép jár mû vek ese té ben,
ame lyek kü lön jog sza bály alap ján a köz úti for ga lom ban
me net le vél lel, il let ve fu var le vél lel ve het nek részt – olyan
me net le vél lel, il let ve fu var le vél lel iga zol ja, amely alap ján
a (4) be kez dés sze rin ti ada tok meg ál la pít ha tó ak, a köz -
igaz ga tá si bír sá got a hasz ná lat ba ve võ sze méllyel szem -
ben kell ki szab ni.



(3) Ha a gép jár mû vet hasz ná lat ba ve võ sze mély a bír ság 
fi ze té sé re kö te le zett, és a jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tott bír sá got ha tár idõ ig nem fi zet te meg és azt tõ le nem
 lehet be haj ta ni, a bír ság meg fi ze té sé re az üzem ben tar tót
kü lön ha tá ro zat tal kell kö te lez ni.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat, me net le vél,
 illetve fu var le vél tar tal maz za

a) a gép jár mû ha tó sá gi jel zé sét,
b) az üzem ben tar tó és a hasz ná lat ba ve võ sze mély

 nevét, szü le té si ide jét, szü le té si he lyét, lak cí mét,

c) a hasz ná lat ba ve võ sze mély nek a gép jár mû vezeté -
sére jo go sí tó en ge dé lye szá mát,

va la mint
d) azon idõ szak meg je lö lé sét, amely re a gép jár mû

hasz ná la tát a hasz ná lat ba ve võ az

üzem ben tar tó tól át vet te.
(5) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti iga zo lást az üzem ben

tar tó a köz igaz ga tá si bír sá got ki sza bó ha tá ro zat kéz be sí té -
sét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül küld he ti meg a ha tó ság -
nak. A (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat a gép jár mû hasz -
ná lat ra tör té nõ át vé te lét a nyi lat ko zat kel tét meg elõ zõ, a
(4) be ke ze dés d) pont ja sze rint meg je lölt idõ szak ra is iga -
zol hat ja.

21/B.  § (1) A köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra irá nyu ló
el já rás a sza bály sér té si el já rás ugyan azon jog sér tés  miatt
tör té nõ le foly ta tá sát nem érin ti.

(2) Sza bály sér té si el já rás ban az zal a sze méllyel szem -
ben pénz bír ság nem szab ha tó ki, aki vel szem ben a sza -
bály sér té si el já rás alap já ul szol gá ló elõ írás meg sér té se
 miatt a 21.  § (1) be kez dé se alap ján vagy a 21/A.  § (2) be -
kez dé se alap ján köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá nak van
 helye.”

7.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 22/A.  §-s al egé szül ki:
„22/A.  § (1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott,

a köz úti jár mû vek kel, jár mû-al kat ré szek kel és ön ál ló mû -
sza ki egy sé gek kel kap cso la tos

a) tí pus jó vá ha gyás ki adá sá nak ha tó sá gi el já rá sa vagy a 
jár mû gyár tó ja ál tal kez de mé nye zett vissza hí vá sa so rán
ha mis nyi lat ko za tot te võ,

b) tí pus-jó vá ha gyá si, il let ve üze me lé si ha tár ér ték vizs -
gá la ti ered ményt meg ha mi sí tó,

c) tí pus jó vá ha gyás vissza vo ná sát vagy gyár tói vissza -
hí vást ered mé nye zõ ada to kat vagy mû sza ki elõ írásokat
vissza tar tó,

d) ha tás ta la ní tó be ren de zés al kal ma zá si ti lal mat meg -
sze gõ és

e) in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé rés biz to sí tá si kö te le -
zett sé gét nem tel je sí tõ
gyár tó val szem ben 100 000 fo rint tól 1 000 000 fo rin tig ter -
je dõ bír ság szab ha tó ki. Az egyes ren del ke zé sek megsér -
tése ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gét kü lön jog sza bály
ha tá roz za meg.

(2) A ki ve tett bír ság össze gé nek meg fi ze té se meg ha tá -
ro zott szám la szám ra tör té nõ be fi ze tés sel tör tén het.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek
meg tar tá sát a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi.”

8.  § A Kkt. 24.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § (1) Az üzem ben tar tó fe le lõs azért, hogy a for ga -
lom ban tar tott jár mû ve a mû sza ki, köz le ke dés biz ton sá gi
és kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel jen.

(2) A jár mû vek meg fe le lõ sé gét idõ sza kos vizs gá la ton
a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi.

(3) A gép jár mû és pót ko csi ja, va la mint a mezõgazda -
sági von ta tó és a las sú jár mû meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé -
sé ben köz re mû kö dõ ként részt ve het a kü lön jog sza bály
sze rin ti sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel ren del ke zõ szerv
vagy szer ve zet (a továb biak ban: ki je lölt vizs gá ló ál lo más).

(4) Az idõ sza kos vizs gá lat ke re té ben vég zett jár mû mû -
sza ki meg vizs gá lás – a kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lek
alap ján a köz le ke dé si ha tó ság ál tal név jegy zék be vett –
vizs ga biz tos köz re mû kö dé sé vel tör té nik.

(5) Az idõ sza kos vizs gá la ti te vé keny sé get, va la mint a
vizs gá ló ál lo má son biz to sí tott sze mé lyi és tár gyi fel té te le -
ket a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi.

(6) Ha a jár mû az (1) be kez dés ben em lí tett kö ve tel mé -
nyek nek nem fe le l meg, az idõ sza kos vizs gá la tot vég zõ
köz le ke dé si ha tó ság a jár mû for ga lom ban tar tá sát meg tilt -
ja és er rõl in for ma ti kai rend szer e út ján – gép jár mû, me zõ -
gaz da sá gi von ta tó, las sú jár mû és ezek pót ko csi ja ese tén –
a köz le ke dé si igaz ga tá si szer vet ér te sí ti.

(7) A 23.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett és a köz le ke dé si
ha tó ság ál tal fel jo go sí tott bel föl di gyár tót, ke res ke del mi
for gal ma zót, il le tõ leg a (3) be kez dés alap ján idõ sza kos
vizs gá la tot vég zõ ki je lölt vizs gá ló ál lo mást a mi nisz ter
 által ren de let ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rá sok dí já nak
a jog sza bály ban fog lalt há nya da il le ti meg.”

9.  § A Kkt. 25.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § E tör vénynek
a) a ha tó sá gi en ge dély re, jel zés re, nyil ván tar tás ba vé -

tel re és a ha tó sá gi vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
a ke rék pá rok ra, az ál la ti erõ vel vont jár mû vek re, a ké zi ko -
csik ra és a las sú jár mû vek kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott egyes faj tá i ra,

b) az idõ sza kos vizs gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
a se géd mo to ros ke rék pá rok ra,

c) a tí pus vizs gá lat ra és tí pus bi zo nyít vány ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei az egye di leg be ho zott, elõ ál lí tott (össze épí -
tett) vagy át ala kí tott se géd mo to ros ke rék pá rok ra
nem ter jed nek ki.”

10.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 25/A.  §-s al egé szül ki:
„25/A.  § A köz úti for ga lom ban
a) a gép ko csi,
b) a mo tor ke rék pár [ide ért ve a négy ke re kû motor -

kerékpárt is (qu ad)],
c) a me zõ gaz da sá gi von ta tó,
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d) a se géd mo to ros ke rék pár [ide ért ve a négy ke re kû
 segédmotoros ke rék párt is (qu ad)],

e) a pót ko csi,

f) a las sú jár mû

– a 25.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé te lek al kal ma zá sa mel -
lett – a köz úti for ga lom ban ér vé nyes ha tó sá gi en ge déllyel
és jel zés sel ve het részt.”

11.  § (1) A Kkt. 29.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az or szá gos köz utak épít te tõ je – a ma gán tõ ke be -
vo ná sá val meg va ló sult utak ki vé te lé vel – a Ma gyar Ál lam
ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé võ, or szá gos köz út há ló zat fej -
lesz té si és épít te tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ért fe le lõs, rész -
vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság, a
Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: épít te tõ). Az épít te tõ
a Ma gyar Ál lam ja vá ra és ne vé ben jár el. Az épít te tõ – az
el ké szült utak ide ig le nes és vég le ges for ga lom ba he lye zé -
se után – a fel hasz nált for rá sok kal és a lét re ho zott esz kö -
zök kel el szá mol a Ma gyar Ál lam ne vé ben el já ró, a for rá -
so kat ren del ke zés re bo csá tó szerv vel. Az épít te tõ az el szá -
mo lás so rán a lét re ho zott esz kö zö ket köz vet le nül át ad ja
(nyil ván tar tá sa i ból az el szá mo lás ra ka pott for rá sok kal
szem ben ki ve ze ti) a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.
ré szé re (a továb biak ban: MNV Zrt.). Az uta kat is ma gá ban 
fog la ló föld te rü le tet, il let ve az egyes pro jek tek kel kap cso -
lat ban lét re ho zott vagy meg szer zett egyéb esz kö zö ket,
mint ál la mi va gyont az MNV Zrt. a mi nisz ter és az ál la mi
va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel
meg je lölt szer ve zet ré szé re va gyon ke ze lés be ad ja és az zal
va gyon ke ze lé si szer zõ dést köt. Az út lé te sí té sét, kor sze rû -
sí té sét (a továb biak ban együtt: épí tés), a for ga lom ré szé re
át adá sát, meg szün te té sét, el bon tá sát – mint fon tos köz ér -
de kû és köz cé lú te vé keny sé get – a köz le ke dé si ha tó ság en -
ge dé lye zi.

(2) Aki ha tó sá gi en ge dély nél kül épít utat, vagy az en ge -
dély ben fog lal tak tól el tér, a köz le ke dé si ha tó ság meg -
bírságolja és az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra vagy
– amennyi ben az út a kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te -
lek nek meg fe lel vagy meg fe le lõ vé ala kít ha tó át – a fenn -
ma ra dás hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re köte -
lezi.”

(2) A Kkt. 29.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha az út meg szün te té sét en ge dé lyez ték és más cél ra 
nem hasz no sít ha tó, az út va gyon ke ze lõ je kö te les azt el -
bon ta ni.”

(3) A Kkt. 29.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) A fõ vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ vagy
az épí tés után a tu laj do ná ba ke rü lõ köz utak épí té sé nek,
kor sze rû sí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és meg szün -
te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge dé lye zé se a köz le ke dé si ha -
tó ság ha tás kö ré be tar to zik.”

(4) A Kkt. 29.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül
ki:

„(11) A te le pü lés for gal mi vi szo nya i nak lé nye ges vál to -
zá sát ered mé nye zõ új köz út épí té se vagy meg lé võ köz út
fej lesz té se ese tén – az ere de ti cél meg va ló su lá sát köz vet le -
nül nem szol gá ló – to váb bi be ru há zás (pl. út szé le sí tés, új
el ke rü lõ út épí té se, for ga lom csil la pí tó sza bá lyo zás) meg -
va ló sí tá sá ra vo nat ko zó igény a szük sé ges hoz zá já ru lá sok,
be le egye zé sek meg adá sá nak fel té te le ként ak kor ter jeszt -
he tõ elõ ér vé nye sen, ha egyéb ként a te le pü lé sen az át adást
kö ve tõ év ben – az el vég zett ha tás vizs gá la tok sze rint – lét -
re jö võ for gal mi hely zet alap ján a be ru há zás hoz csat la ko zó 
köz uta kon a for ga lom nö ve ke dés meg ha lad ja a 25%-ot és

a) az el tûr he tõ for ga lom nagy ság ha tár ér té ke nem tel je -
sül, vagy

b) a jog sza bály ban fog lalt egyéb elõ írás (pl. elõ írt kör -
nye ze ti ha tár ér ték) az út épí tést köve tõen nem tel je sül.”

12.  § A Kkt. 29/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott

a) en ge dé lye zé si el já rá sok ban ügy fél az épít te tõ, a va -
gyon ke ze lõ, a köz mû vek tu laj do no sa (ke ze lõ je), az in gat -
lan tu laj do nos, az az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett
jog sze rû hasz ná ló, aki nek in gat la nát a köz le ke dé si lé te sít -
mény te rü let-igény be vé tel lel érin ti, in gat la na a közleke -
dési lé te sít mény te rü le té vel köz vet le nül ha tá ros, vagy aki -
nek ka pu be já ró ja az út épí tés sel köz vet le nül érin tett sza -
kasz hoz csat la ko zik,

b) en ge dé lye zé si el já rá sok ban az el já rás megindítá -
sáról a köz le ke dé si ha tó ság nyolc na pon be lül, il le tõ leg
amennyi ben köz meg hall ga tás, hely szí ni szem le, ha tó sá gi
egyez te tés meg tar tá sa szük sé ges, az ar ról  szóló ér te sí tés sel 
egy ide jû leg ér te sí ti az ügy fe le ket – ide ért ve a kül föl di
ügy fe le ket is – hir det mé nyi úton,

c) en ge dé lye zé si el já rá sok so rán ho zott dön té sek kel
szem be ni fel leb be zé sek ese tén a fel leb be zés sel nem érin -
tett ren del ke zés jog erõs,

d) en ge dé lye zé si el já rá sok ban új ra fel vé te li el já rás nak
nincs he lye.”

13.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 29/C.  §-s al egé szül ki:
„29/C.  § Az ide ig le ne sen for ga lom ba he lye zett or szá -

gos köz út ese tén a vég le ges for ga lom ba he lye zé sig fel -
hasz nált to váb bi for rá sok kal és lét re ho zott to váb bi esz kö -
zök kel kap cso lat ban az épít te tõ a 29.  § (1) be kez dés sze rint 
jár el.”

14.  § (1) A Kkt. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az út há ló zat köz utak ból és a köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak ból áll. Az ál la mi tu laj don ban lé võ
köz utak or szá gos köz út nak, a he lyi ön kor mány za tok tu laj -
do ná ban lé võ köz utak he lyi köz út nak mi nõ sül nek. Ma gán -
út nak mi nõ sül nek a ter mé sze tes sze mé lyek, jo gi sze mé -



lyek és a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa sá gok tu laj do ná ban ál ló te rü le ten lé võ utak. Ma gán út -
nak mi nõ sül to váb bá az ál lam vagy az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban ál ló te rü le ten lé võ, köz for ga lom elõl el zárt út,
 továbbá az ál lam tu laj do ná ban, va la mint a víz ügyi igaz ga -
tá si szerv ke ze lé sé ben lé võ el sõ ren dû ár víz vé del mi fõ vo -
na la kon a ke rék pá ros for ga lom szá má ra meg nyi tott út.”

(2) A Kkt. 32.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az (1) be kez dés ben meg je lölt utak for gal mi jel -
le ge (az út je len tõ sé ge, for gal mi ter he lé se és a for ga lom
össze té te le) meg vál to zik, a 29.  §, il let ve a 46/A.  § sze rint
ha tás kör rel ren del ke zõ köz le ke dé si ha tó ság or szá gos köz -
út ese tén a va gyon ke ze lõ, he lyi köz út és ma gán út ese tén
a tu laj do nos ké rel mé re a vo nat ko zó el fo ga dott te rü let-,
 illetve te le pü lés ren de zé si esz kö zök szük ség sze rin ti mó -
do sí tá sát köve tõen az or szá gos köz út he lyi köz út tá vagy
ma gán út tá, a he lyi köz út or szá gos köz út tá vagy magán -
úttá, a ma gán út he lyi köz út tá vagy or szá gos köz út tá mi nõ -
sí té sé rõl ha tá ro za tot hoz. Az utak tu laj do no sai ezt köve -
tõen az utak tu laj don jo gá nak egy más ja vá ra – he lyi és
 országos köz utak ese tén té rí tés nél kül – tör té nõ át adá sá ról
a vál to zá sok in gat lan-nyil ván tar tá son va ló át ve ze té sé re
 alkalmas meg ál la po dást köt nek.”

15.  § (1) A Kkt. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõi:
a) a kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te tett or szá -

gos köz út te kin te té ben a kon cesszi ós tár sa ság;
b) az a) pont ban nem em lí tett or szá gos köz út vonat -

kozásában a mi nisz ter dön té se alap ján
ba) a fenn tar tás ra, a fej lesz tés re és a fej lesz tés sel össze -

füg gõ üze mel te tés re ala pí tott tár sa ság, költ ség ve té si szerv, 
il let ve olyan gaz dál ko dó szer ve zet, amely ben az ál lam
több sé gi ré sze se dés sel, sza va za ti jog gal ren del ke zik vagy

bb) a kü lön jog sza bály sze rin ti ver se nyez te té si el já rás -
ban ki vá lasz tott szer ve zet;

c) a he lyi köz utak te kin te té ben a he lyi ön kor mány zat;
a kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te tett he lyi köz utak 
és mû tár gya ik te kin te té ben a kon cesszi ós tár sa ság, il le tõ -
leg a 9/B.  § (2) be kez dé se sze rint szer zõ dés alap ján az zal
meg bí zott gaz dál ko dó szer ve zet;

d) a ma gán utak te kin te té ben an nak a te rü let nek a tu laj -
do no sa, ame lyen a ma gán út van; ál la mi tu laj don ban le võ
in gat la non fek võ ma gán út ese té ben tu laj do nos nak az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett ke ze lõ (hasz ná ló) te kin -
ten dõ.”

(2) A Kkt. 33.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (4) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés meg je -
lö lé se (5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A köz út ke ze lõ je, az út hasz ná la tá ért díj sze dés re,
 illetve a díj fi ze tés el len õr zé sé re jo go sult szerv vagy szer -
ve zet és a 21.  § (3) be kez dé se sze rint ki je lölt ha tó ság a
gép jár mû rõl és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl fel vé telt ké szít -

het an nak ér de ké ben, hogy a 21.  § (4) be kez dé se sze rin ti
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott sza bály sze gé sek el kö -
ve té sét bi zo nyí ta ni le hes sen. A köz út ke ze lõ je, az út hasz -
ná la tá ért díj sze dés re, il let ve a díj fi ze tés el len õr zé sé re
 jogosult szerv vagy szer ve zet az ál ta la ké szí tett fel vé telt
ha la dék ta la nul át ad ja a 21.  § (3) be kez dé se sze rint ki je lölt
ha tó ság nak. A köz út ke ze lõ je, az út hasz ná la tá ért díj sze -
dés re jo go sult szer ve zet a díj fi ze tés el len õr zé sé nek elõ se -
gí té se ér de ké ben, va la mint a díj fi ze tés el len õr zé sé re jo go -
sult szerv a díj fi ze tés el len õr zé se ér de ké ben a kü lön jog -
sza bály alap ján díj kö te les uta kon fel vé telt ké szít het a gép -
jár mû rõl és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl. A köz út ke ze lõ je,
va la mint az út hasz ná la tá ért díj sze dés re jo go sult szer ve zet
az ál ta la ké szí tett fel vé telt ha la dék ta la nul át ad ja a díj fi ze -
tés el len õr zé sé re jo go sult szerv nek.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek a fel vé te -
lek ké szí té sé hez és to váb bí tá sá hoz köz re mû kö dõt ve het -
nek igény be.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti, a 21.  § (4) be kez dé se sze rin -
ti kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott sza bály sze gé sek
 elkövetését bi zo nyí tó fel vé telt ki zá ró lag a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ esz köz zel
le het ké szí te ni.”

16.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 33/A.  §-s al egé szül ki:
„33/A.  § (1) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les gyors -

for gal mi utak meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt – 3500 kg meg -
en ge dett össz tö me get meg nem ha la dó gép jár mû vel – tör té -
nõ hasz ná la tá ért dí jat (hasz ná la ti díj), en nek el mu lasz tá sa
ese tén pót dí jat kell fi zet ni.

(2) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les gyors for gal mi 
utak és or szá gos fõ utak meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt
– 3500 kg meg en ge dett össz tö me get meg ha la dó gép jár mû -
vel – tör té nõ hasz ná la tá ért hasz ná la ti dí jat, en nek el mu -
lasz tá sa ese tén pót dí jat kell fi zet ni.

(3) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les utak meg ha tá -
ro zott sza ka sza i nak 7500 kg meg en ge dett leg na gyobb
össz tö me get meg ha la dó au tó busszal, te her gép ko csi val
vagy von ta tó val és e jár mû bõl és pót ko csi ból ál ló jár -
mûszerelvénnyel tör té nõ hasz ná la tá ért a meg tett út tal ará -
nyos dí jat (út díj), en nek el mu lasz tá sa ese tén pót dí jat kell
fi zet ni.

(4) A hasz ná la ti dí jak ból szár ma zó be vé telt a köz le ke -
dé si há ló zat egé sze fej lesz té sé nek le he tõ vé té te lé re, a köz -
le ke dé si szek tor ja vá ra és a tel jes köz le ke dé si rend szer
 javítására kell fel hasz nál ni.

(5) Az út díj a díj fi ze tés sel érin tett au tó pá lyák, au tó utak
és or szá gos köz utak épí té sé re, fenn tar tá sá ra, üze mel te té -
sé re, fel újí tá sá ra és fej lesz té sé re for dít ha tó és az e cé lo kat
szol gá ló költ ség ve té si elõ irány zat be vé te lét ké pe zi.”

17.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 33/B.  §-s al egé szül ki:
„33/B.  § (1) A díj fi ze tés sel érin tett or szá gos köz uta kat

– ide ért ve er re irá nyu ló szer zõ dés ese tén a 33.  § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ke ze lõ ál tal mû köd te tett or szá gos
köz utat is – vagy azok egyes sza ka sza it, a hasz ná la ti díj,
va la mint meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a pót díj mér -
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té két, a fi ze tés mód ját és fel té te le it, va la mint a be sze dett
díj és pót díj ked vez mé nye zett jét – a Kor mány ál tal jó vá ha -
gyott el vek alap ján – a mi nisz ter az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben, ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) Hasz ná la ti díj és út díj egy ide jû leg nem vet he tõ ki
egy jár mû ka te gó ri á ra egya zon út sza kasz hasz ná la tá ért.

(3) A hasz ná la ti díj nem tar tal maz hat sem köz ve tett,
sem köz vet len meg kü lön böz te tést, így kü lö nö sen ti los a
diszk ri mi ná ció a gép jár mû vek nem ze ti sé ge vagy a gép jár -
mû vek tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak) nem ze ti sé ge, 
il let ve le te le pe dé si or szá ga, va la mint a jár mû vek nyil ván -
tar tás ba vé te li he lye, il let ve a köz le ke dé si te vé keny ség
 kiindulási pont ja vagy ren del te té si he lye alap ján.

(4) A hasz ná la ti díj be sze dé sé re jo go sult szer ve ze tek a
díj fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén a kü lön jog sza bály sze rin ti
pót díj be haj tá sa cél já ból, va la mint a (8) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szerv a díj fi ze tés el len õr zé se és a kü lön jog sza -
bály sze rint ha tás kö ré be tar to zó el já rás meg in dí tá sa cél já -
ból a kö ve te lés el évü lé sé nek vagy az (5) be kez dés sze rin ti
jog vesz tõ ha tár idõ ered mény te len el tel té nek idõ pont já ig
ke zel he tik a hasz ná la ti díj jal, il let ve az an nak meg nem
 fizetése ese tén fi ze ten dõ pót díj jal össze füg gõ, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott jár mû-azo no sí tó ada to kat és a
ter mé sze tes sze mély üzem ben tar tó sze mé lyes ada ta it.

(5) Amennyi ben a hasz ná la ti dí jat nem fi zet ték meg,
a díj be sze dé sé re jo go sult szer ve ze tek, il let ve a díj fi ze tés
el len õr zé sé re jo go sult szerv vagy az ál ta luk – az ál la mi va -
gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel a mi -
nisz ter ál tal jó vá ha gyott meg ál la po dás alap ján – meg bí zott 
gaz dál ko dó szer ve ze tek a jo go su lat lan út hasz ná lat idõ -
pont já tól szá mí tott 60 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül
 kötelesek pos tá ra ad ni a kü lön jog sza bály sze rin ti pót díj fi -
ze té si fel szó lí tást. Ha a hasz ná la ti dí jat és pót dí jat meg
nem fi ze tõ üzem ben tar tó (gép jár mû ve ze tõ) a hely szí ni
 ellenõrzés al kal má val az el len õr zés rõl ki ál lí tott jegy zõ -
köny vet alá ír ja és át ve szi, ak kor nem kell pót díj fi ze té si
fel szó lí tást ré szé re kéz be sí te ni. A pót díj fi ze té si kö te le zett -
ség egy év alatt évül el. A pót díj után ké se del mi ka mat nem 
kö ve tel he tõ.

(6) Az út díj sze dé sé re jo go sult – kü lön jog sza bály sze -
rin ti ver se nyez te té si el já rás ban ki vá lasz tott – szer ve ze tet a
mi nisz ter jog sza bály ban je lö li ki.

(7) A hasz ná la ti díj sze dé sé re a 33.  § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg je lölt köz út ke ze lõ je vagy az ál ta la
meg bí zott szer ve zet jo go sult.

(8) A 33.  § (1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti, kü lön
jog sza bály sze rint díj kö te les utak díj fi ze tés el le né ben tör -
té nõ hasz ná la tá nak el len õr zé sé re a köz le ke dé si ha tó ság
 jogosult.”

18.  § (1) A Kkt. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõ je – az or szá gos és a he lyi köz utak
ke ze lé sé rõl  szóló jog sza bá lyok sze rint el jár va – kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy a köz út a biz ton sá gos köz le ke -
dés re al kal mas, köz vet len kör nye ze te esz té ti kus és kul tu -
rált le gyen.”

(2) A Kkt. 34.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A köz út meg ron gá ló dá sát a köz út ke ze lõ je – az
 országos és a he lyi köz utak ke ze lé sé rõl  szóló jog sza bá lyok 
sze rint el jár va – kö te les ki ja ví ta ni, és a köz út for gal má nak
biz ton sá gát ve szé lyez te tõ hely ze tet el há rí ta ni. A ki ja ví tá -
sig és a ve szély hely zet el há rí tá sá ig kö te les a for ga lom ban
részt ve võ ket a ve szély re fi gyel mez tet ni, szük ség ese tén
se bes ség- vagy súly kor lá to zást el ren del ni, il le tõ leg a köz -
utat le zár ni.

(5) A köz út tisz tán tar tá sá ról, a hó el ta ka rí tá sá ról, to váb -
bá az út sí kos sá ga el le ni vé de ke zés rõl a köz út ke ze lõ je
gon dos ko dik.

(6) Köz út mel lett, ki je lölt pi he nõ he lyen vagy vá ra ko zó -
he lyen ki zá ró lag az utas for ga lom ból szár ma zó hul la dék
he lyez he tõ el. Ha köz út mel lett, ki je lölt pi he nõ he lyen
vagy vá ra ko zó he lyen nem utas for ga lom ból szár ma zó hul -
la dé kot he lyez tek el és az ilyen hul la dék el he lye zõ je azo -
no sít ha tó, to váb bá a hul la dék gaz dál ko dá si bír ság ki sza bá -
sá nak le het he lye, a köz út ke ze lõ je ér te sí ti a bír ság ki sza -
bá sá ra jo go sult, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó -
sá got. A köz út ke ze lõ a hul la dék ke ze lés sel és az el já rás sal
kap cso la tos költ sé ge it a hul la dék el he lye zõ jé vel szem ben
ér vé nye sí ti.”

19.  § A Kkt. 36.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a köz út te rü le té nek nem köz le ke dé si cé lú igény -
be vé te le va la mely ha tó ság en ge dé lyé hez kö tött épít mény
el he lye zé se cél já ra szük sé ges, a nem köz le ke dé si cé lú
igény be vé tel rõl is – a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá -
val – az épí té si (lé te sí té si) en ge dé lye zé si el já rás ban kell
ha tá roz ni. Amennyi ben az igény be vé telt ké rõ a hoz zá já ru -
lás meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket 
sé rel mes nek tart ja, a köz út te rü le té nek nem köz le ke dé si
cé lú igény be vé te lé rõl az en ge dé lye zõ ha tó ság a köz le ke -
dé si ha tó ság szak ha tó sá gi nyi lat ko za ta alap ján dönt.”

20.  § (1) A Kkt. 39.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Út csat la ko zás lé te sí té sé hez

a) a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges, ki vé ve 
a b) pont sze rin ti ese tet,

b) a meg lé võ köz út va gyon ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa
szük sé ges, amennyi ben a köz út hoz új utat csat la koz tat -
nak.”

(2) A Kkt. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az út csat la ko zást hoz zá já ru lás nél kül vagy nem
a hoz zá já ru lás ban fog lal tak sze rint lé te sí tet ték és az a
 vonatkozó köz le ke dés biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek nem
fe le l meg, a köz le ke dé si ha tó ság az út csat la ko zás tu laj do -
no sát (ke ze lõ jét) an nak el bon tá sá ra vagy át épí té sé re kö te -
lez he ti.”



21.  § A Kkt. 42/A.  §-a (1) és (2) be kez dé sé nek he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges
a) kül te rü le ten a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott öt ven mé -

te ren, au tó pá lya, au tó út és fõ út vo nal ese tén száz mé te ren
be lül épít mény el he lye zé sé hez, bõ ví té sé hez, ren del te té sé -
nek meg vál toz ta tá sá hoz, nyom vo nal jel le gû épít mény
 elhelyezéséhez, bõ ví té sé hez, kõ, ka vics, agyag, ho mok és
egyéb ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé sé hez, va la mint a köz -
út te rü le té nek ha tá rá tól szá mí tott tíz mé ter tá vol sá gon be -
lül fa ül te té sé hez vagy ki vá gá sá hoz, va la mint

b) bel te rü le ten – a köz út mel lett – ipar i, ke res ke del mi,
ven dég lá tó-ipa ri, to váb bá egyéb szol gál ta tá si cé lú épít -
mény épí té sé hez, bõ ví té sé hez, ren del te té sé nek meg vál toz -
ta tá sá hoz, va la mint a sza bá lyo zá si terv ben sze rep lõ köz le -
ke dé si, köz mû épí té si te rü le ten be lül nyom vo nal jel le gû
épít mény el he lye zé sé hez, bõ ví té sé hez.

(2) Ha a köz út ke ze lõ je a fel té te lek tel je sí té sé hez is köt -
he tõ hoz zá já ru lá sát meg ta gad ja, vagy a hoz zá já ru lás irán ti
ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott 30 na pon be lül nem
nyi lat ko zik, vagy a ké rel me zõ az elõ írt fel té te le ket sé rel -
mes nek tart ja, a ké rel me zõ a köz le ke dé si ha tó ság hoz for -
dul hat, amely a te vé keny sé get en ge dé lyez he ti és fel té te -
lek hez köt he ti vagy a köz út ke ze lõ je ál tal elõ írt fel té te le ket 
mó do sít hat ja.”

22.  § A Kkt. 45.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les utak díj fi ze -
tés el le né ben tör té nõ hasz ná la tá nak el len õr zé sé re jo go sult
szerv, il let ve az ál ta la meg bí zott gaz dál ko dó szer ve zet

a) a 33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj meg fi ze té sé nek el -
len õr zé se és a pót díj be haj tá sa, va la mint

b) az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa
cél já ból
olyan elekt ro ni kus el len õr zé si rend szer mû köd te té sé re is
jo go sul tak, amely az ér vé nyes út hasz ná la ti jo go sult ság gal
nem ren del ke zõ gép jár mû rend szá mát, át ha la dá sá nak he -
lyét és idõ pont ját az adat el len õr zést köve tõen rög zí ti.”

23.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 46/D.  §-s al és 46/E.  §-s al egé -
szül ki:

„46/D.  § (1) A jog sze rû vizs gáz ta tás, vizs gá lat és el len -
õr zés, il let ve a vissza élé sek ki szû ré se és a meg fe le lõ fe le -
lõs ség re vo nás kez de mé nye zé se ér de ké ben a köz le ke dé si
ha tó ság jo go sult

a) a köz úti jár mû ve ze tõk vizs gáz ta tá sa,
b) a jár mû vek mû sza ki vizs gá la ta,
c) a köz úti jár mû vek te lep he lyi el len õr zé se és
d) a jár mû ve ze tõ-kép zés fel té te le i nek el len õr zé se

so rán a vizs gáz ta tás ról, vizs gá lat ról és el len õr zés rõl
– adat rög zí tés nél kül – elekt ro ni kus be ren de zés sel köz vet -
len kép- és hang meg fi gye lést vé gez ni.

(2) A köz le ke dé si ha tó ság nak le he tõ vé kell ten ni, hogy
– a vizs gá zó er re irá nyu ló ké ré se ese tén – az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti vizs ga le té te le az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott meg fi gye lés nél kül is meg tör tén hes sen.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti köz vet len meg fi gye lés rõl
a köz le ke dé si ha tó ság kö te les min den ki szá má ra jól lát ha -
tó he lyen, jól ol vas ha tó an, a te rü le ten meg je len ni kí vá nó
sze mé lyek tá jé ko zó dá sát elõ se gí tõ mó don figyelemfel -
hívó jel zést, is mer te tést el he lyez ni

a) az adott te rü le ten elekt ro ni kus meg fi gye lõ rend szer
al kal ma zá sá ról (tér fi gye lés),

b) az elekt ro ni kus biz ton ság tech ni kai rend szer ál tal
foly ta tott köz vet len meg fi gye lé si rend szert al kal ma zó
üze mel te tõ rõl, to váb bá a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vénynek az
érin tet tek jo ga i ra és ér vé nye sí té sük rend jé re vo nat ko zó
ren del ke zé se i rõl.

46/E.  § A köz le ke dé si ha tó ság ve ze tõ je a fel adat- és
 hatáskörében jo go sult ál lam tit kot, il let ve szol gá la ti tit kot
ké pe zõ adat mi nõ sí té sé re.”

24.  § (1) A Kkt. 47.  §-ának i) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban:]

„i) Köz for ga lom elõl el zárt ma gán út: a so rom pó val,
 kapuval vagy más fi zi kai esz köz zel le zárt, vagy „Mind két
irány ból be haj ta ni ti los” jel zõ táb lá val és a „ma gán út” fel -
ira tot tar tal ma zó ki egé szí tõ táb lá val jel zett út, amely az
 ingatlan-nyilvántartásban ma gán út ként van be je gyez ve.”

(2) A Kkt. 47.  §-ának k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban:]

„k) Az út tar to zé ka: a vá ra ko zó hely, pi he nõ hely, a ve ze -
tõ osz lop, a kor lát, az út fenn tar tá si és köz le ke dés biz ton sá gi 
cé lo kat szol gá ló mû sza ki és egyéb lé te sít mény, be ren de -
zés (így kü lö nö sen jel zõ táb la, jel zõ lám pa, se gély ké rõ te le -
fon, par ko ló jegy-ki adó au to ma ta, so rom pó), a zajárnyé -
koló fal és töl tés, hó vé dõ er dõ sáv, fa sor vagy cser je sáv
(vé del mi ren del te té sû er dõ), va la mint a köz út ha tá rá tól
szá mí tott két mé ter tá vol sá gon be lül ül te tett fa, az össze -
füg gõ üze mi gyü möl csös höz tar to zó fák ki vé te lé vel, az út
üze mel te té sé hez szük sé ges elekt ro ni kus hír köz lõ esz kö -
zök és há ló za tok.”

(3) A Kkt. 47.  §-ának r) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban:]

„r) Ke rék pá rút: jel zõ táb lá val ke rék pár út ként meg je lölt
köz út.”

25.  § (1) A Kkt. 48.  §-ának (3) be kez dé se a) pont já nak
5. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap

a) a Kor mány, hogy]

„5. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok és a köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya it,”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja a követ -
kezõ 14–23. al pont tal egé szül ki:
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[Fel ha tal ma zást kap

a) a Kor mány, hogy]

„14. a 7500 kg meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get
meg ha la dó jár mû vel tör té nõ köz le ke dés idõ sza kos és te rü -
le ti kor lá to zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

15. a köz úti áru szál lí tás ra, áru fu va ro zás ra és sze mély -
szál lí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki -
szab ha tó bír sá gok össze gét,

16. a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
vo nat ko zó egy sé ges el já rás sza bá lya it,

17. a köz úti jár mû vek kel kap cso la tos jó vá ha gyá sok ra,
tí pus bi zo nyít vá nyok ra, mû sza ki vizs gá la tok ra vo nat ko zó
ada tok ke ze lé sé re és nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gét és
az el len õr zés rész le tes sza bá lya it,

18. a ve szé lyes áru köz úti szál lí tá si biz ton sá gi ta nács -
adó ki ne ve zé sé nek és ké pe sí té sé nek fel té te le it,

19. az út díj alap já ul szol gá ló költ sé gek fel osz tá sá nak,
va la mint az út díj szá mí tá sá nak el ve it, a díj kö te les utak
hasz ná la tá ért tör té nõ elekt ro ni kus díj fi ze tést le he tõ vé té võ 
rend szer be ve ze té sé re, üze mel te té sé re, az út hasz ná la ti
 díjak be sze dé sé re, el len õr zé sé re és be haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat,

20. a 21.  §-ban meg ha tá ro zott bír ság ki sza bá sá ra jo go -
sult ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,

21. a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza -
bály sze gé sek kö rét, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze -
gét, va la mint a be sze dett bír ság fel hasz ná lá sát,

22. a 33.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz re mû kö dõ igény -
be vé te lé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

23. a 29.  § (1) be kez dé se sze rin ti el szá mo lás és va -
gyon ke ze lés be adás rész le tes sza bá lya it,”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(3) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a követ -
kezõ 25–26. al pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap

b) a mi nisz ter, hogy]

„25. az alag utak ter ve zé sé nek, ki vi te le zé sé nek, üzem -
be he lye zé sé nek és üze mel te té sé nek rész le tes mû sza ki
sza bá lya it,

26. a 33.  § (4) be kez dé se sze rin ti esz köz re vo nat ko zó
kö ve tel mé nye ket,”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(4) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek f) és g) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]

„f) a mi nisz ter, hogy a 18.  § (7) be kez dé sé ben, a 20.  §
(1) be kez dé sé ben és a 29/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott bír ság ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya it és a bír ság
fel hasz ná lá sá nak rend jét az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben,

g) a mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben

1. a kü lön jog sza bály sze rin ti ver se nyez te té si el já rás -
ban ki vá lasz tott, a kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les
utak hasz ná la tá ért díj sze dés re jo go sult szer ve ze tet,

2. a díj fi ze tés sel érin tett or szá gos köz uta kat – ide ért ve
az er re irá nyu ló kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te -
tett or szá gos köz utat is – vagy azok egyes sza ka sza it,

3. a 33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj és út díj, va la mint
ezek meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a pót díj, il let ve
a pót díj meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a több let pót díj
mér té két,

4. a fi ze tés mód ját és fel té te le it, va la mint
5. a be sze dett díj és pót díj ked vez mé nye zett jét – a Kor -

mány ál tal jó vá ha gyott el vek alap ján,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(5) A Kkt. 48.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont -
tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„j) a hon véd ele mért fe le lõs, va la mint az egyes rend vé -

del mi szer ve ket irá nyí tó mi nisz ter, hogy – a köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a Ma gyar Hon véd ség,
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a rend vé del mi szer vek
sze mé lyi ál lo má nya, jár mû vei és ma gán út jai te kin te té ben
az el té rõ ren del ke zé se ket”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

26.  § A Kkt. 49.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„49.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK ren -
de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vonat -
kozó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 15. cikk, 18. cikk, 19. cikk (1) be kez -
dé se, 21. és 22. cikk, 27. cikk 2. pont ja;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Eu ro 5 és Eu ro 6) ki bo csá tás te kin te -
té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si- és
kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 13. cikk.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/62/EK irány -
el ve (1999. jú ni us 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról, 2. cikk b) és 
c) pont ja, 7. cikk (2) be kez dé sé nek a) pont ja, (3)–(4) és
(9)–(10) be kez dé se, 9. cikk (2) be kez dé se;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/15/EK irány -
el ve (2002. már ci us 11.) a köz úti fu va ro zás ban uta zó te vé -
keny sé get vég zõ sze mé lyek mun ka ide jé nek szer ve zé sé rõl, 
a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vénnyel és a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vénnyel együtt;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/22/EK irány el -
ve (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ci á lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos 3820/85/EGK és a



3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak mi ni mum -
fel té te le i rõl és a 88/599/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl, 2. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/38/EK irány -
el ve (2006. má jus 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk 1. pont c) és
e) al pont ja, 1. cikk 2. pont a) és e) al pont ja, 1. cikk 7. pont
b) al pont ja.”

A víziközlekedésrõl  szóló
2000. évi XLII. tör vény módosítása

27.  § A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Vkt.) 12.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Azt a bel ví zi ha jót, ten ge ri ha jót, il let ve úszó mun -
ka gé pet, amely nek üze mel te té se ha jó zá si en ge dély hez
 kötött, a ha jó zá si ha tó ság – amennyi ben nem zet kö zi szer -
zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – ab ban az eset ben jegy zi
be a ma gyar lajst rom ba, ha an nak ma gyar vagy kö zös sé gi
tu laj do ni há nya da az 50%-ot meg ha lad ja, to váb bá az úszó -
lé te sít ményt más lajst rom ban nem tart ják nyil ván.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel re kö te le zett, több mint
50%-ban ma gyar tu laj don ban lé võ úszó lé te sít ményt az
Eu ró pai Unió tag ál la má nak lajst ro má ban kell nyil ván tar -
tás ba ve tet ni.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
úszó lé te sít mény ma gyar vagy kö zös sé gi tu laj do ni há nya -
da az ott meg ha tá ro zott mér ték alá csök ken, a ma gyar lajst -
rom ban nyil ván tar tott úszó lé te sít ményt a lajst rom ból
 törölni kell, ki vé ve, ha az úszó lé te sít mény to váb bi üze mel -
te té sé hez ha jó zá si en ge dély nem szük sé ges. A ma gyar
vagy kö zös sé gi tu laj do ni há nyad csök ke né sét a tu laj do ni
há nya dát el ide ge ní tõ rész tu laj do nos a tu laj do ni há nya da
át ru há zá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a ha jó zá si
ha tó ság nak be je len te ni.”

28.  § A Vkt. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nem ze ti lo bo gót a sze mély zet tel ren del ke zõ
nagy ha jó és úszó mun ka gép far ré szén vagy a kor mány ál lás 
mö göt ti lo bo gó rú don kell el he lyez ni.”

29.  § A Vkt. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha jó zá si te vé keny ség ha jó zá si en ge dély bir to ká -
ban vé gez he tõ.”

30.  § A Vkt. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha jó zá si en ge dély az EGT-ál lam ban lajst ro mo -
zott úszó lé te sít ményt üzem ben tar tó, ma gyar or szá gi
szék he lyû jo gi sze mély és gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re
ad ha tó.”

31.  § (1) A Vkt. 87.  §-ának 3. pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„3. csó nak: az em ber i erõ vel haj tott – ha jó nak, komp -

nak, ví zi sport esz köz nek nem mi nõ sü lõ – fel épít ménnyel
nem ren del ke zõ ví zi jár mû, amely nek test hossza nem ha -
lad ja meg a kis ha jó ra meg ál la pí tott mér té ket. Csó nak
 továbbá az a szél erõ vel vagy gé pi be ren de zés sel haj tott
– ha jó nak, komp nak, ví zi sport esz köz nek nem mi nõ sü lõ –
ví zi jár mû is, amely nek hossza a 6,2 mé tert, név le ges vi tor -
la fe lü le te a 10 m2-t, il le tõ leg mo tor tel je sít mé nye a 4 kW-ot 
nem éri el. Nem mi nõ sül csó nak nak az épí té se, be ren de zé -
se és fel sze re lé se alap ján el sõd le ge sen nem ha jó zá si te vé -
keny ség foly ta tá sá ra al kal mas – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott – úszó esz köz;”

(2) A Vkt. 87.  §-ának 21. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„21. kis ha jó: az a bel ví zi ha jó, amely nek a ha jó tes ten

mért hossza a 20 mé tert nem éri el, va la mint az a ten ge ri
ha jó, amely nek a ha jó tes ten mért hossza a 24 mé tert nem
éri el;”

(3) A Vkt. 87.  §-ának 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„27. nagy ha jó: az a bel ví zi ha jó, amely nek a ha jó tes ten

mért hossza 20 mé ter vagy an nál na gyobb, va la mint az a
ten ge ri ha jó, amely nek ha jó tes ten mért hossza 24 mé ter
vagy an nál na gyobb;”

A légiközlekedésrõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény módosítása

32.  § (1) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény (a továb biak ban: Lt.) 3/C.  §-ának (1)–(3) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal -
tak kal össz hang ban – meg ha tá ro zott tí pu sú lé gi jár mû vek -
re, lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos ter mé kek re, al kat ré szek -
re, be ren de zé sek re vo nat ko zó an lé gi al kal mas sá gi ha tá ro -
za tot bo csát ki. Az el já rás ban az ügy fél jo gai az érin tett
 típushoz tar to zó min den, a Ma gyar Köz tár sa ság Ál la mi
Lé gi jár mû Lajst rom ba vett lé gi jár mû tu laj do no sát, bér lõ -
jét és üzem ben tar tó ját meg il le tik.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal -
tak kal össz hang ban – üzem ben tar tá si ha tá ro zat ban meg -
tilt hat ja, kor lá toz hat ja, bi zo nyos fel té te lek tel je sí té sé hez
köt he ti a lé gi jár mû vek kel va ló üze me lést. Az el já rás ban az 
ügy fél jo gai a ha tá ro zat tal érin tett min den lé gi jár mû tu laj -
do no sát, bér lõ jét és üzem ben tar tó ját meg il le tik.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal -
tak kal össz hang ban – a re pü lés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ
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hely zet ész le lé se ese tén a lé gi na vi gá ci ós szol gál ta tók ra és
az Eu ró pai Lé gi for gal mi Szol gál ta tá si Há ló zat át jár ha tó -
sá gá ról  szóló, 2005. már ci us 10-i 552/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott be je len -
tett szer ve ze tek re vo nat ko zó an lé gi na vi gá ci ós biz ton sá gi
ha tá ro za tot bo csát ki.”

(2) Az Lt. 3/C.  §-a a kö vet ke zõ új (5) és (6) be kez dé sek -
kel egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti (5)–(8) be kez dé sé -
nek meg je lö lé se (7)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(5) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság az (1)–(4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tá ro za tot ad ki, ha az en ge dé lyes be je len -
té se alap ján, vagy ha el já rá sa so rán hi va tal ból ész le li, hogy 
az esz köz, be ren de zés, al kat rész vagy el já rás hi bá ja kö vet -
kez té ben a lé gi köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ hely -
zet áll fenn.

(6) Az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro zat az
aláb bi a kat is tar tal maz za:

a) a biz ton sá got ve szé lyez te tõ hely zet meg je lö lé se,

b) az érin tett esz köz, be ren de zés, al kat rész vagy el já rás 
meg je lö lé se,

c) a szük sé ges in téz ke dé sek és azok in do ko lá sa,

d) a szük sé ges in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ha tár ide je.”

(3) Az Lt. 3/C.  §-ának – a (2) be kez dés sel át szá mo zott –
(9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro za to -
kat a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a hon lap ján, a köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap -
já ban köz zé te szi, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro -
za tot az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség nek tá jé -
koz ta tás cél já ból meg kül di.”

33.  § (1) Az Lt. 6.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ma gyar lég te ret az a lé gi jár mû ve he ti igény be,]

„b) amely nek ve ze tõ je a lé gi köz le ke dé si ha tó ság, il let ve 
a ka to nai lég ügyi ha tó ság ál tal ki adott szak szol gá la ti en ge -
déllyel ren del ke zik, lajst ro mo zás ra nem kö te le zett lé gi jár -
mû ese té ben a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe lel.”

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

„(4) Az el len õr zött lég tér ben tör té nõ re pü lé sek hez
– ide ért ve az olyan kül föl di lé gi jár mû nek a ma gyar lég tér -
be va ló be re pü lé sét is, amely szá má ra a ma gyar lég tér
hasz ná la tát nem zet kö zi szer zõ dés, il le tõ leg a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott en ge dély le he tõ vé te szi – lé gi for -
gal mi irá nyí tói en ge dély szük sé ges. Nincs szük ség lé gi for -
gal mi irá nyí tói en ge dély re a lég vé del mi ké szen lé ti re pü -
lés hez.”

34.  § Az Lt. 12.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A lajst ro mo zás ra kö te le zett lé gi jár mû üzem ben tar -
tó ja, a 19.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ese tén a lé gi jár mû
tu laj do no sa üze mel te té si bá zis ként a Ma gyar Köz tár sa ság

te rü le tén lé võ re pü lõt eret ha tá roz meg, ahol vagy ahon nan
a lé gi jár mû üzem ben tar tá sát vég zi vagy szer ve zi.”

35.  § Az Lt. 13.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„13.  § A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a lajst rom ba fel ve szi
a biz ton sá gos re pü lés re al kal mas pol gá ri lé gi jár mû vet,
amely más ál lam lé gi jár mû lajst ro má ban nem sze re pel,
 légialkalmassági bi zo nyít vánnyal és – az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség te rü le tén kí vül rõl tör té nõ be ho za tal ese tén – az 
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál la mi vám ha tó ság vám ke ze lé sét iga zo ló ok mánnyal
ren del ke zik. Bé relt lé gi jár mû lajst rom ba vé te le ese tén a tu -
laj do nos hoz zá já ru lá sa szük sé ges a lajst rom ba vé tel hez.”

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

„(2) Nem tö röl he tõ a lé gi jár mû a lajst rom ból mind ad -
dig, amíg a be jegy zett jog jo go sult já nak ki egyen lí tet len
kö ve te lé se áll fenn, ki vé ve, ha a jo go sult a lé gi jár mû lajst -
rom ból va ló tör lé sé hez hoz zá já rul.”

37.  § Az Lt. 52/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„52/A.  § (1) A NA TO mû ve le ti és a nem ze ti alá ren delt -
sé gû lég vé del mi ké szen lé ti lé gi jár mû ré szé re a lég vé del mi
va lós re pü lés vég re haj tá sa so rán a lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá lat – a lé gi for ga lom ban részt ve võk biz ton sá gá nak
figye lembe véte lével – elõ se gí ti a lég vé del mi irá nyí tó ál tal
meg ha tá ro zott, a lé gi cél el éré sé hez szük sé ges út vo nal
igény be vé te lét, va la mint sza bad dá te szi a lé gi cél kör ze tét.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat fe le lõs a lég vé del mi
ké szen lé ti re pü lést vég re haj tó lé gi jár mû nek az ál ta lá nos
lé gi for ga lom ban részt ve võ lé gi jár mû tõl tör té nõ el kü lö ní -
té sé ért és az össze üt kö zés meg elõ zé sé ért.

(3) A lég vé del mi ké szen lé ti re pü lés sel össze füg gés ben
az ille té kes lé gi for gal mi szol gá lat fe le lõs az érin tett ál ta lá -
nos lé gi for ga lom ban részt ve võ lé gi jár mû hely ze té rõl
 szóló tá jé koz ta tás biz to sí tá sá ért a lég vé del mi irá nyí tó
szol gá lat ré szé re.”

38.  § Az Lt. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(2) A ka to nai el len õr zött lég tér ben és re pü lõt ere ken
a ka to nai lé gi for gal mi szol gá la to kat a hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter hoz za lét re és tart ja fenn.

(3) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok fel ada ta külö -
nösen:

a) a lég tér el len õr zé se ér de ké ben a lé gi for gal mi szol gá -
la tok kal va ló együtt mû kö dés,

b) a lég tér gaz dál ko dás,
c) a lé gi for gal mi irá nyí tás,
d) a lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat el lá tá sa,
e) a lé gi for gal mi táv köz lé si szol gá lat el lá tá sa,
f) ri asz tó szol gá lat el lá tá sa,
g) re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat el lá tá sa.”



39.  § Az Lt. 66/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tör vény ben, az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott jog sza bály ban és kö zös sé gi ren de let ben elõ írt

a) lé gi köz le ke dé si, lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ te vé -
keny ség re,

b) lé gi jár mû lajst ro mo zá sá ra, nyil ván tar tá sá ra, üzem -
ben tar tá sá ra, biz to sí tá sá ra,

c) lé gi köz le ke dé si aka dály ra,
d) nyil vá nos re pü lõ ren dez vény re,
e) szak szol gá la ti te vé keny ség re,
f) adat szol gál ta tás ra, tá jé koz ta tás ra, be je len tés re,
g) lé gi köz le ke dés vé del mé re,
h) zaj kor lá to zás ra

vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõi 20 000 Ft-tól
3 000 000 Ft-ig ter je dõ bír sá got kö te le sek fi zet ni.

(2) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rást a légiközleke -
dési ha tó ság foly tat ja le. A bír ság össze gét az eset összes
kö rül mé nyé re – így kü lö nö sen a jog sér tés ál tal érin tet tek
kö ré nek nagy sá gá ra, a jog sér tés sú lyá ra, a jog sér tõ ál la pot
idõ tar ta má ra, a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra,
a jog sér tés ve szé lyes sé gé re vagy ká ro sí tó ha tá sá ra, a be kö -
vet ke zett kár mér té ké re, a hely re ál lít ha tó ság le he tõ sé gé re
és a jog sér tés sel el ért jog ta lan elõny mér té ké re – te kin tet tel 
kell meg ha tá roz ni.”

40.  § Az Lt. 71.  §-a a kö vet ke zõ 28–29. pont tal egé szül
ki:

[A tör vény al kal ma zá sá ban]
„28. lég vé del mi ké szen lé ti re pü lés: a lég vé del mi ké -

szen lé ti szol gá la tot el lá tó ál la mi lé gi jár mû vek va lós és
gya kor ló re pü lé se;

29. lé gi cél: azon lé gi jár mû, amely vo nat ko zá sá ban a
lég vé del mi ké szen lé ti szol gá lat szá má ra el fo gá si fel adat
ke rült meg ha tá ro zás ra.”

41.  § (1) Az Lt. 74.  §-a (2) be kez dé sé nek p) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„p) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -

rel egyet ér tés ben a Ma gyar Hon véd ség lég vé del mi ké -
szen lé ti re pü lé se i nek sza bá lya it;”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) Az Lt. 74.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
t)–w) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„t) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -

rel egyet ér tés ben az ál la mi cé lú lé gi köz le ke dés te kin te té -
ben a nyil vá nos re pü lõ ren dez vény sza bá lya it;

u) a mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben és a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal
ki je lölt zaj gát ló vé dõ öve zet ál tal érin tett te le pü lé si ön kor -
mány za tok kal egyez tet ve a lé gi köz le ke dé si bír ság ki ve té -
sé nek rész le tes sza bá lya it és a be sze dett bír ság össze gé nek 
fel hasz ná lá si rend jét;

v) a mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel – va la mint kö zös fel hasz ná lá sú re pü lõ tér ese té -

ben a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés -
ben és a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki je lölt zaj gát ló
 védõövezet ál tal érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok kal
egyez tet ve a zaj vé del mi díj meg ál la pí tá sá nak rész le tes
sza bá lya it és a be sze dett díj össze gé nek fel hasz ná lá si
rend jét;

w) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben az ál la mi cé lú lé gi köz le ke dés szak te rü le -
té hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés en ge dé lye zé sét”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

42.  § Az Lt. 74/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2320/2002/EK
ren de le te (2002. de cem ber 16.) a pol gá ri lé gi köz le ke dés
biz ton sá ga te rü le tén kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról,
12. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 261/2004/EK ren -
de le te (2004. feb ru ár 11.) a vissza uta sí tott be szál lás és
 légijáratok tör lé se vagy hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak 
nyúj tan dó kár ta la ní tás és se gít ség kö zös sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról, és a 295/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl, 16. cikk;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 549/2004/EK ren -
de le te (2004. már ci us 10.) az egy sé ges eu ró pai ég bolt lét -
re ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la pí tá sá ról (,,ke ret ren -
de let”), 9. cikk;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 785/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 21.) a lé gi fu va ro zók ra és lé gi jár mû -
vek üzem ben tar tó i ra vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé -
nyek rõl, 8. cikk;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 847/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) a tag ál la mok és har ma dik or szá -
gok kö zöt ti lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó
meg ál la po dá sok tár gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról, 5. cikk;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2111/2005/EK ren -
de le te (2005. de cem ber 14.) a Kö zös sé gen be lül mû kö dé si
ti la lom alá tar to zó lé gi fu va ro zók kö zös sé gi lis tá já nak el -
fo ga dá sá ról és az üze mel te tõ fu va ro zó ki lé te te kin te té ben
a lé gi köz le ke dés uta sa i nak tá jé koz ta tá sá ról, va la mint a
2004/36/EK irány elv 9. cik ké nek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl, 13. cikk;

g) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 1107/2006/EK ren -
de le te (2006. jú li us 5.) a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal 
élõ, il let ve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i -
ról, 16. cikk.”

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról  szóló

2005. évi CLXXXIV. tör vény módosítása

43.  § A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.)

32 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 33

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

„(2) Amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem
ren del ke zik, e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, lég te rén kí vül (kül föl dön)
ma gyar lajst rom ba vett lé gi jár mû vel és úszó lé te sít -
ménnyel, va la mint ma gyar nyil ván tar tás ba vett lé gi jár mû -
vel és vas úti jár mû vel be kö vet ke zett köz le ke dé si bal eset
és egyéb köz le ke dé si ese mény vizs gá la tá ra is.”

44.  § (1) A Kbvt. 2.  §-ának c) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„c) ha lá los bal eset: olyan bal eset, amely nek következ -

tében a bal ese tet szen ve dõ sze mély ha lá los sé rü lést szen -
ved;”

(2) A Kbvt. 2.  §-a f) pont já nak fa) al pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
f) lé gi köz le ke dé si bal eset: a re pü lés tar ta ma alatt be -

kö vet ke zett olyan ese mény, amely nek so rán]
„fa) va la ki meg hal, ha lá los vagy sú lyos sé rü lést szen ved”

(3) A Kbvt. 2.  §-a p) pont já nak pc) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
p) re pü lés tar ta ma:]
„pc) bal lon nal tör té nõ re pü lés ese tén a bal lon gáz zal

vagy me leg le ve gõ vel tör té nõ fel töl té sé nek meg kez dé sé -
vel kez dõ dik, és ak kor vég zõ dik, ami kor a föl det érést kö -
ve tõ meg ál lás után az utol só sze mély is el hagy ta an nak ko -
sa rát vagy gon do lá ját,”

(4) A Kbvt. 2.  §-ának p) pont ja a kö vet ke zõ pe) al pont tal 
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
p) re pü lés tar ta ma:]
„pe) ve ze tõ nél kü li re pü lés re al kal mas lé gi jár mû ese tén 

az irá nyí tó rend szer re pül te tés szán dé ká val tör té nõ üzem be 
he lye zé sé tõl an nak a ter ve zett fel adat tel je sí té sét kö ve tõ
szán dé kos üze men kí vül he lye zé sé ig;”

(5) A Kbvt. 2.  §-a a kö vet ke zõ r) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„r) üzem ben tar tó: a jár mû, il let ve az inf ra struk tú ra mû -

kö dé sét szer ve zõ, fenn tar tó ter mé sze tes vagy jo gi sze -
mély, hon vé del mi lé gi jár mû ese té ben a lé gi jár mû üze mel -
te té sé ért fe le lõs szer ve zet köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja.
E tör vény al kal ma zá sá ban az üzem ben tar tó ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni azon sze mély te kin te té -
ben is, aki nek te vé keny sé ge üzem ben tar tói en ge dély hez
nem kö tött, il let ve üzem ben tar tói en ge dé lyé nek ér vé nyes -
sé ge le járt, jog sér tõ mó don vagy en ge dély nél kül foly tat ta
te vé keny sé gét.”

45.  § (1) A Kbvt. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz le ke dés biz ton sá gi szerv a tény ál lás meg ál la pí tá -
sa ke re té ben – szük ség ese tén a töb bi köz igaz ga tá si ha tó -

ság gal egyez te tett mó don, a bün te tõ el já rást nem aka dá -
lyoz va – jo go sult kü lö nö sen ar ra, hogy]

„h) a ta nú kat a vizs gá lat bár mely sza ka szá ban – a hely -
szí nen lé võ ta nú kat azon nal – meg hall gas sa;”

(2) A Kbvt. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A vizs gá ló bi zott ság ja vas la tá ra a köz le ke dés biz -

ton sá gi szerv ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat bár mely sza ka -
szá ban jo go sult biz ton sá gi aján lás ki adá sá ra.”

46.  § (1) A Kbvt. 10.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(6) A bal ese ti ügye le ti szol gá lat a be je len té se ket te le -
fo non, elekt ro ni kus úton, va la mint le vél ben fo gad ja a köz -
le ke dés biz ton sá gi szerv hon lap ján és a Ma gyar Köz tár sa -
ság Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vá nyá ban (AIP) köz zé -
tett cí men és te le fon szá mon. A köz le ke dés biz ton sá gi szerv 
nyil ván tar tás ba ve szi a be je len tést, és a bal ese ti ügye le ti
szol gá lat se gít sé gé vel ha la dék ta la nul meg te szi a vizs gá lat
meg kez dé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket. Amennyi ben
a be je len tés nem az üzem ben tar tó tól szár ma zik, a köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv az üzem ben tar tót ha la dék ta la nul
ér te sí ti.”

(2) A Kbvt. 10.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(9) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je a be je len -
tést köve tõen ha la dék ta la nul írás ban ki je lö li a vizs gá ló bi -
zott ság tag ja it, és ez zel meg in dít ja a szak mai vizs gá la tot.
A vizs gá ló bi zott ság a ki je lö lést köve tõen ha la dék ta la nul
meg kez di a szak mai vizs gá la tot. Amennyi ben a köz le ke -
dé si bal eset ben és egyéb köz le ke dé si ese mény ben több
jár mû érin tett, azt egy eset nek kell te kin te ni. Az ese tet a
leg sú lyo sabb kö vet kez mény alap ján kell mi nõ sí te ni.”

(3) A Kbvt. 10.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) A bel föl dön kül föl di jár mû vel be kö vet ke zett köz -
le ke dé si bal eset és egyéb köz le ke dé si ese mény be kö vet ke -
zé se kor a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a le he tõ leg ki sebb
ké se de lem mel ér te sí ti a jár mû vet lajst ro mo zó (nyilván -
tartó), üzem ben tar tó (üze mel te tõ), ter ve zõ, gyár tó, va la -
mint nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott érin tett sé gû
ál lam ba le set kiv izs gá ló szer vét. Az ér te sí tést a nem zet kö zi 
szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott hi va ta los mun ka nyel ven
kell meg kül de ni. Az ér te sí tés tar tal mát kü lön jog sza bály
ha tá roz za meg. Az ér te sí tés az adott idõ pont ban ren del ke -
zés re ál ló in for má ci ó kat tar tal maz za, az egyes informá -
ciók hi á nya  miatt az ér te sí tés nem szen ved het ké se del met.
A hi ány zó ada to kat és az egyéb kap cso ló dó in for má ci ó kat
azok be szer zé sét köve tõen ha la dék ta la nul pó tol ni kell.”

47.  § (1) A Kbvt. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hely szín biz to sí tá sá ról és a (7) be kez dés sze rin ti vál -
to zat la nul ha gyá sá ról”

(2) A Kbvt. 11.  §-ának (7) és (8) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:



„(7) A hely szín vál to zat la nul ha gyá sa és a nyo mok, va -
la mint a ron csok meg õr zé se ér de ké ben a ren del ke zés re ál -
ló esz kö zök kel min dent meg kell ten ni azért, hogy az idõ -
já rás vagy más kö rül mény ne okoz zon ká ro so dást,  továbbá 
tá vol kell tar ta ni az il le ték te le ne ket. A hely szín ere de ti ál -
la pot ban va ló meg õr zé sé tõl ki zá ró lag ak kor le het el te kin -
te ni, ha azt sze mé lyek éle té nek, tes ti ép sé gé nek  védelme,
ka taszt ró fa hely zet fel szá mo lá sá hoz nél kü löz he tet len
azon na li in téz ke dé sek, va la mint ha laszt ha tat lan  eljárási
cse lek mé nyek in do kol ják; ilyen ese tek ben is ki zá ró lag az
ezen in téz ke dé sek kel vagy cse lek mé nyek kel köz vet le nül
össze füg gõ vál toz ta tá so kat sza bad vég re haj ta ni. A hely -
szín vál toz ta tá sá ról a nyo mo kat rög zí tõ bi zott sá got a hely -
szín re ér ke zé se kor ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell,
amennyi ben ar ra le he tõ ség van, a vég re haj tott vál toz ta tá -
so kat jegy zõ könyv ben vagy ké pi úton rög zí te ni kell.

(8) Amennyi ben a hely szín ka to nai vagy ren dé sze ti lé te -
sít mény te rü le te, vagy õr zött szál lít mány, a hely szín, il let -
ve a szál lít mány õr zé sé rõl és vál to zat la nul ha gyá sá ról az
ille té kes ka to nai, il let ve ren dé sze ti szerv gon dos ko dik.”

48.  § A Kbvt. az „A bi zo nyí té kok meg õr zé se” al cí met
meg elõ zõ en a kö vet ke zõ 11/A.  §-s al egé szül ki:

„11/A.  § (1) A vizs gá ló bi zott ság a hely szí nen szem lét
foly tat le, amely rõl hely szí ni szem le jegy zõ köny vet vesz
fe l.

(2) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv vizs gá ló bi zott sá ga
szak mai vizs gá la tá hoz fel hasz nál hat ja más ha tó ság, il let ve 
az üzem ben tar tó vagy üze mel te tõ ál tal ké szí tett hely szí ni
szem le jegy zõ köny vet is.

(3) A men tés ve ze tõ je kö te les a szük sé ges se gít sé get
meg ad ni a ren del ke zé sé re ál ló esz kö zök kel a bi zo nyí té kok 
be gyûj té sé hez, a nyo mok rög zí té sé hez és min den olyan
mé rés el vég zé sé hez, ame lyek a kár el há rí tás so rán meg vál -
toz hat nak.

(4) Amennyi ben tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a
vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a hely szí ni vizs gá lat tal össze -
füg gés ben, a vizs gá lat ide jé re jo go sult – az ese mény vizs -
gá la tá ban érin tett ha tó sá gok kal egyez tet ve – a hely szín
kör nye ze té ben lé võ inf ra struk tú rán zaj ló for ga lom, il let ve
te vé keny ség szük sé ges mér té kû és idõ tar ta mú kor lá to zá -
sá ra vagy szü ne tel te té sé re.

(5) A hely szí ni vizs gá lat be fe je zé sét köve tõen a le nem
fog lalt jár mû vek, be ren de zé sek el tá vo lí tá sá ról az üzem ben 
tar tó (üze mel te tõ), an nak hi á nyá ban a tu laj do nos gon dos -
ko dik.

(6) A hely szí ni vizs gá lat ban részt ve võ sze mé lye ket
meg fe le lõ vé dõ ru há zat tal, kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kö te le zõ vé dõ ol tá sok kal és az azo no sí tást meg -
könnyí tõ jel zés sel, va la mint a hely szí ni szem le le foly ta tá -
sá hoz meg fe le lõ tech ni kai fel sze re lés sel kell el lát ni.

(7) Az érin tett üzem ben tar tó (üze mel te tõ) fe le lõs ve ze -
tõ je a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ké ré sé re gon dos ko dik a
köz le ke dé si te vé keny ség gel kap cso la tos do ku men tu mok,
ok má nyok össze gyûj té sé rõl és el is mer vény el le né ben
azok nak a nyo mo kat rög zí tõ bi zott ság ren del ke zé sé re
 bocsátásáról.

(8) Amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés alap ján más
 állam meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a vizs gá lat ban jo go sult
részt ven ni, szá má ra le he tõ ség sze rint biz to sí ta ni kell a
hely szín ere de ti ál la pot ban tör té nõ meg te kin té sét. A meg -
ha tal ma zott kép vi se lõk hely szín re tör té nõ ér ke zé se nem
kés lel tet he ti a hely szí ni szem le meg kez dé sét és lefolyta -
tását.”

49.  § A Kbvt. a kö vet ke zõ al cím mel és 11/B.  §-s al egé -
szül ki:

„Adatrögzítõk

11/B.  § (1) A jár mû ve ken lé võ vagy az inf ra struk tú rá -
hoz kap cso ló dó adat rög zí tõ be ren de zé sek ál tal rög zí tett
ada tok, in for má ci ók vissza nye ré sét, ki ol va sá sát, ke ze lé sét
csak ar ra ki kép zett és fel jo go sí tott sze mély vé gez he ti.

(2) Az adat rög zí tõ be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada tok,
in for má ci ók vissza nye ré se, ki ol va sá sa iránt a vizs gá ló bi -
zott ság in téz ke dik. Amennyi ben a vizs gá ló bi zott ság nem
ren del ke zik eh hez meg fe le lõ esz köz zel vagy be ren de zés -
sel, ab ban az eset ben olyan más, ha zai vagy kül föl di szer -
ve zet hez for dul hat, amely a vizs gá lat el vég zé sé hez szük -
sé ges fel té te le ket biz to sít ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat, in for má ci ó kat
a nyo mo zó ha tó ság ké ré sé re át kell ad ni.

(4) A jár mû vek ben lé võ adat rög zí tõ ket – be le ért ve a
hang rög zí tõ ket is – a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a szak -
mai ki vizs gá lás ered mé nyes sé ge ér de ké ben ab ban az eset -
ben is le fog lal hat ja, il let ve el ren del he ti azok adat tar tal má -
nak le töl té sét, ha ez zel a jár mû új bó li üzem be he lye zé sét
kés lel te ti.”

50.  § A Kbvt. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„12.  § (1) Amennyi ben to váb bi vizs gá lat szük sé ges,
a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek az érin tett ha tó ság gal
egyez te tett dön té se alap ján, a köz le ke dés biz ton sá gi szerv
az üzem ben tar tó (üze mel te tõ) – an nak hi á nyá ban a tu laj -
do nos – köz re mû kö dé sé vel és költ sé gé re az érin tett jár mû -
vet, be ren de zést, ron csot és tar to zé ka it, va la mint az egyéb
bi zo nyí té ko kat a vizs gá lat le foly ta tá sá ra al kal mas hely re
szál lít tat ja, és to váb bi õr zé sé rõl in téz ke dik. Az õr zés meg -
szün te té sé rõl a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je és az ese mény
vizs gá la tá ban részt ve võ ha tó sá gok kö zö sen dön te nek.

(2) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv az õri ze té be ke rült bi -
zo nyí té ko kat er re al kal mas mó don be ren de zett, el kü lö ní -
tett és az il le ték te le nek elõl el zárt he lyen õr zi meg. A meg -
õr zés so rán a köz le ke dés biz ton sá gi szerv gon dos ko dik
a bi zo nyí té kok azo no sít ha tó sá gá ról és meg vál toz tat ha tat -
lan sá gá ról.

(3) A nyo mo zó ha tó ság és a sza bály sér té si ha tó ság ál tal
le fog lalt bi zo nyí té kok nak a vizs gá ló bi zott ság ál tal szük sé -
ges nek ítélt vizs gá la ta iránt – az érin tett ha tó sá gok kal
egyez te tett mó don – a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je in téz ke -
dik.

(4) A köz le ke dé si ese mény szak mai vizs gá la ta so rán át -
vett vagy le fog lalt bár mely jár mû vet, be ren de zést és egyéb 
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dol got – ha ar ra a vizs gá lat le foly ta tá sá hoz már nincs szük -
ség – az érin tett ha tó sá gok kal tör tént egyez te tést köve tõen
át kell ad ni a tu laj do no sá nak, üzem ben tar tó já nak vagy az
ál ta luk ki je lölt szerv, sze mély ré szé re. Ha a jo go sult a dol -
got meg fe le lõ ha tár idõ alatt fel szó lí tás ra nem szál lít ja el, a
köz le ke dés biz ton sá gi szerv – ál la mi lé gi jár mû, hon vé del -
mi és rend vé del mi cé lú vas úti jár mû vagy úszó lé te sít mény
ki vé te lé vel – ér té ke sí tés vagy fel hasz ná lás te kin te té ben a
fe le lõs õr zés sza bá lyai sze rint jár el (Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 197.  §). Ál la mi lé gi -
jár mû, hon vé del mi és rend vé del mi cé lú vas úti jár mû vagy
úszó lé te sít mény te kin te té ben az üzem ben tar tó a jár mû,
be ren de zés és egyéb do log át vé te lé rõl kö te les in téz ked ni.”

51.  § (1) A Kbvt. 13.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül
ki:

[A vizs gá ló bi zott ság tag ja, il let ve szak mai ki vizs gá ló
nem le het az, aki]

„e) a vizs gá lat ál tal érin tett szerv (gaz dál ko dó szer ve -
zet) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek vagy tu laj do no sá nak kö ze li 
hoz zá tar to zó ja.”

(2) A Kbvt. 13.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek és köz tiszt vi se lõ
tag ja i nak a kö vet ke zõ vég zett ség gel és ké pe sí tés sel kell
ren del kez ni ük:

a) szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és az érin tett 
jár mû sze rin ti szak te rü le ten leg alább öt év szak mai gya -
kor lat, va la mint

b) a köz le ke dés biz ton sá gi szerv nél el vég zett, vagy más 
köz le ke dés biz ton sá gi szerv nél, kép zõ szerv nél, il let ve
nem zet kö zi szer ve zet nél el vég zett és a köz le ke dés biz ton -
sá gi szerv ál tal el fo ga dott köz le ke dé si bal eset vizs gá ló tan -
fo lyam el vég zé sét iga zo ló irat.”

52.  § A Kbvt. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz le ke dé si bal eset ben és az egyéb köz le ke dé si
ese mény ben érin tett jár mû vet, inf ra struk tú rát

a) ter ve zõ,
b) gyár tó,
c) üzem ben tar tó, il let ve üze mel te tõ,
d) ha tó sá gi nyil ván tar tá sá ban (lajst ro má ban) nyil ván -

tar tó (a továb biak ban: lajst ro mo zó),
e) ke ze lõ sze mély zet jo go sí tá sa it ki adó

ál lam ki vizs gá ló szer ve a köz le ke dé si bal eset és az egyéb
köz le ke dé si ese mény vizs gá ló bi zott sá ga mel lé meg ha tal -
ma zott kép vi se lõt de le gál hat.”

53.  § A Kbvt. a kö vet ke zõ al cím mel és 15/B.  §-s al egé -
szül ki:

„Zárójelentés-tervezet

15/B.  § (1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai
 vizsgálat alap ján el ké szí ti a zá ró je len tés ter ve ze tét, és
– amennyi ben szük sé ges – an nak ré sze ként ki dol goz za

a ja va solt biz ton sá gi aján lá so kat és be nyújt ja a köz le ke -
dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ jé nek.

(2) A zá ró je len tés ter ve ze tét a köz le ke dés biz ton sá gi
szerv ve ze tõ je meg kül di

a) a köz le ke dés biz ton sá gi ha tó sá gok nak, a köz le ke dé si 
bal eset ben, re pü lõ ese mény ben, il let ve vá rat lan ese mény -
ben érin tett szak sze mély zet nek, az érin tett szer ve zet ve ze -
tõ jé nek,

b) a biz ton sá gi aján lá sok cím zett je i nek,
c) a vizs gá lat ban részt vett ál la mok ba le set kiv izs gá ló

szer ve i nek,
amely re azok – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 60 na pon be lül – 
ész re vé telt te het nek.

(3) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat ban részt vett ál la -
mok ba le set kiv izs gá ló szer vei ész re vé telt tet tek, a zá ró je -
len tés ter ve ze tét át kell dol goz ni. Ha az ész re vé te le i ket
nem ve szik figye lembe, azo kat mel lék let ként csa tol ni kell
a zá ró je len tés hez a fi gyel men kí vül ha gyás in do ko lá sá val
együtt.

(4) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je a szak mai
vizs gá lat ira tai és a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján fe lül -
vizs gál ja a zá ró je len tés ter ve ze tét, amely nek so rán el len -
õr zi, hogy a vizs gá la tot az elõ írásoknak meg fele lõen foly -
tat ták-e le.

(5) A vizs gá ló bi zott ság a zá ró je len tés-ter ve zet re tet t
ész re vé te lek figye lembe véte lével vég le ge sí ti an nak szö -
ve gét.

(6) A zá ró je len tés-ter ve ze tet nem le het köz zé ten ni.”

54.  § (1) A Kbvt. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak mai vizs gá lat ered mé nyé rõl a köz le ke dés -
biz ton sá gi szerv a zá ró je len tés-ter ve ze ten ala pu ló zá ró je -
len tést ké szít, ame lyet a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze -
tõ je ad ki.”

(2) A Kbvt. 16.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A biz ton sá gi aján lá sok cím zett jei a biz ton sá gi
aján lás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban
tá jé koz ta tást ad nak a köz le ke dés biz ton sá gi szerv nek az
aján lá sok el fo ga dá sá ról be ve ze té sük ha tár ide jé nek meg je -
lö lé sé vel, vagy egyet nem ér té sük rõl in do ko lás sal el lát va.”

55.  § A Kbvt. 17.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A köz le ke dés biz ton sá gi szerv a 7.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel ada tá nak el lá tá sa cél já ból – a köz le ke dé si bal -
eset, sú lyos re pü lõ ese mény és egyéb köz le ke dé si ese mény
szak mai vizs gá la tá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges mér -
ték ben az aláb bi ada tok ke ze lé sé re jo go sult:]

„a) a köz le ke dé si bal eset ben vagy egyéb köz le ke dé si
ese mény ben érin tett jár mû sze mély ze te tag ja i nak, az érin -
tett jár mû, inf ra struk tú ra üze mel te té sé ben, kar ban tar tá sá -
ban, ki szol gá lá sá ban részt ve võ vagy for gal mi irá nyí tá sát
el lá tó sze mély



aa) ne ve, ál lam pol gár sá ga, szü le té si he lye, ide je, lak cí -
me, ér te sí té si cí me,

ab) kép zett sé ge, szak mai gya kor la ta, szak mai jo go sult -
sá ga, az ese mény ide jén be töl tött szol gá la ti be osz tá sa,

ac) egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó kü lön le ges adat,
ad) az ese ménnyel össze füg gés be hoz ha tó, kó ros szen -

ve dé lyé re vo nat ko zó ada tok,
ae) egyéb olyan, fi zi ká lis vagy men tá lis jel lem zõi,

ame lyek a vizs gált köz le ke dé si bal eset, il let ve egyéb köz -
le ke dé si ese mény be kö vet ke zé sé hez hoz zá já rul hat tak,

af) az ese mény be kö vet kez te kor, il let ve azt köz vet le -
nül meg elõ zõ en foly ta tott te le fon for gal má nak té nye;”

56.  § A Kbvt. az V. Fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
18/B.  §-s al egé szül ki:

„18/B.  § A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je az ál la -
mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset tel
és re pü lõ ese ménnyel össze füg gés ben fel adat- és ha tás kö -
ré ben jo go sult adat nak ál lam ti tok ká, il let ve szol gá la ti
 titokká tör té nõ mi nõ sí té sé re.”

57.  § A Kbvt. a kö vet ke zõ 19/A.  §-s al egé szül ki:
„19/A.  § (1) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett

vizs gá lat ban a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a kül föl di ki -
vizs gá ló szerv fel ké ré se ese tén részt ve het, il let ve a vizs -
gá lat ba meg ha tal ma zott kép vi se lõt és ta nács adót küld het.

(2) A rész vé te li szán dék ról, a meg ha tal ma zott kép vi se lõ 
vagy a ta nács adó sze mé lyé rõl, vár ha tó ér ke zé sé rõl a be je -
len tés vé te lét köve tõen a kül föl di ki vizs gá ló szer vet ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

(3) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett vizs gá lat -
hoz a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a ren del ke zé sé re ál ló
 információkat az e tör vény ben és egyéb jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott adat vé del mi ren del ke zé sek figye lembe -
véte lével to váb bít ja.

(4) Ma gyar jár mû vel kül föl dön be kö vet ke zett köz le ke -
dé si bal ese tek és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek kül föl di
szak mai vizs gá la tá hoz a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ál tal
ki je lölt meg ha tal ma zott kép vi se lõ se gít sé gé re a köz le ke -
dés biz ton sá gi szerv, va la mint az üzem ben tar tó egy vagy
több ta nács adót je löl het ki. Amennyi ben a köz le ke dés biz -
ton sá gi szerv nem je löl ki meg ha tal ma zott kép vi se lõt, a
kül föl di vizs gá ló bi zott ság fel ké ré sé re az üzem ben tar tó
részt ve het a szak mai vizs gá lat ban.

(5) A meg ha tal ma zott kép vi se lõ és ta nács adó az eset tel
kap cso la to san – az e tör vény ren del ke zé se i nek figye -
lembe véte lével – min den vo nat ko zó és ren del ke zés re ál ló
in for má ci ót kö te les a kül föl di vizs gá ló bi zott ság rendel -
kezésére bo csá ta ni.”

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló
2003. évi CXXVIII. tör vény módosítása

58.  § A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló -
za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi

CXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Aptv.) 4.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en
 Mûködõ Rész vény tár sa ság mint épít te tõ (a továb biak ban:
épít te tõ) ki zá ró la gos fej lesz té si és épít te tõi feladatkö -
rében, a Ma gyar Ál lam ja vá ra és ne vé ben el jár va a be ru há -
zás elõ ké szí té se ként tel jes kö rû en el ké szít te ti a szük sé ges
ter ve ket, ta nul má nyo kat, ügy fél ként részt vesz a ha tó sá gi
és egyéb igaz ga tá si el já rá sok ban, sa ját ne vé re meg szer zi
az épí té si en ge dé lye ket, el vég zi vagy el vé gez te ti a mun ka -
te rü let elõ ké szí té sét (be le ért ve kü lö nö sen a te rü let szer -
zést, meg elõ zõ ré gé sze ti fel tá rást, köz mû ki vál tást, il let ve
-fej lesz tést, te rü let-elõ ké szí tést), to váb bá le foly tat ja a köz -
be szer zé si el já rá so kat, épí té si szer zõ dé se ket köt a meg -
valósításra, el lát ja a mér nö ki fel ügye le tet, le bo nyo lít ja a
mû sza ki át adás-át vé telt.”

Záró rendelkezések

59.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt
 kivétellel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti

a) a víz ügyi és egyes köz le ke dé si tör vények, tör -
vényerejû ren de le tek mó do sí tá sa a kon cesszi ó ról  szóló
1991. évi XVI. tör vénnyel össze füg gés ben cí mû 1992. évi
XXXIX. tör vény 9.  §-ának a Kkt. 9/C.  §-át meg ál la pí tó
ren del ke zé sei;

b) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi IX. tör vény 3.  §-ának (2) be -
kez dé se, 8.  §-ának a Kkt. 32.  §-ának (1) be kez dé sét meg -
állapító ren del ke zé se; a Kkt. 42/A.  §-ának (1) be kez dé sét
meg ál la pí tó ren del ke zé se, 14.  §-a, 15.  §-ának a Kkt.
47.  §-ának k) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se;

c) egyes köz le ke dé si tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXVII. tör vény 7.  §-ának (2) be kez dé se;

d) a köz le ke dés rõl  szóló egyes tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2002. évi LXVI II. tör vény 3.  §-a;

e) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXXI II. tör vény 7.  §-ának
a Kkt. 29.  §-ának (1) be kez dé sét meg ál la pí tó rendelke -
zése; 10.  §-ának a Kkt. 34.  §-ának (1) be kez dé sét meg ál la -
pí tó ren del ke zé se;

f) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1996. évi X. tör vény 12.  §-ának a Kkt.
47.  §-ának r) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se;

g) a Kkt. 20.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint 24/A.  §-a;
h) az Lt. 24.  §-a (1) be kez dé sé ben „– az ille té kes kör -

nye zet vé del mi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész,
25.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va la mint
61.  §-a (3) be kez dé se;

i) a Kbvt. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „vas -
úti” szö veg rész, va la mint 16.  §-ának (5)–(7) be kez dé se;

j) a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XC. tör vény 25.  §-ának (3) be -
kez dés a) pont já nak a Kkt. 20.  §-ának (11) be kez dé sét
 módosító ren del ke zé se;
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k) az Aptv. 3.  §-ának (4) be kez dé se, 4.  §-ának (1) be -
kez dé se, 7.  §-ának (5) be kez dé se, 18.  §-a (6) be kez dé sé nek 
b) pont ja, 18.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja;

l) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVI II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi LXVI II.
tör vény 3.  §-a (2) be kez dé sé nek az Aptv. 3.  §-ának (4) be -
kez dé sét meg ál la pí tó, 4.  §-ának az Aptv. 4.  §-ának (1) be -
kez dé sét meg ál la pí tó, 10.  §-a (2) be kez dé sé nek az Aptv.
18.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ját meg ál la pí tó és 10.  §-a
(3) be kez dé sé nek az Aptv. 18.  §-a (7) be kez dé sé nek
c) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, va la mint 6.  §-a;

m) az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
56.  §-a (1) be kez dé se d) pont já nak az Aptv. 3.  §-ának
(4) be kez dé sét és az Aptv. 7.  §-ának (5) be kez dé sét pon to -
sí tó ren del ke zé se,

n) a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény
12.  §-ának (4) be kez dé se,

o) az út hasz ná lat tal ará nyos elekt ro ni kus díj fi ze té si
rend szer ma gyar or szá gi be ve ze té sé rõl  szóló 69/2007.
(VI. 28.) OGY ha tá ro zat.

(2) E tör vény 7.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 45. na pon lép
ha tály ba.

(3) A Kkt. – e tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott –
33/A.  §-ának (3) és (5) be kez dé se, – e tör vény 17.  §-ával
meg ál la pí tott – 33/B.  §-ának (2), (6) és (8) be kez dé se
2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg

a) a Kkt. – e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott –
9/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „hasz ná la ti dí jat szed het”
szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti dí jat vagy a 33/A.  § sze -
rin ti út dí jat szed het” szö veg,

b) A Kkt. – e tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott –
33/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „3500 kg meg en ge dett
össz tö me get meg ha la dó gép jár mû vel” szö veg he lyé be
a „3500 kg meg en ge dett össz tö me get meg ha la dó, de
7500 kg meg en ge dett össz tö me get meg nem ha la dó gép -
jár mû vel” szö veg,

c) a Kkt. – e tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott –
33/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „hasz ná la ti díj nem tar -
tal maz hat” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti díj és az út díj
nem tar tal maz hat” szö veg, (4) be kez dé sé ben a „hasz ná la ti
díj be sze dé sé re” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti díj és az
út díj be sze dé sé re” szö veg, (5) be kez dé sé nek el sõ mon da -
tá ban a „hasz ná la ti dí jat nem fi zet ték meg” szö veg rész
 helyébe a „hasz ná la ti dí jat vagy az út dí jat nem fi zet ték
meg” szö veg, (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„hasz ná la ti dí jat” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti dí jat
vagy az út dí jat” szö veg,

d) a Kkt. – e tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott – 45.  §
(5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „hasz ná la ti díj meg fi ze té -
sé nek” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti díj és út díj meg -
fizetésének” szö veg,

e) a Kkt. – e tör vény 59.  § (8) be kez dé sé nek s) pont já -
val meg ál la pí tott – 15.  § (4) be kez dé sé ben a „33/A.  § sze -
rin ti hasz ná la ti díj, va la mint pót díj meg fi ze té sé rõl a gép -
jár mû tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) gon dos ko dik” szö -

veg rész he lyé be a „33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj vagy
 útdíj, va la mint pót díj meg fi ze té sé rõl a gép jár mû tu laj do -
no sa (üzem ben tar tó ja) gon dos ko dik” szö veg
lép.

(4) A Kkt. 25/A.  §-a d) pont já nak e tör vény 10.  §-ával
meg ál la pí tott ren del ke zé sét a 2009. ja nu ár 1-jét megelõ -
zõen hasz ná lat ba vett

a) négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pá rok ra 2009. má -
jus 1-jé tõl,

b) két ke re kû és há rom ke re kû se géd mo to ros kerék -
párokra 2011. ja nu ár 1-jé tõl
kell al kal maz ni.

(5) A Kkt. 25/A.  §-ának d) pont já ban meg ha tá ro zott jár -
mû vek ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel va ló el lá tá sát az
üzem ben tar tó nak – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint – 2009. ja nu ár 1-jét köve tõen kell kér ni.

(6) A 33.  § (1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott díj kö te les utak hasz ná la tá ért 
a hasz ná la ti díj meg fi ze té sé nek el len õr zé sét 2008. jú ni us
30. nap já ig a köz út ke ze lõ je vagy az ál ta la meg bí zott szer -
ve zet is vé gez he ti, és e kör ben gya ko rol hat ja a Kkt. e tör -
vény 22.  §-ával meg ál la pí tott 45.  §-ának (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jo go kat.

(7) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kknyt.) 19.  §
(1) be kez dé sé nek m) pont ja 2008. jú ni us 30-án ha tá lyát
vesz ti.

(8) A Kkt. e tör vény 5. és 6.  §-a ál tal meg ál la pí tott ren -
del ke zé sei alap ján bír sá got 2008. má jus 1-jét köve tõen
 elkövetett sza bály sze gé sek te kin te té ben le het ki szab ni.
A bír ság ki sza bá sá ra jo go sult ha tó ság a Kkt. e tör vény ál tal 
meg ál la pí tott 22.  §-ának ha tá lya alá esõ, a 2008. má jus
1-jét meg elõ zõ en, ám e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen
el kö ve tett sza bály sze gé sek ese tén az üzem ben tar tót tá jé -
koz tat ja a sza bály sze gés té nyé rõl és ar ról, hogy ha bír sá got 
sza bott vol na ki, an nak össze ge mek ko ra len ne.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Vkt. 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 11.  §-a (6) be kez -

dé sé nek má so dik mon da tá ban, 18.  §-ának har ma dik mon -
da tá ban, 56.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 78.  §-a (2) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ban, va la mint 78/A.  §-ában a
„ határozat” szö veg rész he lyé be a „dön tés” szö veg,

b) a Vkt. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben a „ha tá ro za ton” szö veg rész he lyé be a „dön té sen” szö -
veg,

c) a Vkt. 24.  §-a (5) be kez dé sé nek har ma dik és ne gye -
dik mon da tá ban a „ha tá ro zat tal” szö veg rész he lyé be a
„dön tés sel” szö veg,

d) a Vkt. 56.  §-a (2) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban és
(4) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat ban” szö veg rész he lyé be
a „dön tés ben” szö veg,

e) az Lt. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és
(4) be kez dé sé ben a „föl dön te le pí tett lé gi na vi gá ci ós be -
ren de zés” szö veg rész he lyé be a „lé gi köz le ke dést szol gá ló
lé gi for gal mi föl di be ren de zés” szö veg rész,



f) az Lt. 25.  §-a (2) be kez dé sé ben „A me net ren det” szö -
veg rész he lyé be „A sza bály za tot” szö veg rész,

g) az Lt. 61/A.  §-a (1) be kez dé sé ben a „61.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tok el lá tá sa” szö veg rész he lyé be a
„61.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sí té se” szö veg rész,

h) az Lt. 73.  §-a (3) be kez dé sé ben „A Kor mány ren de -
let ben ál la pít ja meg” szö veg rész he lyé be a „Fel ha tal ma -
zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál la pít sa meg” szö -
veg rész,

i) a Kbvt. 2.  §-a f) pont já nak fb) al pont já ban a „gu mik -
ra” szö veg rész he lyé be a „ke re kek gu mi ab ron csa i ra” szö -
veg, a „szórt” szö veg rész he lyé be a „szúrt” szö veg,

j) a Kbvt. 2.  §-ának o) pont já ban a „fel kért” szö veg rész
he lyé be a „ki je lölt” szö veg,

k) a Kbvt. 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi” szö veg rész he lyé be a „Sza bály sér té si és köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi” szö veg,

l) a Kbvt. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„ fedélzeti adat rög zí tõk és egyéb fel vé te lek” szö veg rész
he lyé be a „fe dél ze ti és egyéb adat rög zí tõk, va la mint más
fel vé te lek” szö veg,

m) a Kbvt. 10.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „Nem sú lyos
re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény” szö veg rész he lyé be a
„Nem sú lyos re pü lõ ese mény” szö veg,

n) a Kbvt. 11.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bal ese ti
ügye le ti szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés biz -
ton sá gi szerv bal ese ti ügye le ti szol gá la ta” szö veg,

o) a Kbvt. 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „el ha lá lo -
zott” szö veg rész he lyé be az „el ha lá lo zott vagy ha lá los sé -
rü lést szen ve dett” szö veg, (7) be kez dé sé ben a „meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ” szö veg rész he lyé be a „meg ha tal ma zott
kép vi se lõ és a ta nács adó” szö veg,

p) a Kbvt. 16.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „meg kül de ni
min den olyan szer ve zet nek” szö veg rész he lyé be a „meg -
kül de ni a köz le ke dé si bal eset ben vagy egyéb köz le ke dé si
ese mény ben érin tet tek nek, a biz ton sá gi aján lás címzett -
jeinek, va la mint min den olyan szer ve zet nek” szö veg,
(13) be kez dé sé ben a „Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dés biz ton sá gi szerv” szö veg,

q) a Kbvt. 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ki bo csá tá sa
után egy év vel, de leg fel jebb” szö veg rész he lyé be a „ki bo -
csá tá sa után egy – ha lá los sé rü lés ese tén há rom – év vel, de
– ha e tör vény et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – leg fel jebb”
szö veg, (5) be kez dé sé ben a „10.  § (11)–(12) be kez dé se
sze rin ti” szö veg rész he lyé be a „10.  § (11) be kez dé se sze -
rin ti” szö veg,

r) a Kbvt. 19.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „ha tó ság gal”
szö veg rész he lyé be a „szerv vel” szö veg,

s) a Kkt. 15.  § (4) be kez dé sé ben a „33.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott dí jak és pót dí jak be fi ze té sé rõl az igény -
be ve võ kö te les gon dos kod ni” szö veg rész he lyé be a
„33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj, va la mint pót díj megfize -
tésérõl a gép jár mû tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) gon dos -
ko dik” szö veg rész,

t) a Kknyt. 19.  § (1) be kez dés m) pont já ban a „köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 33.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott köz út ke ze lõ az au tó pá lya használa -

táért” szö veg rész he lyé be a „köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény 33/B.  §-a alap ján a kü lön jog sza bály
sze rint díj kö te les utak díj fi ze tés el le né ben tör té nõ hasz ná -
la tá nak el len õr zé sé re jo go sult szer ve zet az út használa -
táért” szö veg,

u) a Kkt. 9/B.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) az ál la mi va gyon felügyele -
téért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel” szö veg,

v) a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a te vé keny ség tár gya sze -
rint ille té kes ága za ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„– az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel – a te vé keny ség tár gya sze rint ille té kes ága -
za ti mi nisz ter” szö veg
lép.

(10) Az e tör vény hatályba lépése elõtt ki írt kon cesszi ós
pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra és a szer zõ dés meg kö té sé re a pá -
lyá zat ki írá sá nak idõ pont já ban ha tá lyos sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.

(11) Az in gat lan-nyil ván tar tá si hely zet ren de zé se ér de -
ké ben a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. és a Ma gyar Nem ze ti
Va gyon ke ze lõ Zrt. in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés re al -
kal mas szer zõ dés ben ál la pít ják meg azon va gyon tár gyak
kö rét, ame lyek a Ma gyar Ál lam vas utak ál la mi vál la lat
 átalakulásakor ap port jog cí men a MÁV Rt. tu laj do ná ba
ke rül tek. Az ille té kes föld hi va ta la szer zõ dés alap ján kö te -
les be je gyez ni a MÁV Zrt. tu laj don jo gát. Az in gat lan-nyil -
ván tar tá si hely zet fen ti ek sze rin ti ren de zé se adó- és il le -
ték men tes, an nak egyéb költ sé gei a MÁV Zrt.-t ter he lik.

(12) E tör vény 2011. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

60.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2320/2002/EK
ren de le te (2002. de cem ber 16.) a pol gá ri lé gi köz le ke dés
biz ton sá ga te rü le tén kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról,
12. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 261/2004/EK ren -
de le te (2004. feb ru ár 11.) a vissza uta sí tott be szál lás és
 légijáratok tör lé se vagy hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak 
nyúj tan dó kár ta la ní tás és se gít ség kö zös sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról, és a 295/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl, 16. cikk;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 549/2004/EK ren -
de le te (2004. már ci us 10.) az egy sé ges eu ró pai ég bolt lét -
re ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la pí tá sá ról (,,ke ret ren -
de let”), 9. cikk;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 785/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 21.) a lé gi fu va ro zók ra és lé gi jár mû -
vek üzem ben tar tó i ra vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé -
nyek rõl, 8. cikk;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2111/2005/EK
ren de le te (2005. de cem ber 14.) a Kö zös sé gen be lül mû kö -
dé si ti la lom alá tar to zó lé gi fu va ro zók kö zös sé gi lis tá já nak 
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el fo ga dá sá ról és az üze mel te tõ fu va ro zó ki lé te te kin te té -
ben a lé gi köz le ke dés uta sa i nak tá jé koz ta tá sá ról, va la mint
a 2004/36/EK irány elv 9. cik ké nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl, 13. cikk;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK ren -
de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó
egyes szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 15. cikk;

g) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 1107/2006/EK ren -
de le te (2006. jú li us 5.) a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal 
élõ, il let ve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i -
ról, 16. cikk;

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Eu ro 5 és Eu ro 6) ki bo csá tás te kin te -
té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si- és
kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 13. cikk.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/62/EK irány -
el ve (1999. jú ni us 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról, 2. cikk b) és 
c) pont ja, 7. cikk (2) be kez dé sé nek a) pont ja, (3)–(4) és
(9)–(10) be kez dé se, 9. cikk (2) be kez dé se;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/38/EK irány -
el ve (2006. má jus 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk 1. pont c) és
e) al pont ja, 1. cikk 2. pont a) és e) al pont ja, 1. cikk 7. pont
b) al pont ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
362/2007. (XII. 23.) Korm.

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

költségtérítésekrõl  szóló
 52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és a  Magyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény 84.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2007. évi
egye di ter me lé si tá mo ga tá sok ról, költ ség té rí té sek rõl  szóló 
52/2007. (III. 26.) Kor m. ren de let (a továb biak ban: Kor m.

ren de let) 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az érin tett gaz dál ko dó szer ve ze tek e ren de let alap -
ján a 2007. gaz da sá gi év re a köz pon ti költ ség ve tés bõl
(XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet,
27. cím szám, 1. al cím szám, 1. 2. és 3. jog cím cso port szám,
va la mint a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 14. cím -
szám, 2. al cím szám, 1. jog cím cso port szám) leg fel jebb a
(2)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott össze gû egye di ter -
me lé si tá mo ga tá so kat, il let ve költ ség té rí té se ket igé nyel he -
tik. A for rá sok igény be vé te lé nek fel té te le, hogy az azt
igény be ve võ gaz dál ko dó szer ve zet ele get te gyen az elõ zõ
ha vi tár sa da lom biz to sí tá si be fi ze té si kö te le zett sé gé nek.”

(2) A Kor m. ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Költ ség té rí tés az au tó busszal vég zett hely kö zi sze -
mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sok hoz           5 000”

2.  §

A Kor m. ren de let 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2.  § A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá -
sa az 1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, az 1.  § (3) be kez dé -
sé nek a), b), c) és e) pont ja, va la mint (4) és (5) be kez dé se
ese té ben az APEH 10032000-01905049 Egye di tá mo ga tás 
fo lyó sí tá si szám lá ról, az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
ese té ben a 10032000-01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás 
fo lyó sí tá si szám lá ról tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  §
(2) be kez dé se ese té ben a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa
alap ján tör té nõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény sze rin ti fo -
lyó sí tá si és el len õr zé si sza bá lyok az irány adók.”

3.  §

A Kor m. ren de let a kö vet ke zõ 3/A.  §-s al egé szül ki:
„3/A.  § Az 1.  § (5) be kez dé se ese té ben a GKM – a Pénz -

ügy mi nisz té ri um mal tör té nõ elõ ze tes egyez te tés
után – 2007. de cem ber 20-ig tá mo ga tá si szer zõ dést köt az
au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról 
 szóló 2004. évi XXXIII. tör vény 10.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti ké rel met be nyúj tó au tó busszal vég zett hely kö zi
köz szol gál ta tást vég zõ tár sa sá gok kal. A költ ség té rí tés fo -
lyó sí tá sá ról a GKM az APEH fe lé az e szer zõ dés ben fog -
lalt üte me zés alap ján in téz ke dik.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
és 2008. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

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



A Kormány
408/2007. (XII. 29.) Korm.

rendelete
a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény

végrehajtásáról  szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és az Egyenlõ
Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes

szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény 73.  §-ának (1) be kez dé sé ben és az egyen lõ 
bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló
2003. évi CXXV. tör vény 64.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.) Kor m. ren -
de let (a továb biak ban: Vhr.) 1.  §-ának (4) be kez dé se a kö -
vet ke zõ 33. pont tal egé szül ki:

(A lé gi köz le ke dé si ha tó ság ha tó sá gi fel ada tai a kö vet -
ke zõk:)

„33. a lé gi tár sa ság üz let sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa és
tel je sí té sé nek el len õr zé se, a re pü lõt erek el len õr zé se, a re -
pü lõ tér üzem ben tar tá si en ge dé lyé nek ki adá sa és ér vé -
nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa, va la mint a re pü lõ tér ren -
dek jó vá ha gyá sa so rán fel adat kör ében gon dos ko dik a lé gi -
jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal élõ, il let ve csök kent moz -
gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról  szóló, 2006. jú li us 5-i
1107/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá ról.”

2.  §

(1) A Vhr. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A lajst rom ba a kö vet ke zõ ket kell be je gyez ni:)
„e) a lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak ne ve, cí me (szék he -

lye vagy te lep he lye) és üze mel te té si bá zi sa;”

(2) A Vhr. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A lajst rom ba a kö vet ke zõ ket kell be je gyez ni:)
„h) a lé gi jár mû vet ter he lõ jel zá log és egyéb (pl. bér le ti)

jog, va la mint a kö zös sé gi jo gi ak tus ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra tör -
vény alap ján el ren delt zár lat;”

3.  §

A Vhr. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lan dó an a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül 
üzem ben tar tott lé gi jár mû lajst rom ba  való fel vé te le meg ta -
gad ha tó, ha a ma gyar lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak mai fel -
ügye le te nem biz to sít ha tó.”

4.  §

A Vhr. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § A jó vá ha gyott lé gi sze mély szál lí tá si és a jó vá ha -
gyott lé gi áru fu va ro zá si sza bály za tot, a me net ren det, a ta -
ri fá kat és ezek vál to zá sa it – az uta sok, ille tõ leg a fu va roz -
ta tók tá jé koz ta tá sa cél já ból – a lé gi sze mély szál lí tá si és
áru fu va ro zá si te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult közzé -
teszi.”

5.  §

A Vhr. 29.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:)

„e) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 1107/2006/EK ren -
de le te (2006. jú li us 5.) a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal 
élõ, il let ve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo -
gairól.”

6.  §

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 362/2004. (XII. 26.) Kor m. ren de -
let (a továb biak ban: Ebkvhr.) 4.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a 4.  § je len le gi szö ve gé nek
je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság el lát ja – a lé gi köz -
le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény vég re haj tá sá ról 
 szóló 141/1995. (XI. 30.) Kor m. ren de let 1.  §-a (4) be kez -
dé sé nek 33. pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok ki vé te lé -
vel – a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal élõ, il let ve csök -
kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról  szóló, 2006. jú -
li us 5-i 1107/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let 14. cik ké ben meg ha tá ro zott vég re haj tó szerv fel ada -
ta it.”

7.  §

Az Ebkvhr. 22.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) E ren de let a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal élõ,
il let ve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról
 szóló, 2006. jú li us 5-i 1107/2006/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let 14. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”
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8.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a ha tály ba lé -
pést kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se az Eu ró pai Unió
ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek 
vég re haj tá sá ról, va la mint eh hez kap cso ló dó an egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vény ha tály ba lé pé sé nek
nap ján lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha -
tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal
élõ, il let ve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról
 szóló, 2006. jú li us 5-i 1107/2006/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Kormány
409/2007. (XII. 29.) Korm.

rendelete
a közúti közlekedésbiztonság egyes állami

feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi
forrásokról és azok felhasználásának módjáról  szóló

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé se a) pont já nak 4. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében a Kor mány a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta i nak 
tel je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok ról és azok fel -
hasz ná lá sá nak mód já ról  szóló 188/1996. (XII. 17.) Kor m.
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

(Az or szág köz le ke dés biz ton sá ga ja ví tá sá val, a köz úti
bal ese tek meg elõ zé sé vel össze füg gõ egyes ál la mi fel ada -
tok tel je sí té sé nek pénz ügyi for rá sai:)

„d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si
bír ság köz le ke dés biz ton sá gi cél ra for dít ha tó ré sze.”
[(a továb biak ban: be vé tel)].

2.  §

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

„2.  § (1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott be vé tel az aláb bi
köz le ke dés biz ton ság ja ví tá sá val össze füg gõ fel ada tok tel -
je sí té sé re hasz nál ha tó fe l:

a) a köz úti köz le ke dés ter ve zé sé hez, fej lesz té sé hez és
sza bá lyo zá sá hoz szük sé ges, a biz ton sá got szol gá ló szak -
mai adat gyûj tõ, ér té ke lõ és ku ta tó-elem zõ mun kák ra, azok 
pub li ká lá sá ra, szak mai to vább kép zé sek, kon fe ren ci ák tá -
mo ga tá sá ra, a for ga lom el len õr zé sét és sza bá lyo zá sát szol -
gá ló tech ni kai esz kö zök fej lesz té sé re, a kap cso ló dó kom -
mu ni ká ci ós te vé keny sé gek re,

b) a köz úti köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló köz ok ta tá -
si in téz mé nyi ne ve lé si te vé keny ség szak mai tá mo ga tá sá ra,

c) az ál la mi fel ada tok meg valósítására ki ala kí tott pro -
jek te ket (ak ció prog ra mo kat) ko or di ná ló tit kár ság te vé -
keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra,

d) a köz úti köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló fel vi lá go -
sí tás ra és kom mu ni ká ci ó ra,

e) a köz úti köz le ke dés el len õr zé se ha té kony sá gát szol -
gá ló tech ni kai esz kö zök be szer zé sé re és üze mel te té sé re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sa és a be vé te lek fel hasz ná lá sa

a) az a)–c) pon tok te kin te té ben a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter,

b) a d)–e) pon tok te kin te té ben a köz le ke dé sért és a köz -
le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter
fel ada ta.”

3.  §

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

„(2) A be vé telt há rom egy mást kö ve tõ év re  szóló ak ció -
prog ram alap ján ki dol go zott éves in téz ke dé si terv alap ján
le het fel hasz nál ni. Az ak ció prog ra mot a há rom éves idõ -
tar tam le jár tát meg elõ zõ év má jus 31-éig, az éves in téz ke -
dé si ter vet pe dig a tárgy évet meg elõ zõ év jú ni us 30-áig a
köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter – a 2.  § (1) be kez dés
d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok te kin te té ben a
köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyetértés -
ben – hagy ja jó vá.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2008. jú ni us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
4.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész lép.



(3) Az R. 4.  §-ának – e ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott –
(2) be kez dé sé ben elõ írt ak ció prog ra mot el sõ al ka lom mal a 
2008–2010. évek re kell el ké szí te ni, és azt a köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter – a 2.  § (1) be kez dés d)–e) pont já ban
meg ha tá ro zott fel ada tok te kin te té ben a köz le ke dés ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – leg ké sõbb
2008. már ci us 31-éig, az ez alap ján ké szü lõ, a 2008. év re
 szóló éves in téz ke dé si ter vet pe dig 2008. má jus 31-éig
hagy ja jó vá.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Kormány
410/2007. (XII. 29.) Korm.

rendelete
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának

rendjérõl és az ellenõrzésben történõ közremûködés
feltételeirõl

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés a) pont já nak 5., 20., 21. és 22. al pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 21.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján – a 2–8.  §-ban hi vat ko zott ren del ke zé sek meg sér -
té se ese tén – a gép jár mû üzem ben tar tó já val, il let ve a Kkt.
21/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár -
mû vet hasz ná lat ra át ve võ sze méllyel (a továb biak ban
együtt: gép jár mû üze mel te tõ) szem ben az e ren de let ben
meg ha tá ro zott össze gû köz igaz ga tá si bír sá got kell ki -
szabni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban üzem ben tar tó – ki vé ve,
ha üzem ben tar tói jog vál to zá sát tar tal ma zó ok irat en nek
el len ke zõ jét iga zol ja – a gép jár mû nek a köz úti köz le ke dé -
si nyil ván tar tás ról  szóló tör vény alap ján ve ze tett nyil ván -
tar tás ba be jegy zett üzem ben tar tó ja, vagy a te lep hely sze -
rin ti or szág ha tó sá ga ál tal ki bo csá tott ok irat ba (for gal mi
en ge dély) be jegy zett üzem ben tar tó ja.

2.  §

(1) A Kkt. 21.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já hoz kap -
cso ló dó an a gép jár mû üze mel te tõ je az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni, ha a gép -
jár mû vel a meg en ge dett leg na gyobb se bes sé get túl lép ték
(a továb biak ban: se bes ség túl lé pés).

(2) Nem kell meg fi zet nie a gép jár mû üze mel te tõ nek az
(1) be kez dés sze rin ti bír sá got, ha ve le szem ben

a) ugyan ar ra az idõ re vo nat ko zó át lag se bes ség meg ál -
la pí tá sa alap ján se bes ség túl lé pés  miatt szab tak ki azo nos
vagy na gyobb össze gû bír sá got, vagy

b) a se bes ség túl lé pést meg elõ zõ, vagy azt kö ve tõ
10 per cen be lül meg va ló sult se bes ség túl lé pés  miatt azo nos 
vagy na gyobb össze gû má sik bír sá got szab tak ki, és a bír -
sá got meg fi zet te.

(3) Csak a már meg fi ze tett bír ság és az új on nan ki sza -
bott bír ság összeg kö zöt ti kü lönb sé get kell meg fi zet nie a
gép jár mû üze mel te tõ nek, ha ve le szem ben

a) ugyan ar ra az idõ re vo nat ko zó át lag se bes ség meg ál -
la pí tá sa alap ján se bes ség túl lé pés  miatt szab tak ki ki sebb
össze gû bír sá got, vagy

b) a se bes ség túl lé pést meg elõ zõ, vagy azt kö ve tõ
10 per cen be lül meg va ló sult se bes ség túl lé pés  miatt ki sebb
össze gû má sik bír sá got
szab tak ki.

3.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés b) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

4.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés c) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

5.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés d) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 4. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

6.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés e) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.
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7.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés f) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

8.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés g) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 7. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

9.  §

A Kor mány a bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta -
tá sá ra

a) el sõ fo kon
aa) He ves, Bor sod-Aba új-Zemp lén és Nóg rád me -

gyék re ki ter je dõ ille té kességgel a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei rend õrfõkapitányt,

ab) Sza bolcs-Szat már-Be reg, Haj dú-Bi har, Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gyék re ki ter je dõ ille té kességgel a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me gyei rend õrfõkapitányt,

ac) Bé kés, Csong rád, Bács-Kis kun me gyék re ki ter je dõ 
ille té kességgel a Csong rád me gyei rend õrfõkapitányt,

ad) Vas, Gyõr-Mo son-Sop ron, Za la me gyék re ki ter je -
dõ ille té kességgel a Vas me gyei rend õrfõkapitányt,

ae) Ba ra nya, So mogy, Tol na me gyék re ki ter je dõ ille té -
kességgel a Ba ra nya me gyei rend õrfõkapitányt,

af) Fej ér, Veszp rém, Ko má rom-Esz ter gom me gyék re
ki ter je dõ ille té kességgel a Fej ér me gyei rend õr fõkapi -
tányt,

ag) Bu da pest re és Pest me gyé re ki ter je dõ ille té kes -
séggel a bu da pes ti rend õrfõkapitányt,

b) má sod fo kon az or szá gos rend õrfõkapitányt
je lö li ki.

10.  §

A 2–8.  § alap ján be sze dett bír ság össze gét a bír sá got ki -
sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, az el já ró ha tó ság ré szé re, an nak a 8. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott, Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni.

11.  §

(1) A 2–8.  § alap ján be sze dett bír ság ból a köz út ke ze lõ -
je ré szé re meg kell té rí te ni a Rend õr ség és a köz út ke ze lõ je 
kö zött lé võ együtt mû kö dé si meg ál la po dás sze rin ti össze -
get, ha a sza bály sze gést iga zo ló fel vé telt a köz út ke ze lõ je
ké szí tet te.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás ban meg ha tá ro zott összeg nek fe dez nie kell

a) a fel vé telt ké szí tõ be ren de zés rend szer be ál lí tá sá nak
költ sé gét,

b) a fel vé telt ké szí tõ be ren de zés mû köd te té sé hez szük -
sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak költ -
ségét,

c) fel vé tel meg kül dé sé nek költ sé gét, va la mint

d) in do kolt nye re ség há nya dot.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás meg kö té sé hez a (2) be kez dés sze rin ti összeg meg ha tá -
ro zá sa te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té se szük sé ges.

(4) Az el já ró ha tó ság a be sze dett bír ság ból szár ma zó, az
(1) be kez dés alap ján le vont összeg után fenn ma ra dó be vé -
te lét ha von ta be fi ze ti a fel ügye le ti szerv fe je ze ti be fi ze té si
szám lá já ra.

(5) A köz pon ti költ ség ve tés be a (4) be kez dés sze rint be -
fo lyó össze get a Kor mány rész ben köz le ke dés biz ton sá gi
cél ra, így kü lö nö sen

a) a köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta i -
nak tel je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rás biz to sí tá sá ra,

b) a köz le ke dés biz ton sá got ja ví tó köz úti inf ra struk tú ra
fej lesz té sé re, va la mint

c) a Rend õr ség köz le ke dés ren dé sze ti fel ada ta i nak el lá -
tá sá ra szol gá ló esz köz ál lo má nyá nak fej lesz té sé re
for dít ja.

12.  §

(1) A 2–8.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek meg sér té sét iga zo ló kép fel vé te lek ké szí té sé re, to váb -
bí tá sá ra a rend õrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
76.  §-a alap ján a Rend õr ség, va la mint – az ál ta la ke zelt
köz uta kon – a Kkt. 33.  § (1) be kez dés és a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 63/A.  § sze -
rin ti köz út ke ze lõ je – írás ba fog lalt vál lal ko zá si szer zõ dés
alap ján – köz re mû kö dõt is igény be vehet.

(2) Köz re mû kö dõ ként olyan jo gi sze mély, va la mint jo gi 
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság és
egyé ni vál lal ko zó ve he tõ igény be, amely

a) ren del ke zik:
aa) a gép jár mû rõl és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl fel vé telt 

ké szí tõ esz köz re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek rõl  szóló kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ esz -
kö zök kel és a hasz ná la tuk hoz meg ha tá ro zott fel té te lek kel, 
és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 szá mú szab vány sze -
rin ti vagy ez zel egyen ér té kû mi nõ sí tés sel, és

ac) a te vé keny sé gé vel össze füg gés ben fe le lõs ség biz to -
sí tás sal, és

ad) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv ál tal ki -
adott kép fel vé tel ké szí té si jo go sult ság gal, és



b) nem ren del ke zik köz tar to zás sal, és a te vé keny ség -
ben sze mé lye sen részt ve võ al kal ma zot tai bün tet len elõ -
éle tû ek, és

c) sze re pel az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ -
leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Kor m.
ren de let 2.  § 14. vagy 15. pont já ban meg ha tá ro zott jegy -
zék ben, il let ve irány adó jegy zék ben.

(3) Amennyi ben a köz re mû kö dõ a (2) be kez dés ben fog -
lalt fel té te le ket már nem tel je sí ti, a továb biak ban nem ve -
he tõ igény be köz re mû kö dõ ként.

(4) A 2–8.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek meg sér té sét iga zo ló kép fel vé te lek to váb bí tá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes fel té te lek meg ha tá ro zá sa ér de ké ben a
Rend õr ség, va la mint a köz út ke ze lõ je együtt mû kö dé si
meg ál la po dás köt.

13.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 2–8.  §-ai ban meg ha tá ro zott bír sá got a
2008. má jus 1-jét köve tõen el kö ve tett sza bály sze gé sek te -
kin te té ben le het ki szab ni.

(3) E ren de let 10–11.  §-a 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(4) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 27.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

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

„a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/94/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a köz úti áru fu va ro zás
egyes tí pu sa i ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról, 
va la mint a 881/92/EGK ta ná csi ren de let 13. cik ke;”

(5) 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti a (4) be kez dés.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám

A meg en ge dett leg na gyobb se bes ség re 
vo nat ko zó ren del ke zé sek

(a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség túl lé -
pé sé nek mér té ke a meg en ge dett leg na gyobb 

se bes ség %-ában)

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let

Bír ság össze ge Ft-ban

1. 50 km/óra se bes sé gig:
a) 30%-tól 50%-ig
b) 50% fe lett 60%-ig
c) 60% fe lett 80%-ig
d) 80% fe lett 100%-ig
e) 100% fe lett 150%-ig
f) 150% fe lett

14.  § (1) be kez dés d) pont
26.  § (1) és (2) be kez dés

39.  § (1) be kez dés
39/A.  § (2) be kez dés

a) 30 000
b) 40 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 300 000

2. 50 km/óra fe lett 100 km/óra se -
bes sé gig:
a) 20%-tól 30%-ig
b) 30% fe lett 50%-ig
c) 50% fe lett 70%-ig
d) 70% fe lett 100%-ig
e) 100% fe lett 150%-ig
f) 150% fe lett

14.  § (1) be kez dés d) pont
26.  § (1) és (2) be kez dés

a) 30 000
b) 40 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 300 000

3. 100 km/óra se bes ség fe lett:
a) 10% fe lett 20%-ig
b) 20% fe lett 40%-ig
c) 40% fe lett 50%-ig
d) 50% fe lett 60%-ig
e) 60% fe lett 80%-ig
f) 80% fe lett 100%-ig
g) 100% fe lett

14.  § (1) be kez dés d) pont
26.  § (1) és (2) be kez dés

a) 30 000
b) 50 000
c) 80 000

d) 120 000
e) 150 000
f) 200 000
g) 300 000



2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A vas úti át já rón való át ha la dás ra vo nat ko zó

ren del ke zé sek

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let
Bír ság össze ge Ft-ban

1. A vas úti át já ró elõt ti meg ál lás ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek

39.  § (3) be kez dés
 b), c), e), h) pont

100 000

2. A vas úti át já ró ra tör té nõ rá haj tás -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sek

39.  § (5) be kez dés a) és b) pont 300 000

3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A jár mû for ga lom irá nyí tá sá ra szol gá ló

fény jel zõ ké szü lé kek jel zé sei

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. A fény jel zõ ké szü lék elõt ti meg -
ál lá si kö te le zett ség

9.  § (4) be kez dés c) pont 50 000

2. A to vább ha la dás ti lal mát jel zõ
fény jel zés

9.  § (4) be kez dés d) pont 100 000

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A jár mû vel tör té nõ meg ál lás ra 

és vá ra ko zás ra

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. A meg ál lás ti lal má ra 15.  § (1) be kez dés a) pont
40.  § (5) be kez dés a), c), d), e),

f), g), h), i), j), l), m) pont

30 000

2. A vá ra ko zás ti lal má ra 41.  § (2) be kez dés a), c), d) pont 30 000

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
Az au tó pá lya le ál ló sáv já nak

igény be vé te lé re

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. Ha la dás a le ál ló sá von 36.  § (1) be kez dés és 37.  §
(2) be kez dés

150 000

2. Meg ál lás az út tes ten és a le ál ló
sá von

37.  § (4) be kez dés 100 000
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6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A be haj tá si ti la lom ra, a kö te le zõ ha la dá si

irány ra

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. A be haj tás ti lal má ra 13.  § (1) be kez dés g), g/1, i),
i/1) pont 

14.  § (1) be kez dés n), z) pont

50 000

2. A kö te le zõ ha la dá si irány ra 13.  § (1) be kez dés
 a), a/1), b), c) pont

14.  § (1) be kez dés a), b), c) pont

50 000

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám A ter mé szet vé del mé re
A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 

1996. évi LIII. tör vény
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A gép jár mû vel en ge dély nél kül
tör té nõ köz le ke dés
a) vé dett ter mé sze ti te rü le ten
b) fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti
te rü le ten

38.  § (1) be kez dés j) pont a) 150 000
b) 300 000

2. Az en ge dé lye zett köz le ke dé si út -
ról való le té rés a vé dett vagy fo -
ko zot tan vé dett ter mé sze ti
te rü le ten

38.  § (1) be kez dés j) pont 100 000

8. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Rendõrség Magyar Államkincstár számlaszámai

Név Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá ma

Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 10023002-01451430-00000000

Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10024003-01451485-00000000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10027006-01451519-00000000

Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10028007-01451526-00000000

Fej ér Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10029008-01451533-00000000

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10044001-01451605-00000000

Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10047004-01451636-00000000

Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság 10023002-01451722-00000000
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A gazdasági és közlekedési miniszter
101/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete

a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés
részletes szabályairól

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXI II. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  § (2) be kez dés 3., 5. és 6.
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.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya

1.  §

A ren de let cél ja, hogy meg ha tá roz za

a) a vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ nyílt hoz zá fé rés ke -
re té ben nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra és azok igény be vé te lé -
re,

b) a pá lya vas úti tár sa ság és az in teg rált vas úti tár sa ság
Há ló za ti Üz let sza bály za tá nak tar tal má ra, el ké szí té sé re és
al kal ma zá sá ra, va la mint

c) a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sá ra

vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

2.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed:

a) 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),

b) a hoz zá fé rés re jo go sult ra [Vtv. 53.  § (1) be kez dés],

c) a vas úti igaz ga tá si szerv re,

d) a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet re (a to -
váb biak ban: VPSZ).

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) csúcs idõ szak: az a nap tá ri na pon be lü li, egy mást kö -
ve tõ leg fel jebb öt órás idõ szak, ami kor az adott vas úti pá -
lya sza ka szon a ka pa ci tás-ki hasz nált ság az el mé le ti ka pa -
ci tás 60 %-á t meg ha lad ja,

b) el mé le ti ka pa ci tás: a vas úti pá lya sza ka szon adott
idõ szak ban el he lyez he tõ me net vo na lak, az az az üze mi
me net rend ben fog lalt és a még el he lyez he tõ sza bad me net -
vo na lak összes sé ge,

c) há ló za ti za var: olyan nem várt ese mény, amely a
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás ren del ke zés re ál lá sát elõ re
nem ter vez he tõ mó don kor lá toz za,

d) igény lõ: olyan hoz zá fé rés re jo go sult, aki me net vo -
nal, illetve kap cso ló dó szol gál ta tá sok iránt igényt nyújt be
a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet nek,

e) ide ig le nes üze mi me net rend: az adott vas úti pá lya -
sza ka szon a kar ban tar tá si, fel újí tá si és fej lesz té si mun kák
idõ tar ta má ra ér vé nyes üze mi me net rend,

f) ka pa ci tás-ki hasz nált ság: az el mé le ti ka pa ci tás ki -
utalt me net vo na lak ál tal le fog lalt rész e,

g) ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet:

ga) a pá lya vas úti tár sa ság,

gb) in teg rált vas úti tár sa ság ál tal mû köd te tett nyílt hoz -
zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat ese té ben a VPSZ,

h) me net vo nal ka ta ló gus: az üze mi me net rend ben
meg je le nõ, meg szer kesz tett, ér té ke sí tés re fel kí nált sza bad
me net vo na lak összes sé ge,

i) üte mes me net rend: az üte mes me net ren di szer ke ze tet 
al ko tó me net vo nal lal ren del ke zõ vo nat me net rend je,

j) üte mes me net ren di szer ke zet: olyan me net ren di szer -
ke zet, ame lyet al ko tó me net vo na lak egy más sal 60 per ces
el to lás sal leg alább egy mást kö ve tõ 12 órán át meg sza kí tás
nél kül, perc re pon to san fe dés be hoz ha tók, és amely ben
min den me net vo nal hoz hoz zá ren del he tõ egy bár mely, de
egya zon (egé szó ra) idõ ér ték re néz ve ér tel me zett, el len ke -
zõ irá nyú me net vo nal,

k) üze mi me net rend ben nem le kö tött sza bad ka pa ci tás:
a me net vo nal ka ta ló gus, va la mint a vas úti pá lya há ló zat
nem meg szer kesz tett me net vo na lak ból ál ló sza bad ka pa ci -
tá sa,

l) üze mi vo nat: a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat
mû köd te té se ér de ké ben, va la mint rend kí vü li ese mény
 miatt köz le ke dõ, vas úti sze mély szál lí tást és a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõn kí vül más ré szé re vas úti áru fu va ro zást
nem vég zõ vo nat, füg get le nül annak üze mel te tõ jé tõl,

m) vas úti pá lya sza kasz: a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá -
lya há ló zat egy ér tel mû en azo no sít ha tó és össze füg gõ
 része.

II. Fejezet

A HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

A Hálózati Üzletszabályzat tartalma

4.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet Há ló za ti Üz let sza -
bály za ta tar tal maz za



a) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ra vo nat ko zó ál ta lá nos
elõ írásokat, ezen be lül

aa) a Há ló za ti Üz let sza bály zat cél ját,
ab) a Há ló za ti Üz let sza bály zat tar tal mát be fo lyá so ló

jog sza bá lyok (ide ért ve a nem zet kö zi jog sza bá lyo kat is)
fel so ro lá sát,

ac) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ha tá lyát és köz zé té te lé -
nek sza bá lya it,

ad) a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet más ka pa ci tás-el osz -
tó szer ve ze tek kel (ide ért ve a más ál la mok ka pa ci tás-el osz -
tó szer ve ze te it is) és a vál lal ko zó vas úti tár sa sá gok kal va ló 
kap cso lat tar tá sá nak rend jét,

ae) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban hasz nált fo gal mak
ér tel me zé sét,

b) a vas úti pá lya há ló zat hoz va ló nyílt hoz zá fé rés fel té -
te le it, ezen be lül

ba) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé re vo nat ko zó
jo go sult ság fel té te le it, a mû kö dé si en ge dély és vas út biz -
ton sá gi ta nú sít vány (ki egé szí tõ ta nú sít vány) meg lé te iga -
zo lá sá nak mód ját,

bb) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó szer zõ dés és a ke ret meg ál la po dás meg kö té sé nek sza -
bá lya it,

bc) a rend kí vü li kül de mé nyek és a ve szé lyes áruk to -
váb bí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zást,

bd) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ vas úti pá lya há ló zat
igény be vé te lé hez kap cso ló dó szak mai uta sí tá sa i nak fel so -
ro lá sát, elekt ro ni kus úton tör té nõ el ér he tõ sé gük he lyét, va -
la mint a köz zé té te lük re és ha tály ba lé pé sük re vo nat ko zó
sza bá lyo kat,

be) a vas úti jár mû vek re és a sze mély zet re vo nat ko zó
kö ve tel mé nye ket,

c) a vas úti pá lya há ló zat mû sza ki, üze mi és for gal mi jel -
lem zõ it, ezen be lül

ca) a vas úti pá lya há ló zat fõbb ele me it, föld raj zi jel lem -
zõ it, a vas úti pá lya há ló zat tal össze köt te tés ben lé võ egyéb
vas úti pá lya há ló za tok fel so ro lá sát,

cb) a vas úti pá lya há ló zat tech ni kai, tech no ló gi ai jel -
lem zõ it,

cc) a sza ko sí tott inf ra struk tú ra ként ki je lölt vas úti pá -
lya sza ka szo kat, va la mint az azo kon elõny ben ré sze sí tett
vas úti szol gál ta tá so kat,

cd) a for ga lom-kor lá to zá so kat,
ce) a vas úti pá lya há ló zat ren del ke zés re ál lá sá nak kor -

lá to zá sa it, kü lö nö sen a vas úti pá lya sza ka szok és ál lo má -
sok vas úti sze mély szál lí tá si, illetve vas úti áru to váb bí tá si
te vé keny ség bõl tör té nõ ki vo ná sa vagy idõ sza kos szü ne tel -
te té se  miatt,

cf) a vas úti sze mély szál lí tást ki szol gá ló ál lo má sok jel -
lem zõ it,

cg) a vas úti áru to váb bí tást ki szol gá ló ál lo má sok, ter -
mi ná lok jel lem zõ it,

ch) a szol gál ta tó lé te sít mé nye ket,
ci) a me net vo nal-igény lés szem pont já ból figye lembe

ve en dõ, ter ve zett vas úti pá lya há ló zat-kar ban tar tá si, -fel -
újí tá si, -fej lesz té si mun ká kat,

cj) a nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan vas úti pá lya sza ka -
szo kat,

d) a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sa el osz tá sá nak sza bá -
lya it, ezen be lül

da) az el já rás le írá sát,
db) a me net vo nal-igény lés és a ka pa ci tás-el osz tás fo -

lya ma tá nak ha tár idõ it,
dc) az össze han go lá si el já rás és a vi tás ügyek ke ze lé sé -

nek sza bá lya it,
dd) a túl ter helt vas úti pá lya sza ka szo kat és az al kal ma -

zott ka pa ci tás-el osz tá si pri o ri tá so kat,
de) ha al kal ma zás ra ke rül, ak kor a ka pa ci tás-ki hasz ná -

lás ko ráb bi mér té ke figye lembevételének mód ját az el osz -
tá si fo lya mat pri o ri tá sá nak meg ha tá ro zá sa kor,

df) a vas úti pá lya há ló za ton vég zett kar ban tar tá si, fel -
újí tá si, fej lesz té si mun kák, va la mint a rend kí vü li kül de mé -
nyek és ve szé lyes áruk to váb bí tá sa figye lembevételének
sza bá lya it a me net vo nal-biz to sí tás so rán,

dg) a kü lön le ges in téz ke dé sek meg té te lé re vo nat ko zó
elõ írásokat üzem za var, va la mint egye di igé nyek ese tén,

dh) az ide ig le nes üze mi me net rend ké szí té sé re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat,

di) az el já rást ar ra az eset re, ha a ki utalt me net vo na lat
nem hasz nál ják,

dj) a be nyúj tott me net vo nal-igé nyek mó do sí tá sá nak
[Vtv. 61.  § (5) be kez dés] sza bá lya it,

e) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
sok rész le tes meg ha tá ro zá sát, ezen be lül

ea) az alap szol gál ta tá so kat,
eb) a já ru lé kos szol gál ta tá so kat,
ec) a ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat,
ed) a mel lék szol gál ta tá so kat,
f) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tá -

sok dí ja it és a dí jak elõ re lát ha tó vál to zá sát, ezen be lül
fa) a díj sza bá si rend szer le írá sát,
fb) a díj té te le ket,
fc) az al kal maz ha tó ked vez mé nye ket, fel ára kat és ki -

egyen lí tõ jut ta tá so kat,
fd) a dí jak szám lá zá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat,
fe) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott Díj kép zé si

Mód szer tant és Díj szá mí tá si Do ku men tu mot,
g) a tel je sít mé nyösz tön zõ rend szert.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az egyes vas úti pá lya -
sza ka szok ra ké szült ka pa ci tás bõ ví té si ter vek fel so ro lá sát
– hoz zá fér he tõ sé gük meg je lö lé sé vel – a Há ló za ti Üz let -
sza bály zat mel lék le te ként te szi köz zé.

A Hálózati Üzletszabályzat közzététele és módosítása

5.  §

(1) A Vtv. 59.  § (2) be kez dé se sze rin ti ér de kel tek a Há -
ló za ti Üz let sza bály zat ter ve ze té nek ka pa ci tás-el osz tó
szer ve zet ál tal tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za ta lát kö ve tõ
10 na pon be lül te he tik meg ész re vé te le i ket. A nyil vá nos -
ság ra ho za tal ról a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a vas úti pá -
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lya há ló zat ra vo nat ko zó an ko ráb ban már me net vo -
nal-igényt be nyúj tó hoz zá fé rés re jo go sul ta kat és az Euró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál -
la mok (a továb biak ban: EGT-ál la mok) ka pa ci tás-el osz tó
szer ve ze te it elekt ro ni kus úton ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.
A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az ész re vé te le ket a Há ló za ti
Üz let sza bály zat vég le ge sí té se so rán le he tõ ség sze rint
figye lembe ve szi.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az adott me net ren di
év re vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály za tot az éves me net -
vo nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jé nek le jár ta elõtt leg -
alább négy hó nap pal köz zé te szi. Az adott me net ren di év re
vo nat ko zó éves, éves pót ló la gos, év kö zi, egye di, azon na li
és üze mi cé lú me net vo nal-igé nye ket az ar ra a me net ren di
év re vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály zat ban rög zí tett fel -
té te lek nek meg fele lõen kell be nyúj ta ni.

(3) Az adott me net ren di év re vo nat ko zó Há ló za ti Üz let -
sza bály zat a köz zé té telt kö ve tõ nap tá ri év de cem ber má so -
dik va sár nap ján 0.00 órá tól a köz zé té telt kö ve tõ má so dik
nap tá ri év de cem ber má so dik szom bat ján 24.00 órá ig ha tá -
lyos.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet el sõ al ka lom mal a
vas úti pá lya há ló zat nyílt hoz zá fé ré sû vé mi nõ sí té sét kö ve -
tõ 60 na pon be lül te szi köz zé a Há ló za ti Üz let sza bály zat
ter ve ze tét, amely a köz zé té telt kö ve tõ el sõ de cem ber hó -
nap má so dik va sár nap ján 0.00 órá tól a köz zé té telt kö ve tõ
má so dik de cem ber hó nap má so dik szom bat ján 24.00 órá ig 
ha tá lyos.

(5) Ha tá lyon kí vül he lyez he tõ a Há ló za ti Üz let sza bály -
zat, ha a vas úti pá lya há ló zat nyílt hoz zá fé ré sû mi nõ sí té se
meg szû nik.

(6) Ha több vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sát ugyan azon
ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet oszt ja el, az e vas úti pá lya há -
ló za tok ra vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály za to kat az érin -
tett pá lya há ló zat-mû köd te tõk egyet ér té se ese tén a ka pa ci -
tás-el osz tó szer ve zet egye sí ti.

6.  §

(1) A Há ló za ti Üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak ter ve ze -
tét a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet annak köz zé té te lét leg -
alább 30 nap pal meg elõ zõ en kö te les – az egyez te té si le he -
tõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben – hon lap ján nyil vá nos ság ra
hoz ni, va la mint a nyil vá nos ság ra ho za tal té nyé rõl a vas úti
pá lya há ló zat ra vo nat ko zó an ko ráb ban már me net vo -
nal-igényt be nyúj tó hoz zá fé rés re jo go sul ta kat és az
EGT-ál la mok ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze te it elekt ro ni kus
úton tá jé koz tat ni. Az ér de kel tek a nyil vá nos ság ra ho za talt
kö ve tõ 10 na pon be lül te he tik meg a mó do sí tás ter ve ze té -
vel kap cso la tos ész re vé te le i ket, ami ket a ka pa ci tás-el osz tó 
szer ve zet a mó do sí tás vég le ge sí té se so rán le he tõ ség sze -
rint figye lembe vesz.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
sok díj té te le it, az al kal ma zott ked vez mé nye ket, fel ára kat,
va la mint ki egyen lí tõ jut ta tá so kat érin tõ mó do sí tá so kat, to -
váb bá egyes vas úti pá lya sza ka szok mû köd te tés bõl – or -
szá gos je len tõ sé gû vas úti pá lya ese tén a köz le ke dé sért fe -
le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – tör té nõ ki vo ná sát tar tal -
ma zó mó do sí tást a hatályba lépést meg elõ zõ en leg alább
há rom hó nap pal kell köz zé ten ni.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet kö te les va la mennyi
mó do sí tást a Há ló za ti Üz let sza bály zat el vá laszt ha tat lan
ré szét ké pe zõ „Mó do sí tá sok jegy zé ke” cí mû jegy zék ben a
ha tály ba lé pés idõ pont já nak fel tün te té sé vel rög zí te ni.

7.  §

A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a Há ló za ti Üz let sza bály -
za tot – mó do sí tás ese tén az egy sé ges szer ke ze tû változa -
tot – a ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg meg kül di a vas út igaz -
ga tá si szerv nek. A vas úti igaz ga tá si szerv a Há ló za ti Üz -
let sza bály zat min den kor ha tá lyos vál to za tá ról nyil ván tar -
tást ve zet.

III. Fejezet

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KAPACITÁSÁNAK
ELOSZTÁSA

Az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igények
benyújtása

8.  §

(1) Az éves me net vo nal-igé nyek be nyúj tá sá nak ha tár -
ide je a me net ren di évet meg elõ zõ áp ri lis má so dik he té nek
el sõ mun ka nap ja.

(2) Az éves pót ló la gos me net vo nal-igé nye ket az éves
me net vo nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jét köve tõen, de
az éves üze mi me net rend hatályba lépését öt hét tel meg elõ -
zõ en kell be nyúj ta ni.

(3) Az igény lõ nek az éves és az éves pót ló la gos me net -
vo nal-igé nyé ben meg kell je löl nie

a) az in du lá si és ér ke zé si he lyet,

b) az igé nyelt me net ren di fek vést,

c) az igé nyelt – a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg hir -
de tett – kap cso ló dó szol gál ta tá so kat, va la mint

d) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban elõ írt egyéb ada to kat.

(4) A ke ret meg ál la po dást kö tött igény lõ a ke ret meg ál la -
po dás nak meg fele lõen nyújt hat ja be az éves és az éves pót -
ló la gos me net vo nal-igé nye ket.



Az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igények
kielégítése, az éves üzemi menetrend készítése

9.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az igény lõk éves és
– amennyi ben le het sé ges – az éves pót ló la gos me net vo -
nal-igé nyei alap ján el ké szí ti az éves üze mi me net ren det.

(2) Az éves üze mi me net rend el ké szí té se so rán a me net -
vo nal-igé nyek ano ni mi tá sát és az üz le ti ti tok vé del mét biz -
to sí ta ni kell.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet le he tõ ség sze rint ele -
get tesz min den me net vo nal-igény nek, ide ért ve a több vas -
úti pá lya há ló zat ra ki ter je dõ me net vo na lak ra vo nat ko zó
igé nye ket is, és le he tõ ség sze rint figye lembe ve szi az
igény lõ ket ter he lõ összes, for ga lom ból szár ma zó kor lá to -
zást, így a vál lal ko zá suk ra gya ko rolt gaz da sá gi ha tást is.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a vas úti pá lya há ló -
zat-ka pa ci tás éves és az éves pót ló la gos me net vo nal-igé -
nyek alap ján tör té nõ el osz tá sá nál – az ele gen dõ sza bad ka -
pa ci tás fenn tar tá sa ér de ké ben – a nap i el mé le ti ka pa ci tás
leg fel jebb 80 %-á t oszt hat ja ki.

(5) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az éves me net vo -
nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ ti zen két hé ten
be lül a be nyúj tott éves és – le he tõ ség sze rint – az éves pót -
ló la gos me net vo nal-igé nyek alap ján kö te les el ké szí te ni az
éves üze mi me net rend ter ve ze tét, to váb bá az egyes igény -
lõk re vo nat ko zó ré sze ket azok nak írás ban meg kül de ni oly
mó don, hogy az igény lõk ész re vé te le i nek meg té te lé re és a
szük sé ges egyez te té sek el vég zé sé re leg alább öt hét áll jon
ren del ke zés re, ame lyet kö ve tõ két hé ten be lül a ka pa ci -
tás-el osz tó szer ve zet vég le ge sí ti az éves üze mi me net ren -
det. A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet le he tõ ség sze rint figye -
lembe ve szi az igény lõk va la mennyi ész re vé te lét.

(6) Az éves üze mi me net rend ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma
min den év de cem ber hó nap má so dik va sár nap ján 0.00 óra -
kor kez dõ dik, és a kö vet ke zõ év de cem ber hó nap má so dik
szom bat ján 24.00 órá ig tar t.

(7) Az éves üze mi me net rend egyez te té sé rõl a ka pa ci -
tás-el osz tó szer ve zet a vas úti igaz ga tá si szerv szá má ra je -
len tést ké szít. A je len tés nek tar tal maz nia kell igény lõn -
ként a le adott me net vo nal-igé nyek meg je lö lé sét, ezen be -
lül a vál toz ta tás nél kül el fo ga dott, a vál toz ta tás sal el fo ga -
dott, va la mint az el nem fo ga dott me net vo nal-igé nye ket.

10.  §

(1) Az éves üze mi me net rend ben fenn tar tott sza bad ka -
pa ci tást úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az a le he tõ leg ki sebb
mér ték ben ter hel je a csúcs idõ sza kot.

(2) A fenn tar tott sza bad ka pa ci tást
a) az év kö zi, egye di, azon na li és üze mi cé lú me net vo -

nal-igé nyek, va la mint

b) a rend kí vü li ese mé nyek hez kap cso ló dó igé nyek (ka -
taszt ró fa-vé de lem, hon vé de lem)
ki szol gá lá sá ra le het fel hasz nál ni.

(3) A fo lya ma to san ak tu a li zált üze mi me net rend ré szét
ké pe zõ me net vo nal ka ta ló gust a ka pa ci tás-el osz tó szer ve -
zet a hon lap ján köz zé te szi.

11.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az üze mi me net rend -
bõl a le mon dott me net vo na lat tör li, és a le mon dott me net -
vo na la kat a me net vo nal ka ta ló gus ba he lye zi.

(2) Azo kon a vas úti pá lya sza ka szo kon, ame lyek re éves
és éves pót ló la gos me net vo nal-igény nem ér ke zett, ki zá ró -
lag me net vo nal ka ta ló gust tar tal ma zó üze mi me net ren det
kell ké szí te ni.

Együttmûködés a több vasúti pályahálózatra kiterjedõ
menetvonalak elosztása során

12.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a több vas úti pá lya há -
ló zat ra ki ter je dõ me net vo na lak ki ala kí tá sa és el osz tá sa ér -
de ké ben együtt mû kö dik a kap cso ló dó vas úti pá lya há ló za -
tok ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze te i vel, így kü lö nö sen részt
vesz a ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze tek nem zet kö zi ka pa ci -
tás-el osz tás sal kap cso la tos tár gya lá sa in, va la mint szük ség
ese tén kez de mé nye zi a tár gya lás össze hí vá sát.

(2) A Transz eu ró pai Vas úti Áru szál lí tá si Há ló zat hoz
tar to zó vas úti pá lya sza kasz ka pa ci tá sá nak éves el osz tá sá -
nál a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet nek fo ko zot tan ügyel nie
kell ar ra, hogy ma rad jon sza bad ka pa ci tás az éves me net -
vo nal-igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jét köve tõen ér ke zõ me -
net vo nal-igé nyek tel je sí té sé re.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet leg alább ti zen egy hó -
nap pal az üze mi me net rend hatályba lépése elõtt – a más
EGT-ál la mok ka pa ci tás-el osz tó szer ve ze te i vel együtt mû -
köd ve – elõ ze tes nem zet kö zi me net vo na la kat ha tá roz meg, 
kü lö nö sen a Transz eu ró pai Vas úti Áru szál lí tá si Há ló zat -
hoz tar to zó vas úti pá lya sza ka szok vo nat ko zá sá ban, ame -
lyek ki iga zí tá sá ra utóbb ki zá ró lag ak kor ke rül het sor, ha az 
el en ged he tet le nül szük sé ges.

Kapacitás-elosztás évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú 
menetvonal-igények alapján

13.  §

(1) A hoz zá fé rés re jo go sult az adott me net ren di év ben
az ar ra a me net ren di év re vo nat ko zó év kö zi, egye di, azon -
na li és üze mi cé lú me net vo nal-igényt nyújt hat be.
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(2) Az igény lõ az év kö zi, egye di, azon na li és üze mi cé lú 
me net vo nal-igényt a 8.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tar ta lom mal nyújt ja be.

14.  §

(1) Az év kö zi me net vo nal-igényt az igény lõ a vo nat
– több vo nat ese tén a leg ko ráb ban köz le ked tet ni ter ve zett
vo nat – ter ve zett köz le ked te té sét leg alább öt hét tel meg -
elõ zõ en nyújt hat ja be.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az év kö zi me net vo -
nal-igé nye ket a be nyúj tás tól szá mí tott öt mun ka na pon be -
lül bí rál ja el és a be ér ke zés sor rend jé ben elé gí ti ki.

15.  §

(1) Az egye di és az azon na li me net vo nal a vas úti pá lya -
há ló zat ka pa ci tá sá nak az igény lõ ál tal egy vo nat köz le ked -
te té sé re fel hasz nál ni kí vánt rész e.

(2) Az igény lõ az egye di me net vo nal-igényt a vo nat ter -
ve zett köz le ked te té sét leg alább öt nap pal meg elõ zõ en
nyújt hat ja be, amit a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a le he tõ
leg ha ma rabb, de leg fel jebb öt mun ka na pon be lül bí rál el.

(3) Az igény lõ azon na li me net vo nal-igényt a vo nat ter -
ve zett köz le ked te té sé hez vi szo nyít va öt na pon be lül, de
leg alább egy órá val ko ráb ban nyújt hat be.

(4) Az azon na li me net vo nal-igény ki elé gí té sé re a ka pa -
ci tás-el osz tó szer ve zet a me net vo nal ka ta ló gus ból ajánl fe l 
me net vo na lat. Amennyi ben ez nem fe le l meg az igény lõ -
nek és igé nyét fenn tart ja, ak kor a vo na tot a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ az adott for gal mi vi szo nyok hoz iga zo dó an,
az üze mi me net rend ben nem le kö tött ka pa ci tás igény be vé -
te lé vel jo go sult le köz le ked tet ni.

16.  §

Az üze mi cé lú me net vo nal az üze mi me net rend ben nem
le kö tött sza bad ka pa ci tás ter hé re az üze mi vo nat köz le ked -
te té sé re igény be vett me net vo nal.

17.  §

A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az aláb bi sor rend ben ré -
sze sí ti elõny ben a kü lön bö zõ tí pu sú, egy más sal üt kö zõ
me net vo nal-igé nye ket:

a) éves me net vo nal-igény,
b) éves pót ló la gos me net vo nal-igény,
c) év kö zi me net vo nal-igény,
d) egye di me net vo nal-igény,
e) azon na li me net vo nal-igény,
f) üze mi cé lú me net vo nal-igény.

18.  §

A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet ne gyed éven te mo ni tor ing 
je len tést ké szít a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re a vas úti
pá lya há ló zat hoz va ló nyílt hoz zá fé rés, a pá lya ka pa ci tá sok
ki hasz ná lá sá nak, va la mint az év kö zi, egye di, azon na li és
üze mi cé lú me net vo nal-igény lés és -el osz tás gya kor la tá -
nak fi gye lem mel kí sé ré se ér de ké ben. A mo ni tor ing rend -
szer ke re te it, va la mint az adat szol gál ta tás tar tal mi fel té te -
le it és ha tár idõ it a vas úti igaz ga tá si szerv a ka pa ci tás-el -
osz tó szer ve zet tel tör té nõ elõ ze tes egyez te tést köve tõen
ha tá roz za meg.

Az összehangolási eljárás

19.  §

(1) Az össze han go lá si el já rást a ka pa ci tás-el osz tó szer -
ve zet nek kell írás ban és elekt ro ni kus úton kez de mé nyez -
nie va la mennyi érin tett igény lõ és a vas úti igaz ga tá si szerv 
egy ide jû ér te sí té se mel lett a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás
iránt be je len tett igé nyek üt kö zé sé rõl szer zett tu do mást kö -
ve tõ két mun ka na pon be lül.

(2) Az össze han go lá si el já rás ról  szóló ér te sí tés ben meg
kell je löl ni a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás iránt be je len -
tett igé nyek üt kö zé sé vel érin tett ka pa ci tást, az igény tõl el -
té rõ en – fi gye lem mel a 12.  § (3) be kez dés re – fel aján lott
ka pa ci tást, az össze han go lá si el já rás he lyét, ide jét, va la -
mint az össze han go lá si el já rá son va ló rész vé tel el mu lasz -
tá sá nak kö vet kez mé nye it.

(3) Az össze han go lá si el já rást a ka pa ci tás-el osz tó szer -
ve zet ve ze ti le. Az el já rás ról jegy zõ köny vet kell fel ven ni,
amit min den, az össze han go lá si el já rá son részt ve võ fél nek
alá kell ír nia.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az össze han go lá si el -
já rás so rán nem ren de zett vi tás kér dé sek ben ho zott dön té -
sé rõl az igény lõ ket a dön tés meg ho za ta lát köve tõen ha la -
dék ta la nul kö te les írás ban tá jé koz tat ni.

Eljárás túlterhelt vasúti pályaszakaszok, 
valamint egymással ütközõ, azonos típusú

menetvonal-igények esetén

20.  §

(1) Ha egy adott vas úti pá lya sza ka szon a me net vo -
nal-igé nyek ki elé gí té se az össze han go lá si el já rás ke re té -
ben sem biz to sít ha tó, vagy az egy éven be lül vár ha tó an be -
nyúj tás ra ke rü lõ me net vo nal-igé nyek nagy va ló szí nû ség -
gel nem elé gít he tõk ki, a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a vas -
úti pá lya há ló zat érin tett ré szét a Há ló za ti Üz let sza bály zat -
ban túl ter helt vas úti pá lya sza kasz nak mi nõ sí ti.



(2) A vas úti pá lya há ló zat ki egyen sú lyo zot tabb igény be -
vé te le, a túl ter helt vas úti pá lya sza ka szok el ke rü lé se és a
zsú folt ság meg elõ zé se ér de ké ben a ka pa ci tás-el osz tó szer -
ve zet he lyet te sí tõ vas úti pá lya sza kaszt je löl het ki. A ka pa -
ci tás-el osz tó szer ve zet nek a he lyet te sí tõ vas úti pá lya sza -
ka szo kat a me net vo nal ka ta ló gus sal együtt, az zal azo nos
mó don kell meg hir det nie.

(3) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal szol gál ta tott ada tok
alap ján a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a túl ter helt vas úti pá -
lya sza ka szok ese tén vissza von hat ja az igény lõ tõl azok nak
a me net vo na lak nak az igény be vé te li jo gát, ame lye ket a
Há ló za ti Üz let sza bály zat ban rög zí tett kü szöb ér ték nél
– leg alább egy hó na pon ke resz tül – ke ve sebb al ka lom mal
vet tek igény be, ki vé ve, ha er re az igény lõ ér dek kö rén kí -
vül ál ló ok  miatt ke rült sor.

21.  §

(1) A túl ter helt vas úti pá lya sza ka szon a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ ál tal igé nyelt me net vo nal el sõbb sé get él -
vez, amennyi ben

a) a ka pa ci tás hasz ná la ta a jog sza bály ban fog lal tak
vég re haj tá sá hoz szük sé ges, vagy

b) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si
vagy fej lesz té si mun kát vé gez.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ az (1) be kez dés sze rin ti
el sõbb sé gi igé nyét csúcs idõ sza kon be lül vég zett vas úti
köz szol gál ta tás sal szem ben nem ér vé nye sít he ti.

(3) Túl ter helt vas úti pá lya sza kasz – az (1) és (2) be kez -
dé sek ben fog lalt ren del ke zé sek ér vé nye sí té sét köve tõen –, 
va la mint egy más sal üt kö zõ éves, éves pót ló la gos, egye di
és azon na li me net vo nal-igé nyek ese tén az aláb bi sor rend
figye lembe véte lével – a sza ko sí tott inf ra struk tú ra ként ki -
je lölt vas úti pá lya sza ka szok ki vé te lé vel – el sõbb sé get kell
biz to sí ta ni

a) a vas úti köz szol gál ta tás nak,
b) a nem zet kö zi vas úti sze mély szál lí tás nak,
c) a nem zet kö zi vas úti áru to váb bí tás nak,
d) az egyéb vas úti áru to váb bí tás nak,
e) az egyéb vas úti sze mély szál lí tás nak.

(4) Ha a (3) be kez dés ben fog lal tak alap ján az el sõbb sé -
get él ve zõ me net vo nal-igény nem ha tá roz ha tó meg, ak kor
az aláb bi sor rend figye lembe véte lével el sõbb sé get kell
biz to sí ta ni

a) az üte mes me net rend alap ján köz le ke dõ vo na tok -
nak,

b) a ke ret meg ál la po dás alap ján igé nyelt me net vo na lak -
nak,

c) a több köz le ke dé si nap ra vo nat ko zó me net vo nal-igé -
nyek nek,

d) a hosszabb vi szony lat ra vo nat ko zó me net vo nal-igé -
nyek nek,

e) a rend sze re sen köz le ke dõ vo na tok me net vo nal-igé -
nye i nek,

f) a ko ráb ban be nyúj tott me net vo nal-igé nyek nek.

A vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási
és fejlesztési munkáinak figye lembevétele

22.  §

(1) A vas úti pá lya há ló zat ter ve zett kar ban tar tá si, fel újí -
tá si és fej lesz té si mun ká i nak le he tõ vé té te le ér de ké ben az
ezek vég re haj tá sá hoz szük sé ges va la mennyi pá lya hasz ná -
la ti igényt a pá lya há ló zat-mû köd te tõ az éves üze mi me net -
rend ké szí té sé nek idõ sza ká ban nyújt ja be a ka pa ci tás-el -
osz tó szer ve zet ré szé re. Ezen igé nye ket az éves üze mi me -
net rend re vo nat ko zó sza bá lyok alap ján kell ki elé gí te ni.

(2) Az éves üze mi me net rend ké szí té sé nek idõ sza ká ban
nem ter vez he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si és fej lesz té si mun -
kák idõ tar ta má ra a pá lya há ló zat-mû köd te tõ – a vár ha tó be -
vé tel ki esé sé nek és a már ki utalt me net vo na lak kal össze -
füg gõ eset le ges kár té rí té si kö te le zett sé gé nek mér le ge lé sé -
vel – a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet tõl pá lya há ló zat-ka pa ci -
tást igé nyel. A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a be nyúj tott
igény alap ján kez de mé nye zi az adott vas úti pá lya sza kasz
üze mi me net rend jé nek fel füg gesz té sét, és az érin tett
igény lõk kel egyez te tett ide ig le nes üze mi me net ren det ké -
szít. Az ide ig le nes üze mi me net ren det a ka pa ci tás-el osz tó
szer ve zet úgy ké szí ti el, hogy a le he tõ leg ki sebb mér ték -
ben le gyen szük sé ges a már ki utalt me net vo na lak mó do sí -
tá sa.

(3) A kar ban tar tá si, fel újí tá si és fej lesz té si mun kák vár -
ha tó ha tá sá nak be mu ta tá sát (ka pa ci tás kor lá to zó ha tás, te -
re lõ út irá nyok) ha von kén ti ak tu a li zá lás sal a kapacitás-
 elosztó szer ve zet hon lap ján kell köz zé ten ni.

Eljárás üzemzavar esetén

23.  § 

(1) Ha a pá lya há ló zat-mû köd te tõ a Vtv. 31.  § (2) be kez -
dés b) pont ja alap ján a me net vo na lat vissza von ta, a ka pa -
ci tás-el osz tó szer ve zet az igény lõ ké rel mé re a ren del ke -
zés re ál ló ka pa ci tás ter hé re más me net vo na lat ajánl fe l.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a hon lap ján fo lya ma to -
san nap ra kész tá jé koz ta tást ad a vas úti pá lya há ló zat ka pa -
ci tá sa igény be ve he tõ sé gé nek rend kí vü li ese mény bõl fa ka -
dó kor lá to zá sa i ról.

IV. Fejezet

KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS

Keretmegállapodás

24.  §

(1) Az igény lõ a Vtv. 57.  §-a sze rin ti ke ret meg ál la po -
dást a ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet tel kö ti meg.
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(2) Egy vas úti pá lya sza kasz vo nat ko zá sá ban a nap i el -
mé le ti ka pa ci tás leg fel jebb 5 %-os mér té ké ig köt he tõ ke -
ret meg ál la po dás.

(3) Az öt év nél hosszabb idõ tar ta mú ke ret meg ál la po dás
csak hosszú táv ú ke res ke del mi szer zõ dé sek, a ke ret meg ál -
la po dás ál tal érin tett vas úti pá lyá val össze füg gõ be ru há zás 
vagy koc ká zat ese tén köt he tõ. Tíz év nél hosszabb idõ re
ke ret meg ál la po dás ki zá ró lag ak kor köt he tõ, ha az igény lõ
részt vesz hosszú tá von meg va ló su ló vas úti be ru há zás ban,
és a ke ret meg ál la po dás ban az igény lõ nek a be ru há zás sal
kap cso la tos, kü lön szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gei is
rög zí tés re ke rül nek.

(4) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a ke ret meg ál la po dás
min den olyan ada tát, amely nem mi nõ sül tör vény ál tal vé -
dett ti tok nak, va la mennyi ér de kelt szá má ra hoz zá fér he tõ -
vé te szi.

Kapacitáselemzés és kapacitásbõvítési terv

25.  §

(1) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ ka pa ci tás elem zés sel
meg ha tá roz za a me net vo nal-igé nyek meg fe le lõ ki elé gí té -
sét aka dá lyo zó, a vas úti pá lya sza kasz túl ter helt sé gét ered -
mé nye zõ oko kat.

(2) A ka pa ci tás elem zés ben figye lembe kell ven ni a vas -
úti pá lya sza kasz jel lem zõ it, az üze mel te tés mód ját, az igé -
nyelt szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak fel té te le it és mind ezek -
nek a pá lya ka pa ci tás ra gya ko rolt ha tá sát. Az elem zés so -
rán meg kell ha tá roz ni a túl ter helt ség csök ken té sé re irá -
nyuló rö vid- és kö zép tá vú in téz ke dé se ket. A ter ve zett in -
téz ke dé sek köz é tar toz hat az út vo nal, a me net rend és a se -
bes ség mó do sí tá sa, va la mint a vas úti pá lya sza kasz fel újí -
tá sa, fej lesz té se.

(3) A ka pa ci tás elem zést a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ké -
szí ti el a vas úti pá lya sza kasz túl ter helt té nyil vá ní tá sát
köve tõen, ki vé ve, ha a 26.  § sze rin ti ka pa ci tás bõ ví té si terv
meg va ló sí tá sa már fo lya mat ban van.

(4) A ka pa ci tás elem zést a pá lya há ló zat-mû köd te tõ a
túl ter helt vas úti pá lya sza kaszt hasz ná ló igény lõk kel és a
ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet tel tör té nõ egyez te tés után, de
még a vas úti pá lya sza kasz túl ter helt té nyil vá ní tá sát kö ve tõ 
hat hó na pon be lül meg kül di a vas úti igaz ga tá si szerv nek.

(5) A vas úti igaz ga tá si szerv az éves je len té sé ben
összeg zi a túl ter helt vas úti pá lya sza ka szok ra vo nat ko zó
ka pa ci tás elem zé se ket, to váb bá – amennyi ben a ka pa ci tás -
elem zés köz le ke dés po li ti kai za va rok ra vagy az ál lam i
 tulajdonú inf ra struk tú ra hi á nyos sá ga i ra mu tat rá – javas -
latokat fo gal maz meg a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter -
nek.

26.  §

(1) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a ka pa ci tás elem zés vas -
úti igaz ga tá si szerv ré szé re tör té nõ meg kül dé sét kö ve tõ hat 

hó na pon be lül ka pa ci tás bõ ví té si ter vet ké szít. A ka pa ci tás -
bõ ví té si terv ki dol go zá sá ra a túl ter helt vas úti pá lya sza -
kaszt hasz ná ló igény lõk kel foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen ke rül sor.

(2) A ka pa ci tás bõ ví té si terv meg ha tá roz za
a) a túl ter helt ség oka it,
b) a for ga lom vár ha tó jö võ be li ala ku lá sát rö vid-, kö -

zép- és hosszú tá von,
c) a vas úti pá lya sza kasz fej lesz té sé nek kor lá ta it,
d) a ka pa ci tás bõ ví tés le he tõ sé ge it és költ sé ge it, ide ért -

ve a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak vár ha tó vál to zá sa it,
e) a le het sé ges ka pa ci tás bõ ví té si in téz ke dé se ket és a

meg va ló sí tá suk ra vo nat ko zó költ ség-ha szon elem zé se ket,
f) a ja va solt in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak ütem ter vét,
g) az in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges pénz -

ügyi fe de zet (ezen be lül az ál lam i tá mo ga tás) mér té két.

(3) A ka pa ci tás bõ ví té si ter vet a pá lya há ló zat-mû köd te tõ 
az egyez te té sek után eset le ge sen fenn ma radt vélemény -
különbségeket is be mu tat va kül di meg a ka pa ci tás-el osz tó
szer ve zet és a vas úti igaz ga tá si szerv rész éré re. Ha a ka pa -
ci tás bõ ví té si terv ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ál lam i
tá mo ga tás fel hasz ná lá sát igény lik, ak kor azt a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter nek is
meg kül di. A ka pa ci tás bõ ví té si terv ben fog lalt in téz ke dé -
sek meg va ló sí tá sá ról a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ne gyed -
éven te be szá mo lót ké szít a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re.

Szakosított infrastruktúra kijelölése

27.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet egy vas úti pá lya sza -
kaszt az azt hasz ná ló igény lõk kel foly ta tott egyez te tést,
va la mint a vas úti igaz ga tá si szerv egyez te tés rõl tör té nõ tá -
jé koz ta tá sát köve tõen sza ko sí tott inf ra struk tú ra ként je löl -
het ki.

(2) A sza ko sí tott inf ra struk tú ra ki je lö lé se ese tén a ka pa -
ci tás-el osz tás so rán az igény lõ – a ki je lö lés ben meg ha tá ro -
zott vas úti szol gál ta tás ra vo nat ko zó igé nyé nek – elõny ben
ré sze sí té se nem je lent he ti az Euró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó szer zõ dés 81., 82. és 86. cik ké ben fog lal tak sé rel mét.

(3) A sza ko sí tott inf ra struk tú ra ki je lö lé se nem aka dá -
lyoz hat ja meg a sza ko sí tott inf ra struk tú ra más vas úti szol -
gál ta tá sok cél já ra tör té nõ igény be vé te lét, amennyi ben a
vas úti pá lya sza kasz ren del ke zik sza bad ka pa ci tás sal, to -
váb bá a vas úti jár mû vek meg fe lel nek a vas úti pá lya sza ka -
szon tör té nõ köz le ke dés mû sza ki fel té te le i nek.

Nagymértékben kihasználatlan vasúti pályaszakaszok

28.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a Há ló za ti Üz let sza -
bály zat ban olyan vas úti pá lya sza kaszt mi nõ sít het nagy -



mér ték ben ki hasz ná lat lan vas úti pá lya sza kasz nak, amely -
nek nap i át la gos ka pa ci tás-ki hasz nált sá ga a meg elõ zõ me -
net ren di év ada tai alap ján a nap i el mé le ti ka pa ci tás
25 %-á t nem ha lad ta meg.

(2) A nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan vas úti pá lya sza -
kasz igény be vé te lé ért fi ze ten dõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj ból 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
egye di ked vez mény biz to sít ha tó.

V. Fejezet

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATHOZ TÖRTÉNÕ NYÍLT
HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATOS

SZOLGÁLTATÁSOK

29.  §

(1) A Vtv. 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott szol -
gál ta tá sok hoz (a továb biak ban: pá lya vas úti szol gál ta tá -
sok) min den igény lõ meg kü lön böz te tés tõl men tes mó don
jo go sult hoz zá fér ni.

(2) A pá lya vas úti szol gál ta tá sok ke re té ben
a) hoz zá fé rést kell biz to sí ta ni a nyílt hoz zá fé ré sû rak te -

rü le tek hez, ra ko dó he lyek hez és jár mû mér le gek hez,
b) a kü lön bö zõ vas úti pá lya há ló za tok köl csön ös át jár -

ha tó sá gá nak hi á nyá ból ere dõ en szük sé ges sé vá ló ki egé -
szí tõ szol gál ta tás nak mi nõ sül az át ra ká si és ten gely át sze -
re lé si te vé keny ség,

c) mel lék szol gál ta tás ként biz to sít ha tó a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ – Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott – in for má ci ós rend sze ré hez tör té nõ hoz zá fé rés.

30.  §

(1) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ az igény lõk szá má ra fel -
té te le ket ír hat elõ a vas úti pá lya há ló zat jö võ be ni be vé te le i -
vel és hasz ná la tá val kap cso la tos jo gos el vá rá sai vé del me
ér de ké ben. E fel té te lek nek meg fe le lõ nek, át lát ha tó nak és
hát rá nyos meg kü lön böz te tés tõl men tes nek kell len ni ük, és 
azo kat az el osz tá si el vek ré sze ként köz zé kell ten ni a Há ló -
za ti Üz let sza bály zat ban. E fel té te lek rõl a vas úti igaz ga tá si
szerv tá jé koz tat ja az Euró pai Bi zott sá got.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek az
igény lõ szá má ra

a) az igény lõ te vé keny sé gé nek ter ve zett mér té ké vel
arány ban ál ló pénz ügyi biz to sí ték nyúj tá sá ra, va la mint

b) a ka pa ci tás-el osz tás so rán az igény lõ ál tal be nyúj tott 
igény meg fe le lõ sé gé nek biz to sí tá sá ra
vo nat koz hat nak.

31.  §

Amennyi ben az igény lõ a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá -
lya há ló zat hasz ná la tá hoz kap cso ló dó te vé keny sé gé hez

más mû köd te té sé ben lé võ sa ját cé lú vas úti pá lya há ló za tot
is igény be kí ván ven ni, ak kor a me net vo nal-igény hez mel -
lé ke li a sa ját cé lú vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nek nyi -
lat ko za tát a szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé rõl.

32.  §

A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé -
nek rész le tes fel té te le i tõl a pá lya há ló zat-mû köd te tõ és az
igény lõ a há ló zat-hoz zá fé ré si szer zõ dés ben a Há ló za ti Üz -
let sza bály zat ban fog lal tak tól ak kor tér het nek el, ha er re a
Há ló za ti Üz let sza bály zat le he tõ sé get ad.

33.  §

(1) A Vtv. 66.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bel sõ
meg álla po dás tar tal maz za

a) az in teg rált vas úti tár sa ság vál lal ko zó vas úti te vé -
keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy sé ge i nek a pá lya vas úti
szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re és igény be vé te lé re,

b) az in teg rált vas úti tár sa ság vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te té sét vég zõ szer ve ze ti egy sé gei és a vál lal ko zó vas úti 
te vé keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy sé gei kö te le zett sé ge i -
re, va la mint kap cso lat tar tá sá ra,

c) a pá lya vas úti szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek iga zo lá -
sá ra, va la mint

d) a bel sõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj el szá mo lá sá ra

vo nat ko zó sza bá lyo kat úgy, hogy a meg ren delt és ki utalt
pá lya vas úti szol gál ta tá sok a tény le ge sen igény be vett pá -
lya vas úti szol gál ta tá sok kal össze vet he tõk le gye nek.

(2) A bel sõ meg álla po dás

a) biz to sít ja a fo lya mat át lát ha tó sá gát, va la mint

b) nem tar tal maz hi vat ko zást az in teg rált vas úti tár sa -
ság olyan bel sõ sza bály za tá ra, amely nem rész e a bel sõ
meg ál la po dás nak.

(3) Az in teg rált vas úti tár sa ság nak az ál ta la mû köd te tett
nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat hoz va ló hoz zá fé ré se
nem va ló sít hat meg meg kü lön böz te tést más hoz zá fé rés re
jo go sult tal szem ben.

VI. Fejezet

A TELJESÍTMÉNYÖSZTÖNZÕ RENDSZER

34.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a há ló za ti za va rok
csök ken té se és a vas úti köz le ke dé si tel je sít mé nyek ja ví tá -
sa ér de ké ben a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban teljesítmény -
ösztönzõ rend szert ha tá roz meg, amely nek alap el vei a vas -
úti pá lya há ló zat egé szé re vo nat ko zó an azo no sak.
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(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ re és a hoz zá fé rés re jo go -
sult ra is vo nat ko zó tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer ele mei
le het nek kü lö nö sen a há ló za ti za vart oko zó te vé keny sé gért 
ki sza bott pénz ügyi hát rá nyok, va la mint a terv fe let ti tel je -
sít mé nyért já ró pénz ügyi elõ nyök. A pénz ügyi hát rány
egy ér tel mû en a pá lya há ló zat-mû köd te tõ vagy egy hoz zá -
fé rés re jo go sult ál tal oko zott há ló za ti za var hoz kö tõ dik. A
tel je sít mény-ösz tön zõ rend szer a pá lya há ló zat-mû köd te -
tõ re és a hoz zá fé rés re jo go sult ra egy más sal ará nyos ele me -
ket tar tal maz.

(3) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet úgy ha tá roz za meg a
tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer ele me i nek mér té két és al -
kal ma zá suk fel té te le it, hogy a tel je sít mé nyösz tön zõ rend -
szer mû köd te té sé bõl szár ma zó anya gi elõny a mû köd te tés
rá for dí tá sa i val ará nyos le gyen, va la mint a há ló za ti za var
okai azo no sí tá sá nak ad mi niszt ra tív költ sé ge ne ha lad ja
meg a há ló za ti za var oko zá sá ért ki sza bott pénz ügyi hát -
rányt.

(4) A tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer figye lembe ve szi
az igé nyelt tõl el té rõ en fel hasz nált pá lya há ló zat-ka pa ci -
tást, va la mint elõny ben ré sze sí ti azo kat a hoz zá fé rés re jo -
go sul ta kat, akik a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott me net rend sze rû sé gi mér té ket meg ha la dó an vet ték
tény le ge sen igény be a pá lya há ló zat-ka pa ci tást.

(5) A tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer alap ján meg ha tá ro -
zott pénz ügyi elõ nyök és pénz ügyi hát rá nyok a há ló -
zat-hoz zá fé ré si dí jak pénz ügyi el szá mo lá sá nak ke re té ben
is el szá mol ha tók, de azok a há ló za ti za va rok ból szár ma zó
ká rok ren de zé sé be nem von ha tók be.

(6) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet az al kal ma zott tel je -
sít mé nyösz tön zõ rend szer ta pasz ta la ta it – így kü lö nö sen a
há ló za ti za va rok csök ken té sé re gya ko rolt ha tást – min den
me net ren di év re vo nat ko zó an a pá lya há ló zat-mû köd te tõ, a 
hoz zá fé rés re jo go sul tak és a vas úti igaz ga tá si szerv be vo -
ná sá val ér té ke li.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

35.  §

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

(2) H atályát vesz ti
a) 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,
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 és a
nagy se bes sé gû vas úti rend sze rek köl csön ös át jár ha tó sá gá -
ról  szóló 9/2002. (II. 6.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 48/2004. (IV. 22.) GKM ren de let, va la mint

c) 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 el kü lö ní té sé rõl  szóló 50/2007.
(IV. 26.) GKM–PM együt tes ren de let 10.  § b) pont ja.

(3) E ren de let

a) 35.  § (2) be kez dé se a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ má so dik na pon,

b) 36.  § (1) be kez dé se 2008. már ci us 2-án,

c) 36.  § (2) be kez dé se 2010. de cem ber 31-én

vesz ti ha tá lyát. E be kez dés 2011. ja nu ár 1-jén vesz ti ha tá -
lyát.

Átmeneti rendelkezések

36.  §

(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a ren de let ki hir de té sét 
kö ve tõ me net ren di év re vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály -
za tot leg ké sõbb 2008. már ci us 1-jé ig mó do sít ja annak ér -
de ké ben, hogy az meg fe lel jen az e ren de let ben fog lal tak -
nak.

(2) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a tel je sít mé nyösz tön -
zõ rend szer re vo nat ko zó sza bá lyo kat el sõ al ka lom mal a
2010. de cem ber má so dik va sár nap já tól kez dõ dõ me net -
ren di év re ha tá roz za meg.

(3) 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 a 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.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

37.  § Ez a ren de let – a Vtv.-vel együtt – a vas úti inf ra -
struk tú ra-ka pa ci tás el osz tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra -
struk tú ra hasz ná la ti dí já nak fel szá mí tá sá ról  és a biz ton sá gi 
ta nú sít vány ról szóló, 2001. feb ru ár 26-ai 2001/14/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv 3. cikk (2) be kez dé -
sé nek, 8. cikk (4) be kez dé sé nek, 11. cik ké nek, 12. cik ké -
nek, 15. cikk (1) be kez dé sé nek, 16. cikk (2)–(3) be kez dé -
sé nek, 17. cikk (2) és (5)–(6) be kez dé sé nek, 18. cik ké nek,
19. cikk (2)–(3) be kez dé sé nek, 20. cik ké nek, 21. cikk
(1)–(5) be kez dé sé nek, 22. cik ké nek, 23. cik ké nek,
24. cikk (2)–(3) be kez dés nek, 25. cik ké nek, 26. cikk
(1)–(2) be kez dé sé nek, 27. cik ké nek, 28. cik ké nek, va la -
mint I. és III. mel lék let nek va ló meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



A gazdasági és közlekedési miniszter
102/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete
a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös

átjárhatóságáról  szóló 
36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény  88.  § (2) be kez dés 19. pont já ban, va la mint a mû sza ki
ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ellen õr zõ és ta nú sí tó
szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm.
ren de let 11.  §-ában 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.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csön ös át jár ha tó sá -
gá ról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 19.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

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

„c) a Bi zott ság 2007/32/EK irány elve (2007. jú ni us 1.) a 
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csön ös át -
jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná csi irány elv VI. mel -
lék le té nek és a ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti rend -
szer köl csön ös át jár ha tó sá gá ról  szóló 2001/16/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv VI. mel lék le té nek mó do sí -
tá sá ról.”

2.  §

Az R. 5. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

4.  §

Ez a ren de let a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti
rend szer köl csön ös át jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná -
csi irány elv VI. mel lék le té nek és a ha gyo má nyos transz -
európai vas úti rend szer köl csön ös át jár ha tó sá gá ról  szóló
2001/16/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. jú ni us 1-jei

2007/32/EK bi zott sá gi irány elv nek va ló meg fe le lést szol -
gál ja.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 102/2007. (XII. 22.) GKM rendelethez

„5. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárása

1. EK-hi te le sí té si el já rás
 

Az EK hi te le sí té si el já rás az az el já rás, amely so rán a
be je len tett szer ve zet ellen õr zi és ta nú sít ja, hogy egy al -
rend szer

a) meg fe lel a vo nat ko zó ren de le tek és uni ós jo gi ak tu -
sok elõ írásainak,

b) meg fe lel a kap cso ló dó egyéb ren del ke zé sek nek, elõ -
írásoknak, és üzem be he lyez he tõ.

2. El len õr zé si sza ka szok
 

Az al rend sze ren a kö vet ke zõ sza ka szok mind egyi ké ben
el len õr zést kell vég re haj ta ni:

a) ál ta lá nos ter ve zés,
b) elõ ál lí tás – az al rend szer meg épí té se, ezen be lül pél -

dá ul az épí tõ mér nö ki te vé keny sé gek, a gyár tás, a rend -
szerelemek össze sze re lé se és az ál ta lá nos be ál lí tá sok,

c) az al rend szer vég sõ el len õr zé se.
A ter ve zé si fá zis (be le ért ve a tí pus vizs gá la to kat) és az

elõ ál lí tá si fá zis so rán a fõ vál lal ko zó (vagy a gyár tó) vagy
annak a Kö zös ség ben szék hellyel ren del ke zõ meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je vizs gá lat irán ti ké rel met nyújt hat be.

Eb ben az eset ben a vizs gá lat(ok)ról a fõ vál lal ko zó
(vagy a gyár tó) ál tal ki vá lasz tott be je len tett szer ve zet köz -
ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot ál lít ki „EK köz ben sõ al -
rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” for má já ban, az
összes érin tett fá zis(ok)ra vo nat ko zó an.

3. EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány és EK-hi te le sí té si nyi -
lat ko zat
 

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ki ál lít -
ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy annak a Kö zös ség te rü le tén 
le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je szá má ra a hi te le -
sí té si ta nú sít ványt, majd a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy kép -
vi se lõ je ki ál lít ja az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot az Euró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
azon ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ha tó sá ga szá má -
ra, amely ben az al rend szert fel sze re lik, illetve mû köd te tik.

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet meg -
vizs gál ja az al rend szer ter ve zé sét és elõ ál lí tá sát.
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Adott eset ben a be je len tett szer ve zet figye lembe ve szi a
„köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot”, és annak ér de ké ben,
hogy ki ál lít sa az EK-hi te le sí té si ta nú sít ványt

a) ellen õr zi, hogy az al rend szer

aa) a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át adott, vo nat -
ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko -
za tok ál tal le fe dett, ha a be je len tett szer ve ze tet fel kér ték
er re a fá zis ra, vagy

ab) elõ ál lí tá sá ban meg fe lel a fõ vál lal ko zó nak (vagy a
gyár tó nak) át adott, vo nat ko zó ter ve zé si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok ál tal le fe dett min den szem pont nak, ha a
be je len tett szer ve ze tet fel kér ték er re a ter ve zé si fá zis ra.

b) hi te le sí ti, hogy az ÁME kö ve tel mé nyét he lye sen tel -
je sí tik, és meg vizs gál ja azo kat a ter ve zé si és elõ ál lí tá si ele -
me ket, ame lye ket a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át -
adott, vo nat ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok nem tár gyal nak.

4. Mû sza ki do ku men tá ció
 

A hi te le sí té si nyi lat ko za tot kí sé rõ mû sza ki do ku men tá -
ci ó nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az inf ra struk tú ra ese té ben: épí té si ter vek, a föld mun kák 
és a meg erõ sí té si mun ká la tok jó vá ha gyá si jegy zõ köny vei,
be to no zá si vizs gá la ti és el len õr zé si je len té sek stb.,

b) más al rend sze rek ese tén: a ki vi te le zés sel meg egye zõ 
ál ta lá nos és rész le tes terv raj zok, elekt ro mos kap cso lá si
raj zok, a hid ra u li kus rend szer raj zai, ve zér lõ áram kö ri áb -
rák, adat fel dol go zó és au to ma ti kus rend sze rek le írá sa,
üze mel te té si és kar ban tar tá si ké zi köny vek stb.,

c) az al rend szer be be épí tett köl csön ös át jár ha tó sá got
le he tõ vé te võ rend sze re le mek jegy zé ke,

d) az EK-meg fe le lõ sé gi vagy hasz ná lat ra va ló al kal -
mas ság ról  szóló nyi lat ko za tok pél dá nya, ame lyek kel a
fent em lí tett rend sze re le me ket e ren de let 8.  §-a ér tel mé ben 
el kell lát ni, csa tol va hoz zá adott eset ben a vo nat ko zó szá -
mí tá si fel jegy zé se ket, és a kö zös mû sza ki elõ írások alap -
ján a be je len tett szer ve ze tek ál tal el vég zett pró bák ról és
vizs gá la tok ról fel vett jegy zõ köny vek,

e) adott eset ben a köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko zat(ok)
és az EK köz ben sõ al rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat(ok), be le ért ve a be je len tett szer ve zet ál tal az ér vé nyes -
sé gük te kin te té ben vég zett hi te le sí tés ered mé nyét,

f) az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ál tal
ki adott és el len jegy zett ta nú sít vány, csa tol va a vo nat ko zó
szá mí tá so kat tar tal ma zó fel jegy zé se ket, ame lyek iga zol -
ják, hogy az al rend szer meg fe lel en nek a ren de let nek, és
rög zí ti az eset le ges – az el já rás vég re haj tá sa so rán tet t –
ész re vé te le it és vissza nem vont fenn tar tá sa it.

Az iga zo lás hoz csa tol ni kell az ugyan ezen szer ve zet ál -
tal a mel lék let 5.3. és 5.4. pont ja i ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint el ké szí tett el len õr zé si, illetve vizs gá la ti je len tést is.

5. EK-el len õr zés
 

5.1. Az EK-el len õr zés cél ja annak biz to sí tá sa, hogy az
al rend szer elõ ál lí tá sa so rán a mû sza ki do ku men tá ci ó ban
fog lalt kö te le zett sé ge ket be tart sák.

 5.2. A gyár tás el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve zet
ré szé re le he tõ vé kell ten ni az ál lan dó be ju tást az épít ke zé -
sek hely szí né re, a gyár tó üze mek be, a rak tár te rü le tek re, ha
in do kolt, az elõ re gyár tás és a fo lya mat ba épí tett ellen õr zés 
te rü le te i re, to váb bá ál ta lá ban vé ve min den olyan hely re,
ame lyet a szer ve zet el len õr zé si mun ká ja vég zé sé hez szük -
sé ges nek tar t. A hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy annak a Kö -
zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
kö te les el kül de ni a be je len tett szer ve zet hez mind azon do -
ku men tu mo kat, ame lyek az el len õr zés hez szük sé ge sek,
kü lö nö sen az al rend szer rel kap cso la tos ki vi te le zé si ter ve -
ket és mû sza ki do ku men tá ci ót.
 5.3. Az al rend szer lé te sí té si fo lya ma ta el len õr zé sé ért
fe le lõs be je len tett szer ve zet rend sze res idõ kö zön ként rész -
le tes vizs gá la tot vé gez a ren de let ben fog lal tak tel je sí té sé -
nek el len õr zé se cél já ból. Kér he ti, hogy az épí té si mû ve le -
tek bi zo nyos sza ka sza i nál je len le hes sen. Meg ál la pí tá sa i -
ról a szer ve zet vizs gá la ti je len tést ké szít az al rend szer lé te -
sí té sé nek fe le lõ sei szá má ra.
 5.4. A be je len tett szer ve zet elõ ze tes be je len tés nél kül
is fel ke res he ti a mun ka te rü le tet vagy a gyár tó üze me ket.
Az ilyen lá to ga tá sok ide jén a be je len tett szer ve zet tel jes
vagy rész le ges fe lül vizs gá la tot vé gez het. A ki vi te le zés fe -
le lõ sei szá má ra el len õr zé si, illetve vizs gá la ti je len tést ad.

6. Do ku men tá ció be nyúj tás
 

A be je len tett szer ve zet a 4. pont ban em lí tett tel jes do ku -
men tá ci ót át ad ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ nek, vagy annak a
Kö zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ jé nek. Ez a do ku men tá ció tá maszt ja alá az al rend szer
üzem ké pes sé gé nek el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve -
zet ál tal ki ál lí tott EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt. A do ku -
men tá ci ót csa tol ni kell az EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat hoz,
ame lyet a hi te le sí tés-ké rel me zõ az érin tett EGT-ál lam ha -
tó sá gá hoz nyújt be.

A hi te le sí tés-ké rel me zõ a do ku men tá ció egy pél dá nyát
kö te les meg õriz ni az al rend szer tel jes élet tar ta ma alatt.
Ké rés re bár mely más EGT-ál lam nak el kell kül de ni a do -
ku men tá ció má so la tát.

7. Köz zé té tel
 

Min den be je len tett szer ve zet kö te les rend sze re sen köz -
zé ten ni a vo nat ko zó in for má ci ó kat a kö vet ke zõk rõl:

a) a meg ka pott EK-hi te le sí tés igény lé sei,

b) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott köz ben sõ hi te le sí té si nyi -
lat ko za tok,

c) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott hi te le sí té si ta nú sít vá nyok.

8. Nyelv
 

Az EK-hi te le sí té si el já rás sal kap cso la tos dokumentá -
ciókat és a le ve le zést annak az EGT-ál lam nak a hi va ta los
nyel vén kell foly tat ni, amely ben a hi te le sí tés-ké rel me zõ
vagy a Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott kép vi se lõ je le -
te le pe dett, vagy amely nyel vet a hi te le sí tés-ké rel me zõ el -
fo gad.”



A gazdasági és közlekedési miniszter
103/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete
a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer

kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 37/2006. (VI. 21.)
GKM rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény  88.  § (2) be kez dés 19. pont já ban, va la mint a mû sza ki
ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ellen õr zõ és ta nú sí tó
szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm.
ren de let 11.  §-ában 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.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl -
csön ös át jár ha tó sá gá ról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM
ren de let (a továb biak ban: R.) 18.  §-a a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

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

„c) a Bi zott ság 2007/32/EK irány elve (2007. jú ni us 1.) a 
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csön ös át -
jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná csi irány elv VI. mel -
lék le té nek és a ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti rend -
szer köl csön ös át jár ha tó sá gá ról  szóló 2001/16/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv VI. mel lék le té nek mó do sí -
tá sá ról.”

2.  §

Az R. 5. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

4.  §

Ez a ren de let a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti
rend szer köl csön ös át jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta ná -
csi irány elv VI. mel lék le té nek és a ha gyo má nyos transz -
európai vas úti rend szer köl csön ös át jár ha tó sá gá ról  szóló
2001/16/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. jú ni us 1-jei

2007/32/EK bi zott sá gi irány elv nek va ló meg fe le lést szol -
gál ja.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 103/2007. (XII. 22.) GKM rendelethez

„5. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárása

1. EK-hi te le sí té si el já rás
 

Az EK-hi te le sí té si el já rás az az el já rás, amely so rán a
be je len tett szer ve zet ellen õr zi és ta nú sít ja, hogy egy al -
rend szer

a) meg fe lel a vo nat ko zó ren de le tek és uni ós jo gi ak tu -
sok elõ írásainak,

b) meg fe lel a kap cso ló dó egyéb ren del ke zé sek nek, elõ -
írásoknak, és üzem be he lyez he tõ.

2. El len õr zé si sza ka szok
 

Az al rend sze ren kö vet ke zõ sza ka szok mind egyi ké ben
el len õr zést kell vég re haj ta ni:

a) ál ta lá nos ter ve zés,
b) elõ ál lí tás – az al rend szer meg épí té se, ezen be lül pél -

dá ul az épí tõ mér nö ki te vé keny sé gek, a gyár tás, a rend -
szerelemek össze sze re lé se és az ál ta lá nos be ál lí tá sok,

c) az al rend szer vég sõ el len õr zé se.
A ter ve zé si fá zis (be le ért ve a tí pus vizs gá la to kat) és az

elõ ál lí tá si fá zis so rán a fõ vál lal ko zó (vagy a gyár tó) vagy
annak a Kö zös ség ben szék hellyel ren del ke zõ meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je vizs gá lat irán ti ké rel met nyújt hat be.

Eb ben az eset ben a vizs gá lat(ok)ról a fõ vál lal ko zó
(vagy a gyár tó) ál tal ki vá lasz tott be je len tett szer ve zet köz -
ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot ál lít ki „EK köz ben sõ al -
rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” for má já ban, az
összes érin tett fá zis(ok)ra vo nat ko zó an.

3. EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány és EK-hi te le sí té si nyi -
lat ko zat
 

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ki ál lít -
ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy annak a Kö zös ség te rü le tén 
le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je szá má ra a hi te le -
sí té si ta nú sít ványt, majd a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy kép -
vi se lõ je ki ál lít ja az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot az Euró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
azon ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) ha tó sá ga szá má -
ra, amely ben az al rend szert fel sze re lik, illetve mû köd te tik.

Az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet meg -
vizs gál ja az al rend szer ter ve zé sét és elõ ál lí tá sát.
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Adott eset ben a be je len tett szer ve zet figye lembe ve szi a
„köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko za tot”, és annak ér de ké ben,
hogy ki ál lít sa az EK-hi te le sí té si ta nú sít ványt

a) ellen õr zi, hogy az al rend szer
aa) a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át adott, vo nat -

ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko -
za tok ál tal le fe dett, ha a be je len tett szer ve ze tet fel kér ték
er re a fá zis ra, vagy

ab) elõ ál lí tá sá ban meg fe lel a fõ vál lal ko zó nak (vagy a
gyár tó nak) át adott, vo nat ko zó ter ve zé si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok ál tal le fe dett min den szem pont nak, ha a
be je len tett szer ve ze tet fel kér ték er re a ter ve zé si fá zis ra,

b) hi te le sí ti, hogy az ÁME kö ve tel mé nyét he lye sen tel -
je sí tik és meg vizs gál ja azo kat a ter ve zé si és elõ ál lí tá si ele -
me ket, ame lye ket a fõ vál lal ko zó nak (vagy gyár tó nak) át -
adott, vo nat ko zó ter ve zé si és elõ ál lí tá si köz ben sõ hi te le sí -
té si nyi lat ko za tok nem tár gyal nak.

4. Mû sza ki do ku men tá ció
 

A hi te le sí té si nyi lat ko za tot kí sé rõ mû sza ki do ku men tá -
ci ó nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az inf ra struk tú ra ese té ben: épí té si ter vek, a föld mun -
kák és a meg erõ sí té si mun ká la tok jó vá ha gyá si jegy zõ -
köny vei, be to no zá si vizs gá la ti és el len õr zé si je len té sek
stb.,

b) más al rend sze rek ese tén: a ki vi te le zés sel meg egye zõ 
ál ta lá nos és rész le tes terv raj zok, elekt ro mos kap cso lá si
raj zok, a hid ra u li kus rend szer raj zai, ve zér lõ áram kö ri áb -
rák, adat fel dol go zó és au to ma ti kus rend sze rek le írá sa,
üze mel te té si és kar ban tar tá si ké zi köny vek stb.,

c) az al rend szer be be épí tett köl csön ös át jár ha tó sá got
le he tõ vé te võ rend sze re le mek jegy zé ke,

d) az EK-meg fe le lõ sé gi vagy hasz ná lat ra va ló al kal -
mas ság ról  szóló nyi lat ko za tok pél dá nya, ame lyek kel a
fent em lí tett rend sze re le me ket e ren de let 8.  §-a ér tel mé ben 
el kell lát ni, csa tol va hoz zá adott eset ben a vo nat ko zó szá -
mí tá si fel jegy zé se ket, és a kö zös mû sza ki elõ írások alap -
ján a be je len tett szer ve ze tek ál tal el vég zett pró bák ról és
vizs gá la tok ról fel vett jegy zõ köny vek,

e) adott eset ben a köz ben sõ hi te le sí té si nyi lat ko zat(ok)
és az EK köz ben sõ al rend szer-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat(ok), be le ért ve a be je len tett szer ve zet ál tal az ér vé nyes -
sé gük te kin te té ben vég zett hi te le sí tés ered mé nyét,

f) az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ál tal
ki adott és el len jegy zett ta nú sít vány, csa tol va a vo nat ko zó
szá mí tá so kat tar tal ma zó fel jegy zé se ket, ame lyek iga zol -
ják, hogy az al rend szer meg fe lel en nek a ren de let nek, és
rög zí ti az eset le ges –  az el já rás vég re haj tá sa so rán tet t –
ész re vé te le it és vissza nem vont fenn tar tá sa it.

Az iga zo lás hoz csa tol ni kell az ugyan ezen szer ve zet ál -
tal a mel lék let 5.3. és 5.4. pont ja i ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint el ké szí tett el len õr zé si, illetve vizs gá la ti je len tést is.

5. EK-el len õr zés
 

5.1. Az EK-el len õr zés cél ja annak biz to sí tá sa, hogy az
al rend szer elõ ál lí tá sa so rán a mû sza ki do ku men tá ci ó ban
fog lalt kö te le zett sé ge ket be tart sák.

 5.2. A gyár tás el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve zet
ré szé re le he tõ vé kell ten ni az ál lan dó be ju tást az épít ke zé -
sek hely szí né re, a gyár tó üze mek be, a rak tár te rü le tek re, ha
in do kolt, az elõ re gyár tás és a fo lya mat ba épí tett ellen õr zés 
te rü le te i re, to váb bá ál ta lá ban vé ve min den olyan hely re,
ame lyet a szer ve zet el len õr zé si mun ká ja vég zé sé hez szük -
sé ges nek tar t. A hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy annak a Kö -
zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
kö te les el kül de ni a be je len tett szer ve zet hez mind azon do -
ku men tu mo kat, ame lyek az el len õr zés hez szük sé ge sek,
kü lö nö sen az al rend szer rel kap cso la tos ki vi te le zé si ter ve -
ket és mû sza ki do ku men tá ci ót.
 5.3. Az al rend szer lé te sí té si fo lya ma ta el len õr zé sé ért
fe le lõs be je len tett szer ve zet rend sze res idõ kö zön ként rész -
le tes vizs gá la tot vé gez a ren de let ben fog lal tak tel je sí té sé -
nek el len õr zé se cél já ból. Kér he ti, hogy az épí té si mû ve le -
tek bi zo nyos sza ka sza i nál je len le hes sen. Meg ál la pí tá sa i -
ról a szer ve zet vizs gá la ti je len tést ké szít az al rend szer lé te -
sí té sé nek fe le lõ sei számára.
 5.4. A be je len tett szer ve zet elõ ze tes be je len tés nél kül
is fel ke res he ti a mun ka te rü le tet vagy a gyár tó üze me ket.
Az ilyen lá to ga tá sok ide jén a be je len tett szer ve zet tel jes
vagy rész le ges fe lül vizs gá la tot vé gez het. A ki vi te le zés fe -
le lõ sei szá má ra el len õr zé si, illetve vizs gá la ti je len tést ad.

6. Do ku men tá ció be nyúj tás
 

A be je len tett szer ve zet a 4. pont ban em lí tett tel jes do ku -
men tá ci ót át ad ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ nek, vagy annak a
Kö zös ség te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ jé nek. Ez a do ku men tá ció tá maszt ja alá az al rend szer
üzem ké pes sé gé nek el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve -
zet ál tal ki ál lí tott EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt. A do ku -
men tá ci ót csa tol ni kell az EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat hoz,
ame lyet a hi te le sí tés-ké rel me zõ az érin tett EGT-ál lam ha -
tó sá gá hoz nyújt be.

A hi te le sí tés-ké rel me zõ a do ku men tá ció egy pél dá nyát
kö te les meg õriz ni az al rend szer tel jes élet tar ta ma alatt.
Ké rés re bár mely más EGT-ál lam nak el kell kül de ni a do -
ku men tá ció má so la tát.

7. Köz zé té tel
 

Min den be je len tett szer ve zet kö te les rend sze re sen köz -
zé ten ni a vo nat ko zó in for má ci ó kat a kö vet ke zõk rõl:

a) a meg ka pott EK-hi te le sí tés igény lé sei,
b) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott köz ben sõ hi te le sí té si nyi -

lat ko za tok,

c) a ki ál lí tott vagy el uta sí tott hi te le sí té si ta nú sít vá nyok.

8. Nyelv
 

Az EK-hi te le sí té si el já rás sal kap cso la tos dokumentá -
ciókat és a le ve le zést annak az EGT-ál lam nak a hi va ta los
nyel vén kell foly tat ni, amely ben a hi te le sí tés-ké rel me zõ
vagy a Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott kép vi se lõ je le -
te le pe dett, vagy amely nyel vet a hi te le sí tés-ké rel me zõ el -
fo gad.”



A gazdasági és közlekedési miniszter
104/2007. (XII. 22.) GKM

rendelete
a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági

engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, 
a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági

engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes
szabályokról  szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet

módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  § (2) be kez dés 2. 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.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vas út biz ton sá gi ta nú sít vány ra, a biz ton sá gi en ge dély -
re, a biz ton ság irá nyí tá si rend sze rek re, a biz ton sá gi je len -
tés re, va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 40/2006.
(VI. 26.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,5.  § (1) A vas út biz ton sá gi ta nú sít ványt [Vtv. 33.  §
(1) be kez dés] a köz le ke dé si ha tó ság a biz ton ság irá nyí tá si
rend szer re meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek re és a biz ton ság -
irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó, e ren de let 1. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott elõ írások tel je sí té se ese tén ad hat ja ki
annak a vas úti tár sa ság nak, ame lyik elõ ször Ma gyar or szá -
gon kez di vagy kezd te meg mû kö dé sét.

(2) A köz le ke dé si ha tó ság a vas út biz ton sá gi ta nú sít -
ványt a 653/2007/EK bi zott sá gi ren de let I. és II. mel lék le -
té ben fog lalt for má ban ad ja ki.”

2.  §

Az R. 6.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A vas út biz ton sá gi ta nú sít vány iránt a Vtv. 6–9.  §-a
sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa ság -
nak a 653/2007/EK bi zott sá gi ren de let III. mel lék le té ben
fog lalt nyom tat vá nyon ké rel met kell be nyúj ta nia a köz le -
ke dé si ha tó ság hoz. A ké re lem ben meg kell ha tá roz ni az
igény be ven ni kí vánt pá lya há ló za tot. A ta nú sít vány ha tá -
lya a ké re lem ben meg je lölt pá lya há ló zat ra ter jed ki.”

3.  §

Az R. 7.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa -
ság nak a köz le ke dé si ha tó ság hoz a 653/2007/EK bi zott sá -
gi ren de let III. mel lék le té ben fog lalt nyom tat vá nyon be -
nyúj tott ki egé szí tõ ta nú sít vány irán ti [Vtv. 33.  § (5) be kez -
dés] ké rel mé ben pon to san meg kell ha tá roz nia a ta nú sít -
vány ha tá lyán kí vü li, igény be ven ni kí vánt to váb bi pá lya -
há ló za tot. A ki egé szí tõ ta nú sít vány ha tá lya a ké re lem ben
meg je lölt pá lya há ló zat ra ter jed ki.”

4.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,12.  § (1) Ez a ren de let a 2004/49/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 10. cik ké nek meg fe le lõ biz ton sá -
gi ta nú sít vá nyok és ké re lem mel be nyúj tott do ku men tá ció
egy sé ges euró pai for má tu má nak hasz ná la tá ról és a
2001/14/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv ér tel -
mé ben ki bo csá tott biz ton sá gi ta nú sít vá nyok ér vé nyes sé -
gé rõl  szóló, 2007. jú ni us 13-i 653/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

(2) Ez a ren de let – a Vtv.-vel együtt – a kö zös sé gi vas -
utak biz ton sá gá ról, va la mint a vas út tár sa sá gok en ge dé lye -
zé sé rõl  szóló 95/18/EK ta ná csi irány elv és a vas úti inf ra -
struk tú ra ka pa ci tás el osz tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra -
struk tú ra hasz ná la ti dí já nak fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi 
ta nú sít vány ról  szóló 2001/14/EK irány elv mó do sí tá sá ról
 szóló, 2004. áp ri lis 29-ei 2004/49/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv 9–14., 18. cik ké nek, to váb bá I., III. és
IV. mel lék le té nek va ló meg fe le lést szol gál ja.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

6.  §

Ez a ren de let a 2004/49/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv 10. cik ké nek meg fe le lõ biz ton sá gi ta nú sít vá -
nyok és ké re lem mel be nyúj tott do ku men tá ció egy sé ges
euró pai for má tu má nak hasz ná la tá ról és a 2001/14/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv ér tel mé ben ki bo csá -
tott biz ton sá gi ta nú sít vá nyok ér vé nyes sé gé rõl  szóló,
2007. jú ni us 13-i 653/2007/EK bi zott sá gi ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
105/2007. (XII. 23.) GKM

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

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont 12. al 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.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
2.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)

„e) „kö zös sé gi jár mû”: az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ban (a továb biak ban:
szár ma zá si or szág) nyil ván tar tás ba vett, for gal mi en ge -
déllyel és rend szám mal el lá tott jár mû,”

(2) Az ER. 2.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont -
tal egé szül ki:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)

„g) „jár mû-ho no sí tá si el já rás”: a kö zös sé gi jár mû egye -
di for ga lom ba he lye zé sé re irá nyuló en ge dé lye zé si el já rás,
amely ben az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga el is me ri a jár -
mû for ga lom ban tar tá sá ra a szár ma zá si or szág ban meg -
szer zett jo go sult sá got.”

2.  §

Az ER. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban a jár mû tí pus
MR.-ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek való meg fe le -
lõ sé gét – kü lön vizs gá lat nél kül – tel je sí tett nek kell te kin -
te ni.”

3.  §

(1) Az ER. 4.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A tí pus bi zo nyít vány ban, to váb bá a „Meg fe le lõ sé gi ta -
nú sít vány”-on, va la mint a „Mû sza ki Adat lap”-on al kal ma -
zott „EK tí pus jó vá ha gyás-szám” szá mo zá si rend sze rét a
11. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

(2) Az ER. 4.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) Kö zös sé gi jár mû re az egye di for ga lom ba he lye zé -
si en ge délyt a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek el -
len õr zé se nél kül, a jár mû for ga lom ban tar tá sá ra vo nat ko -
zó an a szár ma zá si or szág ban meg szer zett jo go sult ság iga -
zo lá sa mel lett, a 4/C.  §-ban meg ha tá ro zott jár mû-ho no sí -
tá si el já rás ban kell ki ad ni.”

4.  §

Az ER. a 4/B. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 4/C.  §-sal és azt
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A közösségi jármû egyedi forgalomba helyezésének
engedélyezése (jármû-honosítási eljárás)

4/C.  § (1) A kö zös sé gi jár mû egye di for ga lom ba he lye -
zé sé nek en ge dé lye zé sét az NKH-nak a tu laj do nos la kó he -
lye (szék he lye) sze rin ti re gi o ná lis igaz ga tó sá ga ké re lem re, 
a szár ma zá si or szág ban ki adott ok má nyok be mu ta tá sa és a
jár mû szem lé je alap ján jár mû-ho no sí tá si el já rás al kal ma -
zá sá val vég zi. A jár mû-ho no sí tá si el já rás ra – a (2)–(8) be -
kez dés ben fog lalt el té rés sel – az egye di for ga lom ba he lye -
zé si en ge dé lye zé si el já rás e ren de let ben meg ha tá ro zott
sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) A jár mû-ho no sí tá si el já rás al kal ma zá sá nak fel té te le,
hogy a jár mû tu laj do no sa ren del kez zen a szár ma zá si or -
szág ille té kes ha tó sá ga ál tal ki adott ok má nyok kal (ere de ti, 
vagy a ki bo csá tó ha tó ság ál tal hi te le sí tett má so lat tal),
ame lyek iga zol ják:

a) a jár mû tu laj don jo gát (be le ért ve az üzem ben tar tás
jo gát is), va la mint

b) a for ga lom ban való rész vé tel jo go sult sá gát (ide ért ve
a szár ma zá si or szág ban al kal ma zott köz le ke dés biz ton sá gi
és kör nye zet vé del mi el len õr zé si rend szer sze rin ti ok má -
nyo kat és azok ér vé nyes sé gét is).

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, nem ma gyar
nyel ven ki ál lí tott ok mány ese té ben annak ma gyar nyel vû
for dí tá sát is csa tol ni kell a jár mû-ho no sí tá si el já rás ban.

(4) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban a jár mû nyil ván tar tás -
ba vé te lé hez szük sé ges, va la mint a re giszt rá ci ós adó ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott to váb bi ada ta it a (2) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ok má nyok figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(5) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban vég zett szem le so rán
in teg rált vizs gá lat tal kell el len õriz ni a jár mû azo no sí tó
ada ta it, va la mint a (2) be kez dés ben em lí tett ok má nya it, to -
váb bá meg kell ál la pí ta ni és elekt ro ni ku san rög zí te ni a jár -
mû nyil ván tar tás ba vé te lé hez szük sé ges – az 1. szá mú mel -
lék let ben fog lalt „Mû sza ki adat lap"-on meg ha tá ro -
zott – ada to kat. A „Mû sza ki adat lap” „45. Zá ra dé kok”
 rovatában fel kell tün tet ni a (2) be kez dés ben em lí tett, a jár -
mû-ho no sí tá si el já rás alap já ul szol gá ló ok má nyok azo no -
sí tó it is.
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(6) A nyil ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges tí pus jel lem zõ
ada to kat az EK tí pus jó vá ha gyás sal ren del ke zõ jár mû tí pus
ese tén a jár mû höz a gyár tó ál tal ki adott „Meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat” alap ján, az EK tí pus jó vá ha gyás sal nem ren -
del ke zõ kö zös sé gi jár mû ese tén a szár ma zá si or szág ille té -
kes ha tó sá ga ál tal ki adott for gal mi en ge dély alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

(7) A jár mû tu laj do no sá nak ké rel mé re az ered mé nyes
jár mû-ho no sí tá si el já rás alap ján az elekt ro ni ku san rög zí -
tett ada tok nak az el já rás ra jo go sult ha tó ság ré szé re tör té nõ
át adá sá val kez de mé nyez he tõ a köz úti köz le ke dé si nyil -
ván tar tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott szár ma -
zás-el len õr zé si nyil ván tar tás ba vé te li el já rás.

(8) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ke re té ben vég zett szem -
lén kí vül a 10.  §-ban meg ha tá ro zott for ga lom ba he lye zés
elõt ti vizs gá la tot ab ban az eset ben kell el vé gez ni, ha

a) a szár ma zá si or szág ban ki adott for gal mi en ge dély
ér vé nyes sé gi ide jét meg ha la dó ér vé nyes sé gi idõ meg ál la -
pí tá sa ér de ké ben a tu laj do nos ezt kéri, valamint

b) a szem le so rán ala pos gya nú ja me rül fel annak, hogy
a jár mû

ba) nem üzem ké pes, vagy

bb) a köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te ti, illetve a
kör nye ze tet sú lyo san szennye zi.

E vizs gá lat so rán a már for ga lom ba he lye zett jár mû vek
üzem ben tar tá sá hoz az MR.-ben meg ha tá ro zott köz le ke -
dés biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek tel je -
sü lé sét kell el len õriz ni.

(9) A jár mû-ho no sí tá si el já rás hoz kap cso ló dó an a gép -
ko csi hoz ki kell adni a kör nye zet vé del mi iga zo ló la pot, ha

a) a gép ko csi ren del ke zik a kör nye zet vé del mi meg fe le -
lõ ség rõl a szár ma zá si or szág ban ki ál lí tott ok mánnyal,
vagy

b) a jár mû-ho no sí tá si el já rás ke re té ben el vég zett vizs -
gá lat alap ján a jár mû kör nye zet vé del mi szem pont ból meg -
fe le lõ.

(10) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban ki adott „Mû sza ki
adat lap”-on a kö vet ke zõ idõ sza kos vizs gá lat ha tár ide jét a
szár ma zá si or szág ban ki adott for gal mi en ge dély ér vé nyes -
sé gi ide jé vel me ge gye zõ en kell meg ha tá roz ni.”

5.  §

Az ER. 11.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A for ga lom ban való rész vé tel kor lá to zá sa, és az
(5) be kez dés alap ján meg ál la pí tott fel té te lek ki ter jed het -
nek kü lö nö sen:

a) a 3.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott jár mû faj ta meg ál la pí tá sá ra,

b) a jár mû meg en ge dett leg na gyobb se bes sé gé nek kor -
lá to zá sá ra, vagy

c) a jár mû ve ze té sé hez a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tól el té rõ ve ze tõi en ge dély-ka te gó ria elõ írására.”

6.  §

Az ER. 31.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 70/156/EGK irány elve (1970. feb ru ár 6.) a

gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, valamint az azt 
mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK, 2005/64/EK, 2005/66/EK, 2006/40/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi, 2001/92/EK, 2001/116/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/78/EK,
2004/104/EK, 2005/49/EK, 2006/28/EK és 2007/37/EK
bi zott sá gi, 2006/96/EK ta ná csi irány el vek és
715/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/24/EK irány -
elve (2002. már ci us 18.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 92/61/EGK irány -
elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2003/77/EK, 2005/30/EK bi zott sá gi, valamint
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/37/EK irány -
elve (2003. má jus 26.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti
trak to rok, azok pót ko csi ja i nak és cse rél he tõ von ta tott
mun ka gé pe i nek, be le ért ve ezek rend sze re it is, to váb bá al -
kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek tí pus jó vá ha -
gyá sá ról, valamint a 74/150/EGK irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK,
2005/67/EK bi zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi
irány elvek;

d) a Ta nács 96/96/EK irány elve (1996. de cem ber 20.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi juk, idõ sza kos mû sza ki vizs gá la -
tá ról szóló tag ál la mi jog sza bá lyok közelítésérõl, valamint
az azt mó do sí tó 2001/9/EK, 2001/1l/EK és 2003/27/EK
bi zott sá gi irány el vek;

e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/30/EK irány -
elve (2000. jú ni us 6.) a Kö zös ség te rü le tén köz le ke dõ ha -
szon gép jár mû vek köz le ke dé se al kal mas sá gú or szág úti
mû sza ki el len õr zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2003/26/EK bi zott sá gi irány elv;

f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK irány -
elve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû vek -
rõl, 8. cikk (3) és (4) be kez dé se;

g) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1753/2000/EK ha -
tá ro za ta (2000. jú ni us 22.) az új sze mély gép ko csik át la gos
faj la gos CO2 ki bo csá tá sát ellen õr zõ rend szer ki ala kí tá sá -
ról.”

7.  §

Az ER. 7. szá mú mel lék le té nek 8. pont 8.4. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ lép:

(8. A vizs ga biz to sok füg get len sé gé nek biz to sí tá sa)
„8.4. A vizs gá ló ál lo mást üze mel te tõ gép jár mû fenn tar -

tó nál al kal ma zás ban álló, a 8.2. pont sze rint füg get len nek
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te kint he tõ mun ka kör ben fog lal koz ta tott vizs ga biz tos
(a továb biak ban: al kal ma zot ti vizs ga biz tos) ab ban az eset -
ben je löl he tõ ki, amennyi ben a vizs gá ló ál lo mást olyan

a) gép jár mû fenn tar tó vál lal ko zás üze mel te ti, amely a
jár mû idõ sza kos vizs gá lat ra tör té nõ fel ké szí té sét a jár mû
vizs gá la tát meg elõ zõ en el vég zi, vagy

b) új jár mû vek for gal ma zá sát is vég zõ vál lal ko zás üze -
mel te ti, amely ren del ke zik a for ga lom ba he lye zés elõt ti
vagy idõ sza kos vizs gá lat ra ál lí tott jár mû gyárt má nyok te -
kin te té ben a gyár tó ha zai kép vi se le ti jo go sult sá gá val.”

8.  §

Az ER. az 1. mel lék let sze rin ti 11. szá mú mel lék let tel
egé szül ki.

9.  §

(1) Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(2) Az ER. B. Füg ge lé ke e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(3) Az ER. C. Füg ge lé ke e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (3)–(6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) az ER. 1.  §-ának (3) be kez dé se,
b) a gáz üze mû jár mû vek üze mel te té sé vel össze füg gõ

egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 13/1993.
(V. 12.) KHVM ren de let,

c) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
22/1994. (VI. 8.) KHVM ren de let,

d) egyes köz le ke dé si mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 21/1995. (XII. 15.) KHVM ren de let,

e) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/1998. (V. 22.) KHVM ren de let,

f) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/1999. (IV. 28.) KHVM ren de let,

g) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2000. (V. 24.) KHVM ren de let,

h) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2001. (I. 10.) Kö ViM ren de let,

i) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2001. (XII. 18.) Kö ViM ren de let,

j) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2002. (XII. 28.) GKM ren de let,

k) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2004. (III. 30.) GKM ren de let,

l) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
115/2004. (IX. 24.) GKM ren de let,

m) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
144/2004. (XII. 29.) GKM ren de let,

n) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
83/2005. (X. 11.) GKM ren de let,

o) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
125/2005. (XII. 29.) GKM ren de let,

p) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2006. (IV. 19.) GKM ren de let,

q) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
52/2006. (VII. 31.) GKM ren de let,

r) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
89/2006. (XII. 26.) GKM ren de let,

s) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
44/2007. (IV. 4.) GKM ren de let.

(3) E ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  §-ának (2) be kez dé se,
4.  §-ával meg ál la pí tott, az ER. 4/C.  §-ának (1)–(6) be kez -
dé se, (8) be kez dé se és (10) be kez dé se, to váb bá 7.  §-a
2008. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E ren de let 4.  §-ával meg ál la pí tott, az ER.
4/C.  §-ának (7) és (9) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha -
tály ba.

(5) E ren de let 6.  §-ával meg ál la pí tott, az ER. 31.  §-ának
a) pont ja 2009. ja nu ár 3-án lép ha tály ba.

(6) E ren de let 2. mel lék le té nek 7. és 8. pont ja 2008. ja -
nu ár 4-én lép ha tály ba.

(7) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 4-én ha tá lyát vesz ti.

11.  §

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK irány -
elve (2006. má jus 17.) a gép jár mû vek lég kon di ci o ná ló
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rend sze re i bõl ere dõ ki bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

b) a Ta nács 2006/96/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) az áruk sza bad moz gá sa te rü le tén el fo ga dott egyes
irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin -
tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2007/37/EK irány elve (2007. jú ni us 21.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló
70/156/EGK ta ná csi irány elv I. és III. mel lék le té nek mó -
do sí tá sá ról;

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Euro 5 és Euro 6) ki bo csá tás te kin te -

té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si és
-kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 16. cikk
(1) be kez dé se és II. mel lék let.

(2) A ren de let ter ve zet 1.  §-ának, 2.  §-ának, 3.  §-a (2) be -
kez dé sé nek, 4.  §-ának és 7.  §-ának a mû sza ki szab vá nyok
és sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

„11. szá mú mel lék let az 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let hez

Az EK-típusjóváhagyás számozási rendszere

1. A tel jes jár mû vek tí pus jó vá ha gyá sa ese tén az EK-tí pus jó vá ha gyás-szám négy sza kasz ból, a rend szer, al kat rész és
ön ál ló mû sza ki egy ség tí pus jó vá ha gyá sa ese té ben öt sza kasz ból áll, a kö vet ke zõ rész le te zés sze rint. Va la mennyi
eset ben a sza ka szo kat a „*” jel vá laszt ja el.

1. sza kasz: Nyom ta tott kis „e”, ame lyet az EK-tí pus jó vá ha gyást ki bo csá tó tag ál lam aláb bi meg kü lön böz te tõ
szá ma kö vet

    1 Né met or szág ese té ben,

    2 Fran cia or szág ese té ben,

    3 Olasz or szág ese té ben,

    4 Hol lan dia ese té ben,

    5 Svéd or szág ese té ben,

    6 Bel gi um ese té ben,

    7 Ma gyar or szág ese té ben,

    8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

    9 Spa nyol or szág ese té ben,

   11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

   12 Auszt ria ese té ben,

   13 Lu xem bo urg ese té ben,

   17 Finn or szág ese té ben,

   18 Dá nia ese té ben,

   19 Ro má nia ese té ben,

   20 Len gyel or szág ese té ben,

   21 Por tu gá lia ese té ben,

   23 Gö rög or szág ese té ben,

   24 Ír or szág ese té ben,

   26 Szlo vé nia ese té ben,

   27 Szlo vá kia ese té ben,

   29 Észt or szág ese té ben,

   32 Lett or szág ese té ben,
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   34 Bul gá ria ese té ben,

   36 Lit vá nia ese té ben,

   49 Cip rus ese té ben,

   50 Mál ta ese té ben.

2. sza kasz: Az alap irány elv vagy ren de let szá ma.

3. sza kasz: Az EK-tí pus jó vá ha gyás ra al kal ma zan dó leg utób bi mó do sí tó irány elv vagy ren de let szá ma.

4. sza kasz: Négy je gyû sor szám (adott eset ben nul lá val kezd ve) a tel jes jár mû EK-tí pus jó vá ha gyá sok ese té ben,
illetve négy- vagy öt je gyû szám az egye di irány elv vagy ren de let sze rin ti EK-tí pus jó vá ha gyá sok
ese té ben az alap tí pus-jó vá ha gyá si szám je lö lé sé re. A szám sor min den alap irány elv vagy ren de let
ese té ben 0001-gyel kez dõ dik.

5. sza kasz: Két je gyû sor szám (adott eset ben nul lá val kezd ve) a ki ter jesz tés je lö lé sé re. A szám sor min den alap
jó vá ha gyá si szám ese té ben 00-val kez dõ dik.

2. Kész jár mû re vo nat ko zó tí pus-jó vá ha gyás nál a 2. sza kasz ki ma rad.

3. A csak a jár mû vön kö te le zõ en el he lye zen dõ táb lák ese té ben az 5. sza kasz ki ma rad.

4. Pél da a fék be ren de zé sek rõl  szóló, Fran cia or szág ban, hár mas sor szám mal ki adott, ki ter jesz tés sel nem ren del ke zõ tí -
pus-jó vá ha gyás ra:
e2*71/320*98/12*0003*00
vagy
e2*88/77*91/542A*0003*00 olyan irány elv, vagy ren de let ese té ben, amely két, A és B ütem ben ke rül be ve ze tés re.

5. Pél da az Egye sült Ki rály ság ban né gyes sor szám mal ki adott tí pus-jó vá ha gyás má so dik ki ter jesz té sé re:
e11*98/14*0004*02
A 70/156/EGK irány el vet mó do sí tó 98/14/EK, je len leg leg utób bi irány elv, vagy ren de let.

6. Pél da a Lu xem bo urg ál tal kis so ro zat ban gyár tott jár mû re a 22. cikk sze rint ki adott, tel jes jár mû re vo nat ko zó EK-tí -
pus jó vá ha gyás ra:
e13*KS[.../...]*0001*00”

2. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelékének módosítása

1. Az ER. A. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó „1” jelû láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1 Ez a Füg ge lék a gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá -
sá ról  szóló 70/156/EGK ta ná csi irány elv vel (1970. feb ru ár 6.), valamint az azt mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/3/EK, 2003/97/EK, 2005/64/EK, 2005/66/EK és 2006/40/EK euró -
pai par la men ti és ta ná csi, to váb bá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK,
2006/28/EK, 2007/37/EK bi zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi irány el vek kel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal -
maz.”

2. Az ER. A. Füg ge lé ké nek 2. cik ke az s) pon tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„Ha eb ben a Füg ge lék ben mel lék let re, irány elv re vagy közös sé gi nor má ra tör té nik hi vat ko zás, ak kor ez egy út tal a
vég re haj tá si in téz ke dé se ik re is vo nat ko zik.”

3. Az ER. A. Füg ge lék kö vet ke zõ ren del ke zé sei az „MR A. Füg ge lé ke (vo nat ko zó/va la mely/mind azon) mel lék le te”
szö veg részt köve tõen a „vagy kö zös sé gi ren de let” szö veg résszel egész ül nek ki:
2. cikk a) pont; 2. cikk b) pont; 2. cikk d) pont; 2. cikk e) pont; 2. cikk m) pont; 3. cikk (1) be kez dés; 3. cikk (2) be kez -
dés; 3. cikk (4) be kez dés; 4. cikk (1) be kez dés a/1) és a/2) pont; 4. cikk (1) be kez dés b) pont; 4. cikk (1) be kez dés
c) pont; 4 cikk (1) be kez dés d) pont; 4. cikk (4) be kez dés; 5. cikk (3) be kez dés; 5. cikk (4) be kez dés; 5 cikk (5) be kez -
dés; 5. cikk (6) be kez dés; 6 cikk (3) be kez dés; 7 cikk (2) be kez dés; 8. cikk (2) be kez dés; 8. cikk (2) be kez dés c) pont;
A/4. szá mú mel lék let I. rész elsõ és má so dik sor; A/4. szá mú mel lék let II. rész elsõ be kez dés; A/4. szá mú mel lék let
II. ré szben fog lalt táb lá zat 1. láb jegy ze t; A/5. szá mú mel lék let 1(a) be kez dés; A/5. szá mú mel lék let 1. pont b) al pont -
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ja; A/5. szá mú mel lék let 3. pont; A/7. szá mú mel lék let 1. láb jegy zet; A/10. szá mú mel lék let 2. láb jegy zet; A/10. szá -
mú mel lék let 2.1. pont; A/10. szá mú mel lék let 2.2. pont; A/10. szá mú mel lék let 2.3.5. pont; A/10. szá mú mel lék let
3.3. pont; A/10. szá mú mel lék let 3.5. pont; A/12. szá mú mel lék let II. Rész 2. pont; A/14. szá mú mel lék let, 1.1. pont;
A/14. szá mú mel lék let 2. pont a) al pont ja; A/14. szá mú mel lék let 2. pont c) al pont ja; A/14. szá mú mel lék let 2. pont
d) al pont ja.

4. Az ER. A. Füg ge lék kö vet ke zõ ren del ke zé sei az „egyes EU irány elv(ek)” szö veg részt köve tõen a „vagy kö zös sé gi
ren de let (ren de le tek)” szö veg résszel egész ül nek ki:
A/5. szá mú mel lék let 1. pont c) al pont ja; A/7. szá mú mel lék let 1. pont 2. sza kasz; A/7. szá mú mel lék let 1. pont
3. sza kasz; A/7. szá mú mel lék let 1. pont 4. sza kasz; A/10. szá mú mel lék let 1.2.2. pont; A/11. szá mú mel lék let
4. „Ön já ró da ruk” címû táb lá za tát kö ve tõ, „A be tû jel zé sek je len té se” címû fel so ro lás „X.” és „N/A.” sora.

5. Az ER. A. Füg ge lé ke
a) 2. cikk g) pont ja,
b) 2. cikk h) pont ja,
c) 2. cikk i) pont ja
az „MR. A. Füg ge lé ke vo nat ko zó mel lék le te(i)” szö veg részt köve tõen a „vagy kö zös sé gi ren de let (ren de le tek)” szö -
veg résszel egé szül ki.

6. Az ER. A. Füg ge lék 8. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont ja a „Füg ge lék egy vagy több mel lék le te” szö veg részt köve tõen
a „vagy kö zös sé gi ren de let (ren de le tek)” szö veg résszel egé szül ki.

7. Az ER. A. Füg ge lék A/1. szá mú mel lék le te a 9.11. pon tot meg elõ zõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:
(A jár mû tí pus-jó vá ha gyá sá hoz szük sé ges ada tok tel jes jegy zé ke)
„9.10.8. A lég kon di ci o ná ló rend szer ben hû tõ kö zeg ként hasz nált gáz:...........
9.10.8.1. A lég kon di ci o ná ló rend szert úgy ter vez ték-e meg, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po -

ten ci ál lal ren del ke zõ, üveg ház ha tást oko zó flu o ro zott gá zo kat tar tal maz zon: IGEN / NEM(1)

9.10.8.2. Ha a vá lasz IGEN, tölt se ki az aláb bi sza ka szo kat:
9.10.8.2.1. A lég kon di ci o ná ló rend szer rajz a és rö vid is mer te té se, be le ért ve a hi vat ko zá si szá mot vagy az al kat -

rész szá mot és a szi vár gás ve szé lyes al kat ré szek anya gát:
9.10.8.2.2. A lég kon di ci o ná ló rend szer szi vár gá sa:
9.10.8.2.3. Elem be vizs gá lá sa ese tén: a szi vár gás ve szé lyes al kat ré szek jegy zé ke, be le ért ve a meg fe le lõ hi vat -

ko zá si szá mot vagy al kat rész szá mot és az anya got, a rá juk jel lem zõ éves szi vár gá si ér té kek kel és a
vizs gá lat ada ta i val (pl. a vizs gá la ti jegy zõ könyv szá ma, a jó vá ha gyás szá ma stb.)..........................

9.10.8.2.4. A jár mû be vizs gá lá sa ese tén: hi vat ko zá si szám vagy al kat rész szám és a rend szer ele me i nek anya ga,
és a vizs gá lat ada tai (pl. a vizs gá la ti jegy zõ könyv szá ma, a jó vá ha gyás szá ma stb.):.......................

9.10.8.3. A tel jes rend szer össze sí tett szi vár gá sa, g/év:........................................”

8. Az ER. A. Füg ge lék A/3. szá mú mel lék le te a a 9.12. pon tot meg elõ zõ en kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:
„9.10.8. A lég kon di ci o ná ló rend szer ben hû tõ kö zeg ként hasz nált gáz:................
9.10.8.1. A lég kon di ci o ná ló rend szert úgy ter vez ték-e meg, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po -

ten ci ál lal ren del ke zõ, üveg ház ha tást oko zó flu o ro zott gá zo kat tar tal maz zon: IGEN / NEM(1)

Ha igen, a tel jes rend szer össze sí tett szi vár gá sa, g/év:..........”

9. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék let I. rész táb lá zat fej lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul, egy ide jû leg a táb lá zat 2.
sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Tárgy

Az MR A. Füg ge lé ke 
mel lék le tei és az azo nos
sza bá lyo zást tar tal ma zó

 irány elv, vagy Kö zös sé gi
ren de let szá ma

Al kal ma zá si kör

Hi vat ko zás
 a Hi va ta los

 Lap ra
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4”

2. Ki bo csá tá-
sok/In for má ci ók -
hoz való hoz zá -
fé rés

Ki bo csá tá-
sok/In for má ci ók-
hoz való hoz zá fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

X(10) X(10) X(10) X(10)
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10. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék le té nek I. ré szé nek 11. és a 39. sora ha tá lyát vesz ti.

11. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék le té nek I. részt áb lá zata a kö vet ke zõ 61. sor ral egé szül ki:

„Tárgy

Az MR. A. Füg ge lék 
mel lék le tei és az azo nos
sza bá lyo zást tar tal ma zó

 irány elv, vagy Kö zös sé gi
ren de let szá ma

Al kal ma zá si kör

Hi vat ko zás
 a Hi va ta los

 Lap ra
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4”

„61. Lég kon di ci o ná ló 
rend szer

2006/40/EK
A/61

L 161., 2007. 6.
14., 33. o.

X X(8)

(8) Ki zá ró lag azon N1 ka te gó ri á jú I. osz tály ba tar to zó jár mû vek vo nat ko zá sá ban, ame lyek le írá sát az MR. A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék le te I. Rész
1.5.3.1.4. pont já nak táb lá za ta tar tal maz za.”

12. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/7. szá mú mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ mel lék let lép:

„A/7. számú melléklet

A típusbizonyítvány, illetve a jóváhagyó okmány számozási rendszere(1)

1. A tí pus-jó vá ha gyá si szám az alább le írt mó don kész jár mû vek tí pus-jó vá ha gyá sai ese té ben négy, jár mû tu laj don -
sá gok, al kat ré szek és ön ál ló mû sza ki egy sé gek tí pus-jó vá ha gyá sá nál öt sza kasz ból áll. Az egyes sza ka szo kat
„*” jel vá laszt ja el.

„1. sza kasz: A kis „e” be tût a tí pus-jó vá ha gyást ki adó tag ál lam szá ma kö ve ti:

    1 Né met or szág ese té ben,

    2 Fran cia or szág ese té ben,

    3 Olasz or szág ese té ben,

    4 Hol lan dia ese té ben,

    5 Svéd or szág ese té ben,

    6 Bel gi um ese té ben,

    7 Ma gyar or szág ese té ben,

    8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

    9 Spa nyol or szág ese té ben,

   11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

   12 Auszt ria ese té ben,

   13 Lu xem bo urg ese té ben,

   17 Finn or szág ese té ben,

   18 Dá nia ese té ben,

   19 Ro má nia ese té ben,

   20 Len gyel or szág ese té ben,

   21 Por tu gá lia ese té ben,

   23 Gö rög or szág ese té ben,

   24 Ír or szág ese té ben,

   26 Szlo vé nia ese té ben,

   27 Szlo vá kia ese té ben,

   29 Észt or szág ese té ben,

   32 Lett or szág ese té ben,

   34 Bul gá ria ese té ben,
   
(1) Az al kat ré sze ket és tar to zé ko kat a vo nat ko zó az MR A. Füg ge lé ké nek mel lék le tei sze rint kell meg je löl ni.
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   36 Lit vá nia ese té ben,

   49 Cip rus ese té ben,

   50 Mál ta ese té ben.

2. sza kasz: Az alap irány elv vagy kö zös sé gi ren de let szá ma (az az zal meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal ma zó ma -
gyar jog sza bály meg je lö lé sé vel).

3. sza kasz: Az utol só mó do sí tó irány elv vagy kö zös sé gi ren de let, ame lyet a tí pus-jó vá ha gyás ki adá sá nál figye -
lembe vet tek.

– Kész jár mû tí pus-jó vá ha gyá sa ese tén az utol só mó do sí tó irány elv a 70/156/EGK ta ná csi irány elv
egy vagy több cik két leg utóbb mó do sí tó irány el vet je len ti. Az MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei alap -
ján ki adott tí pus-jó vá ha gyá sok ese tén azt az utol só irány el vet, amely azo kat a ha tá lyos ren del ke -
zé se ket tar tal maz za, ame lyek nek a jár mû tu laj don sá gok meg fe lel nek.

– Azo kat az ak tu á lis elõ írásokat tar tal ma zó leg utób bi irány el vet je len ti, amely nek a rend szer, az al -
kat rész vagy a mû sza ki egy ség meg fe lel.

– Amennyi ben egy irány elv a kü lön bö zõ mû sza ki elõ írások te kin te té ben el té rõ hatályba lépési idõ -
pon to kat tar tal maz, egy be tût kell hoz zá ír ni, amely meg ad ja, hogy mely elõ írásnak meg fele lõen
ke rült a tí pus-jó vá ha gyás ki adás ra.)

4. sza kasz: Négy je gyû sor szám (adott eset ben be ve ze tõ nul la ér té kek kel el lát va) kész jár mû tí pus-jó vá ha gyá -
sok ese tén vagy négy, illetve öt szám jegy kü lön irány elv sze rin ti jó vá ha gyás nál, amely az alap jó vá -
ha gyá si szám ra utal. A szám so ro zat 0001-el kez dõ dik min den alap irány elv nél.

5. sza kasz: Két je gyû sor szám (adott eset ben be ve ze tõ nul la ér té kek kel ki egé szít ve), amely a ki ter jesz tést je lö li.
Min den alap jó vá ha gyá si szám 00-val kez dõ dik.

2. Kész jár mû re vo nat ko zó tí pus-jó vá ha gyás nál a 2. sza kasz ki ma rad.

3. A csak a jár mû vön kö te le zõ en el he lye zen dõ táb lák ese té ben az 5. sza kasz ki ma rad.

4. Pél da a fék be ren de zé sek rõl  szóló, Fran cia or szág ban, hár mas sor szám mal ki adott, ki ter jesz tés sel nem ren del ke zõ 
tí pus-jó vá ha gyás ra:
e2*71/320*98/12*0003*00
vagy
e2*88/77*91/542A*0003*00 olyan irány elv, vagy ren de let ese té ben, amely két, A és B ütem ben ke rül be ve ze -
tés re.

5. Pél da az Egye sült Ki rály ság ban né gyes sor szám mal ki adott tí pus-jó vá ha gyás má so dik ki ter jesz té sé re:
e11*98/14*0004*02
A 70/157/EGK irány el vet mó do sí tó 98/14/EK – je len leg leg utób bi – irány elv vagy ren de let.

6. Pél da a jár mû re kö te le zõ en fel sze re len dõ táb lán el he lye zett tí pus-jó vá ha gyá si szám ra:
e11*98/14*0004”

13. Az ER. A. Füg ge lék A/9. szá mú mel lék let I. rész 2. ol da lá nak 47. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„47. Adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény vagy nem ze ti kód szám(ok), amennyi ben al kal ma zan dó:

Bel gi um:........................................... Bul gá ria:........................................... Cseh Köz tár sa ság: ............................

Dá nia:............................................... Né met or szág: ................................... Észt or szág: .......................................

Gö rög or szág:.................................... Spa nyol or szág: ................................. Fran cia or szág: ..................................

Ír or szág: ........................................... Olasz or szág: ..................................... Cip rus:..............................................

Lett or szág:........................................ Lit vá nia: ........................................... Lu xem burg:......................................

Ma gyar or szág:.................................. Mál ta: ............................................... Hol lan dia:.........................................

Auszt ria: ........................................... Len gyel or szág:................................. Por tu gá lia: ........................................
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Ro má nia: .......................................... Szlo vé nia:......................................... Szlo vá kia:.........................................

Finn or szág:....................................... Svéd or szág: ...................................... Egye sült Ki rály ság: ..........................

14. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/9. szá mú mel lék let II. rész 2. ol da lá nak 47. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„47. Adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény vagy nem ze ti kód szám(ok), amennyi ben al kal ma zan dó:

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

15. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za tá nak fej -
lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul, egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv / ren de let szá ma
és az azo nos sza bá lyo zást 

tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke 
mel lék le te

M1£2500(1) kg M1<2500(1) kg M2 M3

2. Ki bo csá tá sok / 
In for má ci ók hoz való hoz zá -
fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

Q G + Q G + Q”

16. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za tá nak 11.
és a 39. sora ha tá lyát vesz ti.

17. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za ta a kö -
vet ke zõ 61. sor ral egé szül ki:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv / ren de let szá ma
és az azo nos sza bá lyo zást

 tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke
 mel lék le te

M1£2500(1) kg M1<2500(1) kg M2 M3

„61. Lég kon dí ci o ná ló rend szer 2006/40/EK; A/61 X X”



70 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám

18. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za tá nak fej lé ce a kö vet ke zõ re mó -
do sul, egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos 

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2. Ki bo csá tá sok / 
In for má ci ók hoz való 
hoz zá fé rés

70/220/EK; 
A/2
715/2007/EK

A A A A”

19. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za tá nak 11. és a 39. sora ha tá lyát
vesz ti.

20. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za ta a kö vet ke zõ 61. sor ral egé szül
ki:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos 

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„61. Lég kon di ci o ná ló
rend szer

2006/40/EK
A/61

X W”

21. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû
táb lá za tá nak fej lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul, egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2. Ki bo csá tá sok /
In for má ci ók hoz való 
hoz zá fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

Q Q Q”

22. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû
táb lá za tá nak 11. sora ha tá lyát vesz ti.

23. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû
táb lá za ta a kö vet ke zõ 61. sor ral egé szül ki:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„61. Lég kon di ci o ná ló
rend szer

2006/40/EK
A/61

W”
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24. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 4. „Ön já ró da ruk” címû táb lá za tá nak fej lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul,
egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy
Az irány elv/ren de let szá ma 

és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le te

N ka te gó ri á jú ön já ró daru

2. Ki bo csá tá sok / In for má ci ók hoz
való hoz zá fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

N/A”

25. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 4. „Ön já ró da ruk” címû táb lá za tá nak 11. sora ha tá lyát vesz ti (tör len dõ).

26. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let „A be tû jel zé sek je len té se” címû fe je ze te a kö vet ke zõ be tû jel zés sel egé -
szül ki:
„W: Ki zá ró lag azon N1 ka te gó ri á jú I. osz tály ba tar to zó jár mû vek vo nat ko zá sá ban, ame lyek le írá sát az MR. A. Füg -
ge lék A/2. szá mú mel lék le te I. Rész 1.5.3.1.4. pont já nak táb lá za ta tar tal maz za.”

3. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet B. Függelékének módosítása

1. Az ER. B. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó „1” jelû láb jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

,,1 Ez a Füg ge lék a 2002/24/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel és az azt mó do sí tó 2005/30/EK bi zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi irány elv -
vel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az ER. B. Füg ge lé ké nek B/4. mel lék let I. ré szé nek 2. ol da lán a 47. pont he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
„47. Adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény vagy nem ze ti kód szám(ok), amennyi ben al kal ma zan dó:

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

3. Az ER. B. Füg ge lé ké nek B/5. mel lék let I. rész 1. pont já nak 1. sza ka sza he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. sza kasz: Nyom ta tott kis „e”, ame lyet az EK-tí pus jó vá ha gyást ki bo csá tó tag ál lam aláb bi meg kü lön böz te tõ
szá ma kö vet

    1 Né met or szág ese té ben,

    2 Fran cia or szág ese té ben,

    3 Olasz or szág ese té ben,

    4 Hol lan dia ese té ben,

    5 Svéd or szág ese té ben,

    6 Bel gi um ese té ben,

    6 Ma gyar or szág ese té ben,

    8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,
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    9 Spa nyol or szág ese té ben,

   11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

   12 Auszt ria ese té ben,

   13 Lu xem bo urg ese té ben,

   17 Finn or szág ese té ben,

   18 Dá nia ese té ben,

   19 Ro má nia ese té ben,

   20 Len gyel or szág ese té ben,

   21 Por tu gá lia ese té ben,

   23 Gö rög or szág ese té ben,

   24 Ír or szág ese té ben,

   26 Szlo vé nia ese té ben,

   27 Szlo vá kia ese té ben,

   29 Észt or szág ese té ben,

   32 Lett or szág ese té ben,

   34 Bul gá ria ese té ben,

   36 Lit vá nia ese té ben,

   49 Cip rus ese té ben,

   50 Mál ta ese té ben.

4. Az ER. B. Füg ge lé ké nek B/5. mel lék let II. ré szé nek 1.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.1. egy kis „e” betû, az ezt kö ve tõ, a tí pus-jó vá ha gyást ki adó Tag ál lam meg kü lön böz te tõ szá ma, és az
ezt kö rül ve võ négy zet, pl.:

– 1 Né met or szág

– 3 Fran cia or szág

– 3 Olasz or szág

– 4 Hol lan dia

– 5 Svéd or szág

– 6 Bel gi um

– 7 Ma gyar or szág

– 8 Cseh Köz tár sa ság

– 9 Spa nyol or szág

– 11 Egye sült Ki rály ság

– 12 Auszt ria

– 13 Lu xem bo urg

– 17 Finn or szág

– 18 Dá nia

– 19 Ro má nia

– 20 Len gyel or szág

– 21 Por tu gá lia

– 23 Gö rög or szág

– 24 Ír or szág

– 26 Szlo vé nia

– 27 Szlo vá kia

– 29 Észt or szág

– 32 Lett or szág
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– 34 Bul gá ria

– 36 Lit vá nia

– 49 Cip rus

– 50 Mál ta”

4. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet C. Függelékének módosítása

1. Az ER. C. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó „1” jelû láb jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

,,1 Ez a Füg ge lék össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok, azok pót ko csi ja i nak és cse rél he tõ von ta tott mun ka -
gé pe i nek, be le ért ve ezek rend sze re it is, to váb bá al kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek tí pus jó vá ha gyá sá ról, valamint a 74/150/EGK irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2003/37/EK euró pai par la men ti és a ta ná csi irány elv (2003. má jus 26.), valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK és 2005/67/EK bi zott sá -
gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el vek ren del ke zé se i vel”

2. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/2. szá mú mel lék let C. Fe je zet 1. Füg ge lék 1. pont já nak 1. sza ka sza he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1. sza kasz: kis „e” betû, utá na annak a tag ál lam nak a meg kü lön böz te tõ szám je le, amely meg ad ta az EK-tí pus jó -
vá ha gyást:

1 Né met or szág ese té ben,

2 Fran cia or szág ese té ben,

3 Olasz or szág ese té ben,

4 Hol lan dia ese té ben,

5 Svéd or szág ese té ben,

6 Bel gi um ese té ben,

7 Ma gyar or szág ese té ben,

8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,

18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,

29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.”
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3. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let I. Rész „A – Kész / tel jes trak to rok” címû pont 16. al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás:

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................
”

4. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let I. Rész „B – Me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti pót ko csik – kész / tel jes”
pont já nak 16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:
„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................
”

5. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let I. Rész „C – Cse rél he tõ von ta tott mun ka gép – kész / tel jes” pont já nak
16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:
„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

6. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let II. Rész „A – Me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti pót ko csik – nem tel jes”
pont já nak 16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:
„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................
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Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

7. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let II. Rész „B – Cse rél he tõ von ta tott mun ka gép – nem tel jes” pont já nak
16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

A gazdasági és közlekedési miniszter
106/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 11. al 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 meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

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 (a továb biak ban: MR.)
107.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Te her gép ko csin, me zõ gaz da sá gi von ta tón és las sú
jár mû vön a jár mû tûz el ol tá sá ra

a) 3500 kg-ot meg ha la dó, de leg fel -
jebb 12 000 kg meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gû jár mû ese té ben 1 db 6 kg-os,

b) 12 000 kg-ot meg ha la dó, de leg fel -
jebb 24 000 kg meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gû jár mû ese té ben 1 db 12 kg-os,

c) 24 000 kg-ot meg ha la dó meg en ge -
dett leg na gyobb össz tö me gû jár mû
ese té ben 2 db 12 kg-os

szab vá nyos, por ral oltó tûz ol tó ké szü lé ket kell ké szen lét -
ben tar ta ni.”

2.  §

(1) Az MR. 120.  §-ának 1–3. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ pont lép:

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

„1. a Ta nács 70/157/EGK irány elve (1970. feb ru ár 6.) a 
gép jár mû vek meg en ge dett zaj szint jé re és ki pu fo gó rend -
sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
valamint az azt mó do sí tó 84/424/EGK, 92/97/EGK és
2006/96/EK ta ná csi és 73/350/EGK, 81/334/EGK,



84/372/EGK, 89/491/EGK, 96/20/EK, 1999/101/EK bi -
zott sá gi irány el vek;

2. a Ta nács 70/220/EGK irány elve (1970. már ci us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor ja i nak ki pu fo gó gá zai
ál tal oko zott le ve gõ szennye zés el le ni in téz ke dé sek re vo -
nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az
azt mó do sí tó 83/351/EGK, 88/76/EGK, 88/436/EGK,
91/441/EGK, 93/59/EGK és 2006/96 ta ná csi,
77/102/EGK, 78/665/EGK, 89/491/EGK, 96/44/EK,
98/77/EK, 1999/102/EK, 2002/80/EK, 2003/76/EK bi -
zott sá gi, és 94/12/EK, 96/69/EK, 2001/1/EK,
2001/100/EK euró pai par la men ti és ta nács irány el vek;

3. a Ta nács 70/221/EGK irány elve (1970. már ci us 20.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik fo lyé kony tü ze lõ anyag-tar -
tá lya i ra és hát só alá fu tás gát ló i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
79/490/EGK, 97/19/EK és 2006/20 bi zott sá gi, 2000/8/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi 
irány el vek;”

(2) Az MR. 120.  §-ának 7–10. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„7. a Ta nács 70/388/EGK irány elve (1970. jú li us 27.) a
gép jár mû vek hang jel zõ be ren de zé se i re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2006/96/EK ta ná csi irány elv;

8. a Ta nács 71/127/EGK irány elve (1971. már ci us 1.) a
gép jár mû vek vissza pil lan tó tük re i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
87/354/EGK és 2006/96/EK ta ná csi, to váb bá
79/795/EGK, 85/205/EGK, 86/562/EGK, 88/321/EGK bi -
zott sá gi irány el vek;

9. a Ta nács 71/320/EGK irány elve (1971. jú li us 26.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik egyes ka te gó ri á i nak fék be -
ren de zé se i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té -
sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 74/132/EGK,
75/524/EGK, 79/489/EGK, 85/647/EGK, 88/194/EGK,
91/422/EGK, 98/12/EK, 2002/78/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

10. a Ta nács 72/245/EGK irány elve (1972. jú ni us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor jai ál tal elõ idé zett rá -
dió za va rok szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/491/EGK,
95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK, 2005/83/EK és
2006/28/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el -
vek;”

(3) Az MR. 120.  §-ának 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„13. a Ta nács 74/61/EGK irány elve (1973. de cem -
ber 17.) a gép jár mû vek jo go su lat lan hasz ná la ta el le ni vé -

de lem re szol gá ló esz kö zök re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 95/56/EK
bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(4) Az MR. 120.  §-ának 15. és 16. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„15. a Ta nács 74/408/EGK irány elve (1974. jú li us 22.)
a gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (ülé sek és rög zí té sük
szi lárd sá ga) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl, valamint az azt mó do sí tó 81/577/EGK ta ná csi,
96/37/EK bi zott sá gi, 2005/39/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

16. a Ta nács 74/483/EGK irány elve (1974. szep tem ber
17.) a gép jár mû vek ki ál ló ré sze i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
79/488/EGK és 15/2007/EK bi zott sá gi, to váb bá
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(5) Az MR. 120.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„18. a Ta nács 76/114/EGK irány elve (1975. de cem ber
18.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik ha tó sá gi lag elõ írt táb -
lá i ra és fel ira ta i ra, valamint el he lye zé sük re és rög zí té si
mód juk ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, 
valamint az azt mó do sí tó 78/507/EGK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;”

(6) Az MR. 120.  §-ának 21–26. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ pont lép:

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

„21. a Ta nács 76/757/EGK irány elve (1976. jú li us 27.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik fény vissza ve rõ i re vo nat ko -
zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt
mó do sí tó 97/29/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi
irány elvek;

22. a Ta nács 76/758/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só mé ret jel zõ lám pá i ra,
elsõ (ol dal só) hely zet jel zõ lám pá i ra, hát só (ol dal só) hely -
zet jel zõ lám pá i ra és fék lám pá i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
89/516/EGK, 97/30/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi
irány el vek;

23. a Ta nács 76/759/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik irány jel zõ lám pá i ra vo nat ko -
zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt
mó do sí tó 89/277/EGK, 99/15/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

24. a Ta nács 76/760/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só rend szám táb la-meg vi -
lá gí tó lám pá i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -
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té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 97/31/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;

25. a Ta nács 76/761/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek tá vol sá gi és/vagy tom pí tott fény szó ró i ra és
az ilyen fény szó rók hoz hasz nált iz zó lám pák ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó -
do sí tó 89/517/EGK, 1999/17/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

26. a Ta nács 76/762/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek köd fény szó ró i ra és az azok hoz hasz nált iz -
zó lám pák ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl, valamint az azt mó do sí tó 1999/18/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(7) Az MR. 120.  §-ának 28–31. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ pont lép:

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

„28. a Ta nács 77/538/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.) 
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só köd lám pá i ra vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt 
mó do sí tó 89/518/EGK, 1999/14/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

29. a Ta nács 77/539/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát ra me ne ti lám pá já ra vo -
nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az
azt mó do sí tó 97/32/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi
irány el vek;

30. a Ta nács 77/540/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek vá ra ko zást jel zõ lám pá i ra vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
1999/16/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

31. a Ta nács 77/541/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i re és utas biz ton sá gi rend -
sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
valamint az azt mó do sí tó 81/576/EGK és 2006/96/EK ta -
ná csi, 82/319/EGK, 90/628/EGK, 96/36/EK, 2000/3/EK
bi zott sá gi, és 2005/40/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány el vek;”

(8) Az MR. 120.  §-ának 35. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„35. a Ta nács 78/318/EGK irány elve (1977. de cem ber
21.) a gép jár mû vek ab lak tör lõ és ab lak mo só rend sze re i re
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint
az azt mó do sí tó 94/68/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná -
csi irány el vek;”

(9) Az MR. 120.  §-ának 37. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„37. a Ta nács 78/932/EGK irány elve (1978. ok tó ber
16.) a gép jár mû vek ülé se i nek fej tám lá i ra vo nat ko zó tag ál -

la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2006/96/EK ta ná csi irány elv;”

(10) Az MR. 120.  §-ának 42. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ pont lép:

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

„42. a Ta nács 91/226/EGK irány elve (1991. már ci us
27.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik egyes ka te gó ri á i nak a
fel csa pó dó víz el le ni vé del mé re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2006/96/EK ta ná csi irány elv;”

(11) Az MR. 120.  §-ának 47. és 48. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„47. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 94/20/EK irány -
elve (1994. má jus 30.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik me -
cha ni kus kap cso ló szer ke ze te i rõl, valamint ezek nek a gép -
jár mû vek re tör té nõ fel sze re lé sé rõl, valamint az azt mó do -
sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány elv;

48. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 95/28/EGK
irány elve (1995. ok tó ber 24.) egyes gép jár mû-ka te gó ri ák
bel sõ ki ala kí tá sá ban hasz nált anya gok égé si tu laj don sá ga -
i ról, valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány -
elv;”

(12) Az MR. 120.  §-ának 71. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„71. a Ta nács 75/322/EGK irány elve (1975. má jus 20.) 
a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ba sze -
relt kül sõ gyúj tá sú mo to rok ál tal elõ idé zett rá dió za va rok
szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, 
valamint az azt mó do sí tó 2000/2/EK és 2001/3/EGK bi -
zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(13) Az MR. 120.  §-ának 76. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„76. a Ta nács 77/536/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.) 
a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok bo ru lás
ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze te i re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
89/680/EGK és 2006/96/EK ta ná csi, to váb bá 1999/55/EK
bi zott sá gi irány el vek;”

(14) Az MR. 120.  §-ának 78. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„78. a Ta nács 78/764/EGK irány elve (1978. jú li us 25.)
a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ve ze tõ -
ülé sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,

1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 77



valamint az azt mó do sí tó 83/190/EGK, 88/465/EGK és
1999/57/EK bi zott sá gi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi
irány el vek;”

(15) Az MR. 120.  §-ának 82. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„82. a Ta nács 79/622/EGK irány elve (1979. jú ni us 25.) 
a ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok bo ru lás
ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze te i re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl (sta ti kus vizs gá lat), valamint az
azt mó do sí tó 82/953/EGK, 88/413/EGK és 1999/40/EK
bi zott sá gi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(16) Az MR. 120.  §-ának 85–88. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„85. a Ta nács 86/298/EGK irány elve (1986. má jus 26.) 
a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok há tul fel sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé dõ szer -
ke ze te i rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/682/EGK és
2006/96/EK ta ná csi, 2000/19/EK bi zott sá gi irány el vek,
to váb bá a 86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét 
mó do sí tó 2005/67/EK bi zott sá gi irány elv;

86. a Ta nács 86/415/EGK irány elve (1986. jú li us 24.) a 
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ke ze lõ -
szer ve i nek be épí té sé rõl, el he lye zé sé rõl, mû kö dé sé rõl és
je lö lé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi
irány elv;

87. a Ta nács 87/402/EGK irány elve (1987. jú ni us 26.)
a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok ve ze tõ ülés elé sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé -
dõ szer ke ze te i rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/681/EGK és 
2006/96/EK ta ná csi, 2000/22/EK bi zott sá gi irány el vek,
to váb bá a 87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét 
mó do sí tó 2005/67/EK bi zott sá gi irány elv;

88. a Ta nács 89/173/EGK irány elve (1988. de cem ber
21.) a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok
egyes al kat ré sze i re és jel lem zõ i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2000/1/EK és 2006/26/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná -
csi irány elv;”

(17) Az MR. 120.  §-ának 94–97. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„94. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/25/EK
irány elve (2000. má jus 22.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé -
sze ti trak to rok haj tá sá ra szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal -
maz ál la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke -
dés rõl, valamint a 74/150/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról, valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;

95. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/40/EK
irány elve (2000. jú ni us 26.) a gép jár mû vek elül sõ alá fu tás -
gát lá sá val kap cso la tos tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl és a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról,
valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány elv;

96. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/56/EK
irány elve (2001. szep tem ber 27.) a gép jár mû vek és pót ko -
csi ja ik fû té sé rõl, a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról és a 78/548/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2004/78/EK és
2006/119/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány -
elvek;

97. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/85/EK
irány elve (2001. no vem ber 20.) a sze mély szál lí tás ra hasz -
nált, a ve ze tõ ülé sen kí vül több mint nyolc ülõ he lyet tar tal -
ma zó jár mû vek re vo nat ko zó kü lön le ges ren del ke zé sek rõl, 
valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról, valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány -
elv;”

(18) Az MR. 120.  §-ának 100. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„100. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/97/EK
irány elve (2003. no vem ber 10.) a köz ve tett lá tást biz to sí tó
esz kö zök és az ilyen esz kö zök kel fel sze relt jár mû vek tí -
pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl, a 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról és a
71/127/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
valamint az azt mó do sí tó 2005/27/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;”

(19) Az MR. 120.  §-ának 109. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„109. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/55/EK
irány elve (2005. szep tem ber 28.) a jár mû vek haj tá sá ra
hasz nált komp resszi ós gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la -
po tú szennye zõ anyag- és lég szennye zõ ré szecs ke-ki bo -
csá tá sa, valamint a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált, föld gáz-
vagy PB-gáz üze mû kül sõ gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál -
la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint
az azt mó do sí tó 715/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let;”

(20) Az MR. 120.  §-ának 110. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„110. a Bi zott ság 2005/78/EK irány elve (2005. no vem -
ber 14.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált sû rí té ses gyúj tá sú
mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag- és lég -
szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa, valamint a jár mû vek
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haj tá sá ra hasz nált, föld gáz- vagy PB-gáz üze mû kül sõ
gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 2005/55/EK euró pai 
par la men ti és ta ná csi irány elv al kal ma zá sá ról és annak I.,
II., III., IV. és VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról, valamint
az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány elv;”

(21) Az MR. 120.  §-a a kö vet ke zõ 113. pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„113. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK

irány elve (2006. má jus 17.) a gép jár mû vek légkondicio -
náló rend sze re i bõl ere dõ ki bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK 
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

3.  §

Az MR. 121.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„121.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK
(2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül helyezé -
sérõl, 13. cikk;

b) a Bi zott ság 706/2007/EK ren de le te (2007. jú ni us
21.) a jár mû vek EK-tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek nek és egyes lég kon di ci o ná ló
rend sze rek szi vár gá sa i nak mé ré sé re szol gá ló har mo ni zált
vizs gá la tok az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK
irány elve ér tel mé ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ról.”

4.  §

Az MR. 1. szá mú mel lék le te az 1. mel lék let sze rint mó -
do sul.

5.  §

(1) Az MR. A. Füg ge lé ke a 2. mel lék let sze rint mó dosul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/1. szá mú mel lék le te a
3. mel lék let sze rint mó do sul.

(3) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/2. szá mú mel lék le te a
4. mel lék let sze rint mó do sul.

(4) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/3. szá mú mel lék le te az
5. mel lék let sze rint mó do sul.

(5) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/8. szá mú mel lék le te a
6. mel lék let sze rint mó do sul.

(6) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/10. szá mú mel lék le te a
7. mel lék let sze rint mó do sul.

(7) Az MR. A. Füg ge lék A/16. szá mú szá mú mel lék le te
a 8. mel lék let sze rint mó do sul.

(8) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék le te a
9. mel lék let sze rint mó do sul.

(9) Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék le te a
10. mel lék let sze rint mó do sul.

(10) Az MR. A. Füg ge lék A/60. szá mú mel lék le te a
11. mel lék let sze rint mó do sul.

(11) Az MR. A. Füg ge lé ke a 12. mel lék let sze rin ti
A/61. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

Az MR. B. Füg ge lé ke a 13. mel lék let sze rint mó do sul.

7.  §

Az MR. C. Füg ge lé ke a 14. mel lék let sze rint mó do sul.

8.  §

(1) Ez a ren de let – a (3)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát veszti
a) az MR. A. Füg ge lé ké nek 1.2–1.4. al pont ja és

3. pont ja,
b) az MR. B. Füg ge lé ké nek 1.2–1.4. al pont ja és

2. pont ja,
c) a meg ha tá ro zott jár mû vek köz úti köz le ke dé sé nek

fel té te le i rõl  szóló 10/1988. (XI. 24.) KM ren de let és 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 mó do sí tá sá ról  szóló 12/1994. (III. 11.)
KHVM ren de let,

d) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 12/1995.
(VII. 12.) KHVM ren de let,

e) egyes köz le ke dé si mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 21/1998. (IX. 11.) KHVM ren de let,

f) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 12/2000.
(V. 24.) KHVM ren de let,

g) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 44/2001.
(XII. 18.) Kö ViM ren de let,
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h) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 40/2002.
(XII. 28.) GKM ren de let,

i) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 35/2004.
(III. 30.) GKM ren de let,

j) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 116/2004.
(IX. 24.) GKM ren de let,

k) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 145/2004.
(XII. 29.) GKM ren de let,

l) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 84/2005.
(X. 11.) GKM ren de let,

m) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 126/2005.
(XII. 29.) GKM ren de let,

n) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 20/2006.
(IV. 19.) GKM ren de let,

o) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 71/ 2006.
(IX. 28.) GKM ren de let,

p) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 76/2006.
(XI. 3.) GKM ren de let,

q) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 90/2006.
(XII. 26.) GKM ren de let,

r) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 16/2007.
(II. 2.) GKM ren de let, valamint

s) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 45/2007.
(IV. 4.) GKM ren de let,

t) 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 mó do sí tá sá ról  szóló 70/2007.
(VIII. 2.) GKM ren de let.

(3) E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se, 3.  §-ával meg ál -
la pí tott, az MR. 121.  §-ának b) pont ja, 5.  §-ának (11) be -

kez dé se, az 1. mel lék let 4. pont ja, valamint a 12. mel lék let
2008. ja nu ár 5-én lép ha tály ba.

(4) E ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé se, 5.  §-ának (7) be -
kez dé se, az 1. mel lék let 2. pont ja, valamint 8. mel lék let
2008. áp ri lis 5-én lép ha tály ba.

(5) E ren de let 2.  §-ának (19) be kez dé se, 5.  §-ának
(9) be kez dé se, az 1. mel lék let 3. pont ja, valamint a 10.
mel lék let 2009. ja nu ár 3-án lép ha tály ba.

(6) Az MR. A. Füg ge lé ké nek

a) A/2. szá mú mel lék le te,

b) A/11. szá mú mel lék le te,

c) A/39. szá mú mel lék le te, to váb bá

az e mel lék le tek re hi vat ko zó, az MR. 1. szá mú mel lék le té -
nek A/2., A/11. és A/39. sora 2013. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti.

(7) Ez a ren de let 2013. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

9.  §

(1) Ez a ren de let a jár mû vek EK-tí pus jó vá ha gyá sá ra vo -
nat ko zó köz igaz ga tá si ren del ke zé sek nek és egyes lég kon -
di ci o ná ló rend sze rek szi vár gá sa i nak mé ré sé re szol gá ló
har mo ni zált vizs gá la tok az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2006/40/EK irány elve ér tel mé ben tör té nõ meg ál la pí tá sá -
ról  szóló, 2007. jú ni us 21-ei 706/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK irány -
elve (2006. má jus 17.) a gép jár mû vek lég kon di ci o ná ló
rend sze re i bõl ere dõ ki bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

b) a Ta nács 2006/96/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) az áruk sza bad moz gá sa te rü le tén el fo ga dott egyes
irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin -
tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 15/2007/EK irány elve (2007. már ci us
14.) a gép jár mû vek ki ál ló ré sze i vel kap cso la tos
74/483/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té nek a mû sza ki
fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de ké ben tör té nõ mó -
do sí tá sá ról.

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Euro 5 és Euro 6) ki bo csá tás te kin te -
té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si- és
-kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 16. cikk
(2) be kez dé se és 17. cikk.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá zat fej lé cé nek szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

„

MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 
irány elv 
[ren de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

n M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si

el já rás ban

”

2. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za tá nak A/16. sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 
irány elv 

[ren de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si
el já rás ban]

A/16 74/483 2007/15 26 03 Ki nyú ló ré szek ++ – –

”

3. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za tá nak A/41. sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 

irány elv [ren -
de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si
el já rás ban]

„A/41
2005/55
2005/78

715/2007 49 03
Dí zel-mo tor

emisszió
++ ++ +”

4. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za ta a kö vet ke zõ A/61. sor ral egé szül ki:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 

irány elv [ren -
de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si
el já rás ban]

A/61
2006/40

[706/2007]
Lég kon di ci o ná ló 

rend szer
++ ++,1) –

1) Azon N1 ka te gó ri á jú I. osz tály ba tar to zó jár mû vek, ame lyek le írá sát az A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék let I. Rész 1.5.3.1.4. pont já nak táb lá za ta tar tal maz za.”



2. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelékének módosítása

Az MR. A. Füg ge lé ké nek 1. pont ja és 1.1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ pont és al pont lép:

„1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban – a ren de let 2.  §-a
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a jár mû vek
ka te gó ri á it a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról
 szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let A. Füg ge lé ké ben
fog lal tak ha tá roz zák meg.

1.1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban: „jár mû tí pus”: az azo -
nos jár mû ka te gó ri á ba tar to zó olyan jár mû vek összes sé ge,
ame lyek nem kü lön böz nek lé nye ge sen egy más tól az e
Füg ge lék mel lék le té ben meg ha tá ro zott jel lem zõk te kin te -
té ben.”

3. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/1. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/1. szá mú mel lék let II. ré szé nek
4.2. pont já hoz tar to zó „8” jelû láb jegy zet he lyé be a kö vet -
ke zõ láb jegy zet lép:

„8 A be tû je lek a kö vet ke zõk: 1. Né met or szág; 2. Fran -
cia or szág; 3. Olasz or szág; 4. Hol lan dia; 5. Svéd or szág; 6.
Bel gi um; 7. Ma gyar or szág; 8. Cseh Köz tár sa ság; 9. Spa -
nyol or szág; 11. Egye sült Ki rály ság; 12. Auszt ria; 13. Lu -
xem burg; 17. Finn or szág; 18. Dá nia; 19. Ro má nia; 20.
Len gyel or szág; 21. Por tu gá lia; 23. Gö rög or szág; 24. Ír or -
szág; 26. Szlo vé nia; 27. Szlo vá kia; 29. Észt or szág; 32.
Lett or szág; 34. Bul gá ria; 36. Lit vá nia; 49. Cip rus; 50.
Mál ta”

4. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/2. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék let XIII. ré szé -
nek 5.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„5.2. Az 5.1. pont sze rin ti EK jó vá ha gyá si jel négy -
szög, amely kör be vesz egy „e” be tût, ame lyet a

jó vá ha gyó tag ál la mot azo no sí tó két szám vagy
betû kö vet:

1 Né met or szág 19 Ro má nia

2 Fran cia or szág 20 Len gyel or szág

3 Olasz or szág 21 Por tu gá lia

4 Hol lan dia 23 Gö rög or szág

5 Svéd or szág 24 Ír or szág

6 Bel gi um 26 Szlo vé nia

7 Ma gyar or szág 27 Szlo vá kia

8 Cseh Köz tár sa ság 29 Észt or szág

9 Spa nyol or szág 32 Lett or szág

11 Egye sült Ki rály ság 34 Bul gá ria

12 Auszt ria 36 Lit vá nia

13 Lu xem burg 49 Cip rus

17 Finn or szág 50 Mál ta

18 Dá nia

A négy szög kö ze lé ben el kell he lyez ni az ER. A/7. szá -
mú mel lék le té nek 4. pont ja sze rin ti ‘a lap jó vá ha gyá si szá -
mot’ is, ame lyet a 70/220/EGK irány elv azon mó do sí tá sá -
nak sor szá mát je lö lõ két szám elõz meg, amely az EK tí -
pus jó vá ha gyás meg adá sá nak idõ pont já ban a leg újabb
volt. Je len rész ese té ben a sor szám 01.”

5. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/3. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/3. szá mú mel lék let II. rész II. fe -
je ze té nek 6. pont 6.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„6.2. Ez a jel zés egy „e” be tût kö rül ve võ tég la lap ból
áll, ame lyet a tí pus jó vá ha gyást meg adó tag ál la -
mot je lö lõ szám vagy be tû jel kö vet:

 1 Né met or szág ese té ben,

 2 Fran cia or szág ese té ben,

 3 Olasz or szág ese té ben,

 4 Hol lan dia ese té ben,

 5 Svéd or szág ese té ben,

 6 Bel gi um ese té ben,

 7 Ma gyar or szág ese té ben,

 8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

 9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,
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18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,

29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.

A jel zés nek a tég la lap kö ze lé ben tar tal maz nia kell az
ER. A. Füg ge lék A/7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
tí pus-jó vá ha gyá si szám 4. sza ka szá ban ta lál ha tó „alap jó -
vá ha gyá si szá mot” is, ame lyet a tí pus jó vá ha gyás meg adá -
sá nak nap ján a 70/221/EGK irány elv leg fris sebb fõ mû -
sza ki mó do sí tá sá hoz hoz zá ren delt so ro zat szá mot je lö lõ
két szám jegy elõz meg. Ezen irány elv so ro zat szá ma „00”.”

6. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/8. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je zet
I. rész 5. füg ge lé ké nek 1.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.1. Az al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si jel egy tég la -
lap ból áll, amely ben egy „e” betû van el he lyez ve, ame lyet
a EK-tí pus bi zo nyít ványt ki adó tag ál lam meg kü lön böz te tõ
szám je le kö vet: 1 – Né met or szág ese té ben, 2 – Fran cia or -
szág ese té ben, 3 – Olasz or szág ese té ben, 4 – Hol lan dia
ese té ben, 5 – Svéd or szág ese té ben, 6 – Bel gi um ese té ben,
7 – Ma gyar or szág ese té ben, 8 – a Cseh Köz tár sa ság ese té -
ben, 9 – Spa nyol or szág ese té ben, 11 – az Egye sült Ki rály -
ság ese té ben, 12 – Auszt ria ese té ben, 13 – Lu xem burg ese -
té ben, 17 – Finn or szág ese té ben, 18 – Dá nia ese té ben,
 19 –  Ro mánia ese té ben, 20 – Len gyel or szág ese té ben,
21 – Por tu gá lia ese té ben, 23 Gö rög or szág ese té ben,
24 – Ír or szág ese té ben, 26 – Szlo vé nia ese té ben, 27 – Szlo -
vá kia ese té ben, 29 – Észt or szág ese té ben, 32 – Lett or szág
ese té ben, 34 – Bul gá ria ese té ben, 36 – Lit vá nia ese té ben,
49 – Cip rus ese té ben, 50 – Mál ta ese té ben. Az al kat rész
EK-tí pus jó vá ha gyá si jel ma gá ban fog lal ja a tég la lap kö ze -

lé ben el he lye zett al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si szá mot.
E szám a tí pus ra ki bo csá tott bi zo nyít vá nyon fel tün te tett al -
kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si szám ból áll (lásd ezen I. rész
3. füg ge lé két), to váb bá e szám elé két szám jegy ke rül,
amely meg fe lel ezen mel lék let ren del ke zé se it meg ha tá ro -
zó EK irány elv leg utób bi mó do sí tá sa sor szá má nak, amely
az al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyás meg adá sá nak idõ pont já -
ban ha tály ban volt. A mó do sí tás sor szá mát és a bi zo nyít -
vá nyon fel tün te tett al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si  számot
csil lag vá laszt ja el. Je len eset ben (a 2003/97/EK irány elv
alap ján) a so ro zat szám 03.”

7. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/10. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/10. szá mú mel lék let I. ré szé nek
5. pont 5.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.2 Az EK-tí pus-jó vá ha gyá si je lö lés a kö vet ke zõk bõl
áll:

az „e” nyom ta tott kis be tût kör be ve võ négy szög,
ame lyet annak a tag ál lam nak a meg kü lön böz te tõ
szá ma kö vet, ame lyik meg ad ta az EK-al kat rész-tí -
pus jó vá ha gyást:

 1 Né met or szág ese té ben,

 2 Fran cia or szág ese té ben,

 3 Olasz or szág ese té ben,

 4 Hol lan dia ese té ben,

 5 Svéd or szág ese té ben,

 6 Bel gi um ese té ben,

 7 Ma gyar or szág ese té ben,

 8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

 9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,

18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,
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29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.

A négy szög kö ze lé ben az ER. A. Füg ge lék A/7. szá mú
mel lék le té ben em lí tett tí pus-jó vá ha gyá si szám 4. sza ka -
szá ban fog lalt „alap jó vá ha gyá si szám” van, ame lyet ezen
mel lék let nek a leg utol só na gyobb tech ni kai mó do sí tá sá -
hoz ren delt so ro zat szá mot je lö lõ két szám jegy elõz meg. A 
mó do sí tás so ro zat szá mát és a bi zo nyít vá nyon fel tün te tett
al kat rész-tí pus jó vá ha gyá si szá mot egy szó köz vá laszt ja el. 
Eb ben a mel lék let ben a so ro zat szám 03.”

8. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/16. számú mellékletének módosítása

1. Az MR A. Füg ge lék A/16. szá mú mel lék le té nek cí -
mé hez tar to zó láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ láb jegy zet
lép:

„Ez a mel lék let a Ta nács 74/483/EGK irány el vé vel, és
az azt mó do sí tó, a Ta nács 79/488/EGK és a Bi zott ság
2007/15/EK irány el vé vel össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást
tar tal maz. A mel lék let kö ve tel mé nyei az ENSZ-EGB
26. szá mú Elõ írá sa 02. vál to za tá val egyen ér té kû ek.”

2. Az MR A. Füg ge lék A/16. szá mú mel lék le té nek
I. Rész e a kö vet ke zõ 0. pont tal egé szül ki:

[Alap ve tõ ren del ke zé sek]
„0. Tí pus jó vá ha gyá si ren del ke zé sek
2009. áp ri lis 4. nap ját köve tõen a jó vá ha gyó ha tó ság – a

ki ál ló ré szek kel kap cso la tos in dok kal – meg ta gad ja a jár -
mû tí pus ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dé lyé nek,
EK-tí pus jó vá ha gyá sá nak és tí pus bi zo nyít vá nyá nak ki adá -
sát, amennyi ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nye ket a jár mû tí pus nem tel je sí ti.”

3. Az MR A. Füg ge lék A/16. szá mú mel lék let I. Ré szé -
nek 4.5. pont 4.5.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„4.5.2. Ha az elsõ vagy hát só lök há rí tó vo na la fe lül né -
zet ben egy be esik a jár mû kon túr vo na lá val, és a lök há rí tó
szi lárd fe lü let re van rög zít ve, ak kor a kon túr vo nal és az azt 
kö ve tõ és at tól min de nütt 20 mm tá vol ság ra lévõ pon tok
ál tal kép zett, a kon tú ron be lül lévõ vo nal kö zött e fe lü let
gör bü le ti su ga rá nak leg alább 5 mm-nek kell len nie. A lök -

há rí tók töb bi ré szé re leg alább 2,5 mm gör bü le ti su gár ér -
vé nyes.

Ez a ren del ke zés a lök há rí tók azon ré szé re al kal -
ma zan dó, amely a kon túr vo nal nak a jár mû hossz -
irá nyú füg gõ le ges szim met ria sík já val 15 fo kos
szö get be zá ró két füg gõ le ges érin tõ sík ja közé esik
(lásd az 1. áb rát).

”

9. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/36. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/36. szá mú mel lék let I/5. ré szé -
nek 1.1. pont 1.1.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.1.1. egy négy szög, amely ben az „e” kis be tû, és azt
köve tõen annak a tag ál lam nak az alább fel tün -
te tett szám je gye, amely az al kat rész tí pus jó vá -
ha gyást meg ad ta:

1 Né met or szág 19 Ro má nia

2 Fran cia or szág 20 Len gyel or szág

3 Olasz or szág 21 Por tu gá lia

4 Hol lan dia 23 Gö rög or szág

5 Svéd or szág 24 Ír or szág
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6 Bel gi um 26 Szlo vé nia

7 Ma gyar or szág 27 Szlo vá kia

8 Cseh Köz tár sa ság 29 Észt or szág

9 Spa nyol or szág 32 Lett or szág

11 Egye sült Ki rály ság 34 Bul gá ria

12 Auszt ria 36 Lit vá nia

13 Lu xem burg 49 Cip rus

17 Finn or szág 50 Mál ta

18 Dá nia
”

10. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/41. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék le té nek
címe a kö vet ke zõ re mó do sul:

„A ne héz gép jár mû vek és mo to rok (Euro IV és V) ki bo -
csá tá suk te kin te té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá nak kö ve -
tel mé nyei”

2. Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék le té nek
1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok
E mel lék let al kal ma zá sá ban:
1.1. ,,jár mû”: az 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let

(a továb biak ban: ER.) A. Füg ge lék 2. cik ké ben meg ha tá -
ro zott gép jár mû, amely nek re fe ren cia tö me ge meg ha lad ja
a 2610 kg-ot;

1.2. ,,mo tor”: a jár mû meg haj tá sát biz to sí tó erõ for rás,
amely re ön ál ló mû sza ki egy ség ként az ER. A. Füg ge lék 2.
cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint tí pus jó vá ha gyás ad ha tó;

1.3. ,,ki e mel ten kör nye zet ba rát jár mû (EEV)”: olyan
gép jár mû, amely meg fe lel az I. Rész 6.2.1. pont ja 1. táb lá -
za tá nak C. so rá ban meg ha tá ro zott meg en ge dett ki bo csá tá -
si ha tár ér té kek nek.”

3. Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék let A Fõ -
rész I. ré szé nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„1. HATÁLY
Ez a mel lék let a gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ -
anya gok és lég szennye zõ ré szecs kék sza bá lyo zá -
sá ra, a ki bo csá tás-csök ken tõ be ren de zé sek hasz -
nos élet tar ta má ra, az üzem ben lévõ jár mû vek/mo -
to rok és az összes gép jár mû fe dél ze ti di ag nosz ti kai 
rend sze ré nek (OBD-rend sze ré nek) meg fe le lõ sé gé -
re, valamint az 1.2. pont ban meg ha tá ro zott mo to -
rok ra al kal ma zan dó, ki vé ve azo kat az M1, N1, N2
és M2 ka te gó ri á jú jár mû ve ket, ame lyek re a
715/2007/EK ta ná csi ren de let (2007. jú ni us 20.)
sze rint tí pus jó vá ha gyást ad tak.”

11. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/60. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/60. szá mú mel lék let II. ré szé nek 
3.2.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.2.1. Tég la lap pal kö rül vett „e” betû, ame lyet a tí pus -
jó vá ha gyást meg adó tag ál lam meg kü lön böz te tõ
szá ma vagy be tûi kö vet nek:

1 Né met or szág 19 Ro má nia

2 Fran cia or szág 20 Len gyel or szág

3 Olasz or szág 21 Por tu gá lia

4 Hol lan dia 23 Gö rög or szág

5 Svéd or szág 24 Ír or szág

6 Bel gi um 26 Szlo vé nia

7 Ma gyar or szág 27 Szlo vá kia

8 Cseh Köz tár sa ság 29 Észt or szág

9 Spa nyol or szág 32 Lett or szág

11 Egye sült Ki rály ság 34 Bul gá ria

12 Auszt ria 36 Lit vá nia

13 Lu xem burg 49 Cip rus

17 Finn or szág 50 Mál ta

18 Dá nia
”

12. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

„Az A. Függelék A/61. számú melléklete 
a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1

A gépjármûvek légkondicionáló rendszereibõl eredõ
kibocsátások

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

Ez a mel lék let meg ha tá roz za a jár mû vek tí pus jó vá -
ha gyá sá nak kö ve tel mé nye it a jár mû vek be sze relt
lég kon di ci o ná ló rend sze rek ki bo csá tá sa és biz ton -
sá gos mû kö dé se te kin te té ben. Meg ál la pít ja to váb -
bá ezen rend sze rek utó la gos be sze re lé sé re és új ra -
töl té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

1 Ez a mel lék let a gép jár mû vek lég kon di ci o ná ló rend sze re i bõl ere dõ ki -
bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló az
Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK irány el vé vel (2006. má jus 17.)
meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.
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2. A mel lék let al kal ma zá si köre

2.1. Ez a mel lék let az 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de -
let (továb biak ban ER.) A. Füg ge lék A/2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott M1 és N1 ka te gó ri á -
jú gép jár mû vek re al kal ma zan dó, a 2.2. pont ban
meg ha tá ro zott el té rés sel.

2.2. E mel lék let al kal ma zá sá ban N1 ka te gó ri á jú jár mû -
nek az A/2. szá mú mel lék let I. Rész 1.5.3.1.4. al -
pont já nak táb lá za ta alap ján I. osz tály ba so rolt jár -
mû vek mi nõ sül nek.

3. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok

Ezen irány elv al kal ma zá sá ban:

3.1. „jár mû”: e mel lék let – 2. pont ban meg ha tá ro zott –
al kal ma zá si kö ré be tar to zó gép jár mû;

3.2. „jár mû tí pus”: az ER. A. Füg ge lék A/2. szá mú mel -
lék le té nek II. Ré szé ben meg ha tá ro zott jár mû tí pus;

3.3. „lég kon di ci o ná ló rend szer”: min den olyan rend -
szer, amely nek fõ ren del te té se az, hogy csök kent -
se a lég hõ mér sék le tet és pá ra tar tal mat a jár mû
utas te ré ben;

3.4. „két pá ro log ta tós rend szer”: az a rend szer, amely -
ben az egyik pá ro log ta tó a mo tor ház ban, a má sik a 
jár mû egy má sik te ré ben ke rül be sze re lés re; min -
den et tõl el té rõ rend szer egy pá ro log ta tós rend -
szer nek te kin ten dõ;

3.5. „flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok”: a Ki o tói
Jegy zõ könyv A. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
rész le ge sen flu o ro zott szén hid ro gé nek (HFC-k),
per flu or-kar bo nok (PFC-k) és a kén-he xaf lu o rid
(SF6), valamint az ezen anya go kat tar tal ma zó ké -
szít mé nyek, de nem ér ten dõk ide az ózon ré te get
le bon tó anya gok ról  szóló, 2000. jú ni us 29-i
2037/2000/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let2 ál tal sza bá lyo zott anya gok;

3.6. „rész le ge sen flu o ro zott szén hid ro gén”: olyan szer -
ves ve gyü let, amely szén bõl, hid ro gén bõl és flu or -
ból áll és amely nek mo le ku lá ja nem tar tal maz hat -
nál több szén ato mot;

3.7. „per flu or-kar bon”: olyan szer ves ve gyü let, amely
csak szén bõl és flu or ból áll és amely nek mo le ku -
lá ja nem tar tal maz hat nál több szén ato mot;

3.8. „glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál”: a flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gá zok ég haj lat-me le ge dést oko zó,
szén-di oxid hoz vi szo nyí tott po ten ci ál ja. A glo bá -
lis fel me le ge dé si po ten ci ált (glo bal war ming po -
ten ti al, GWP) úgy kell ki szá mí ta ni, hogy a gáz egy 

ki lo gramm já nak 100 éves idõ szak ra vo nat ko zó
fel me le ge dé si po ten ci ál ját vi szo nyí ta ni kell egy
ki lo gramm CO2 ugyan ezen po ten ci ál já hoz. A vo -
nat ko zó GWP-ér té kek az Ég haj lat vál to zá si Kor -
mány kö zi Tes tü let (In ter go vern men tal Pa nel on
Cli ma te Chan ge – IPCC) ál tal el fo ga dott har ma -
dik ér té ke lõ je len tés bõl szár maz nak (,,2001-es
IPCC GWP ér té kek”);

3.9. „ké szít mény”: két vagy több anyag ból álló ke ve rék, 
ame lyek kö zül leg alább az egyik flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gáz. A ké szít mény tel jes glo bá lis
fel me le ge dé si po ten ci ál ját3 a mel lék let füg ge lé ké -
ben fog lal tak nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni;

3.10. „utó la gos be sze re lés”: lég kon di ci o ná ló rend szer
be sze re lé se a jár mû be annak for ga lom ba he lye zé -
sét köve tõen.

4. A jár mû tí pus jó vá ha gyá sá nak fel té te lei a légkondi -
cionáló rend szer ki bo csá tá sa te kin te té ben:

4.1. a jó vá ha gyó ha tó ság a lég kon di ci o ná ló rend szer ki -
bo csá tá sa te kin te té ben ki zá ró lag azon jár mû tí pu -
sok ra adja meg az ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si
en ge délyt, az EK-tí pus jó vá ha gyást, illetve nem ze -
ti tí pus jó vá ha gyást és a tí pus bi zo nyít ványt, ame -
lyek ezen mel lék let ben meg ál la pí tott kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek;

4.2. az ER. A. Füg ge lék 4. cikk (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti tel jes jár mû-tí pus jó vá ha gyás so -
rán a gyár tó az ER. A. Füg ge lék A/1. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott ada tok meg adá sá val kö -
te les in for má ci ót nyúj ta ni az új gép jár mû vek be
be sze relt lég kon di ci o ná ló rend sze rek ben hasz nált
hû tõ kö zeg faj tá já ról;

4.3. a 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si poten -
ciállal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú
gá zo kat tar tal ma zó lég kon di ci o ná ló rend szer rel
ter ve zett jár mû vek tí pus jó vá ha gyá sa ab ban az
eset ben ad ha tó meg, ha a lég kon dí ci o ná ló rend -
szer szi vár gá si vesz te sé ge – a 7.1. al pont ban meg -
ha tá ro zott vizs gá la ti el já rás sze rint – nem ha lad ja
meg az 5. pont ban meg ál la pí tott meg en ged he tõ
ha tár ér té ke ket.

5. Tí pus jó vá ha gyá si ren del ke zé sek

5.1. 2008. jú li us 5. nap ját köve tõen – a lég kon di ci o ná ló
rend sze rek ki bo csá tá sá val kap cso la tos in do kok ra
te kin tet tel – a jó vá ha gyó ha tó ság ab ban az eset -
ben:

3 A ké szít mé nyek ben lévõ nem flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok
GWP-szá mí tá sá hoz az IPCC elsõ ér té ke lé sé ben köz zé tett ér té ke ket kell al -
kal maz ni, lásd: Cli ma te Chan ge, The IPCC Sci en ti fic As sess ment, J.T. Ho -
ugh ton, G.J. Jen kins, J.J. Eph ra ums (szer k.), Camb rid ge Uni ver sity Press,
Camb rid ge (UK) 1990.
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– adja ki az ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge -
délyt és a tí pus bi zo nyít ványt, illetve adja meg az
EK-tí pus jó vá ha gyást a jár mû tí pus hoz, to váb bá
– en ge dé lye zi az új jár mû for ga lom ba he lye zé sét,
for ga lom ba ho za ta lát és hasz ná lat ba vé te lét,
amennyi ben a 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le -
ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gá zo kat tar tal ma zó lég kon di ci o ná ló
rend szer rel ter ve zett jár mû meg fe lel ezen mel lék -
let ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek.

5.2. 2009. ja nu ár 5. nap ját köve tõen nem ad ha tó ki az ál -
ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély, a tí pus bi -
zo nyít vány, illetve az EK-tí pus jó vá ha gyás azon
jár mû tí pu sok ra, ame lyek lég kon di ci o ná ló rend -
sze rét úgy ter vez ték, hogy 150-nél na gyobb glo -
bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or -
tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal maz zon, ki -
vé ve ha a flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok szi -
vár gá si vesz te sé ge a 7.1. pont ban hi vat ko zott bi -
zott sá gi ren de let sze rint vizs gál va nem ha lad ja
meg egy pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 40 g/év,
illetve két pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 60 g/év 
mér té ket.

5.3. 2010. ja nu ár 5. nap ját köve tõen, azon új jár mû vek
vo nat ko zá sá ban, ame lyek lég kon di ci o ná ló rend -
sze rét úgy ter vez ték, hogy 150-nél na gyobb glo -
bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or -
tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal maz zon –
ki vé ve, ha a flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok
szi vár gá si vesz te sé ge a 7.1. pont ban hi vat ko zott
bi zott sá gi ren de let sze rint vizs gál va nem ha lad ja
meg egy pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 40 g/év,
illetve két pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 60 g/év 
mér té ket – a jó vá ha gyó ha tó ság:

a) az ER A. Füg ge lé ké nek 7. cikk (1) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá ban nem te kin ti ér vé nyes nek a jár -
mû höz ki adott meg fe le lõ sé gi iga zo lást, és
b) nem en ge dé lye zi a for ga lom ba he lye zést, meg -
tilt ja a for gal ma zást és a hasz ná lat ba vé telt.

5.4. 2011. ja nu ár 1-jé tõl, azon jár mû tí pus ra vonatko -
zóan, amely nek lég kon di ci o ná ló rend sze rét úgy
ter vez ték, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le -
ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal maz zon, a jó vá ha gyó 
ha tó ság nem adja meg az EK-tí pus jó vá ha gyást,
illetve a nem ze ti tí pus jó vá ha gyást.

5.5. 2017. ja nu ár 1-jé tõl, azon új jár mû vek te kin te té ben, 
ame lyek lég kon di ci o ná ló rend sze rét úgy ter vez -
ték, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si
po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha -
tá sú gá zo kat tar tal maz zon, a jó vá ha gyó ha tó ság:

a) az ER A. Füg ge lé ké nek 7. cikk (1) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá ban nem te kin ti ér vé nyes nek a
meg fe le lõ sé gi iga zo lást, és

b) nem en ge dé lye zi a for ga lom ba he lye zést, meg -
tilt ja a for gal ma zást és a hasz ná lat ba vé telt.

6. Utó la gos be sze re lés és új ra töl tés

6.1. 2011. ja nu ár 1-jé tõl olyan lég kon di ci o ná ló rend -
szer, ame lyet úgy ter vez tek, hogy 150-nél na -
gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren del -
ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal -
maz zon, nem sze rel he tõ be utó lag olyan jár mû -
vek be, ame lyek tí pus jó vá ha gyá sa ezen idõ pon tot
köve tõen tör té nik. 2017. ja nu ár 1-jé tõl ilyen lég -
kon di ci o ná ló rend szer nem sze rel he tõ be utó lag
sem mi lyen jár mû be.

6.2. 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál -
lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz
nem tölt he tõ egyet len olyan jár mû lég kon di ci o ná -
ló rend sze ré be sem, amely nek tí pus jó vá ha gyá sa
2011. ja nu ár 1-jén vagy azt köve tõen tör té nik.
2017. ja nu ár 1-jé vel kez dõ dõ ha tállyal, 150-nél
na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren -
del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz nem
tölt he tõ egyet len jár mû lég kon di ci o ná ló rend sze -
ré be sem, ki vé ve azon lég kon di ci o ná ló rend sze rek 
új ra töl té sét, ame lyek ilyen gá zo kat tar tal maz nak,
és ame lyek nek jár mû be sze re lé se még a fen ti idõ -
pont elõtt tör tént.

6.3. Amennyi ben a rend szer bõl rend kí vü li mennyi sé gû
hû tõ kö zeg szi vár gott ki, a lég kon di ci o ná ló rend -
sze rek szer vi ze lé sé re és ja ví tá sá ra sza ko so dott
szol gál ta tók nem tölt he tik újra e be ren de zé se ket
flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal ad dig,
amíg a szük sé ges ja ví tás be nem fe je zõ dik.

7. Vég re haj tá si ren del ke zé sek

7.1. E mel lék let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket, ezen be lül

a) a jár mû vek EK-tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
köz igaz ga tá si ren del ke zé se ket, és

b) a 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po -
ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú
gá zok lég kon di ci o ná ló rend szer bõl való szi vár gá si 
vesz te sé gé nek mé ré sét szol gá ló egy sé ges vizs gá la -
ti el já rást a Bi zott ság 706/2007/EK ren de le te4

(2007. jú ni us 21.) írja elõ.

4 H.L. L 161 ., 2007.6.22., 33. o.
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Függelék
az A/61. számú melléklethez

A készítmények teljes globális felmelegedési
potenciáljára (GWP) vonatkozó számítási módszer

A ké szít mény tel jes GWP-je az egyes anya gok
GWP-jük kel szor zott súly ará nyai össze gé nek sú lyo zott át -
la ga.

S (X anyag% * GWP) + (Y anyag% * GWP) + ... (N
anyag% * GWP)

ahol a% a +/– 1%-os tû rés ha tár ral meg en ge dett súly
sze rin ti hoz zá já ru lás.

Pél dá ul: a kép le tet egy 23%-ban HFC–32-t, 25%-ban
HFC–125-öt és 52%-ban HFC–134a-t tar tal ma zó kép zelt
gáz elegy re al kal maz va

S (23% * 550) + (25% * 3400) + (52% * 1300)

® Tel jes GWP = 1652,5”

13. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
B. Függelékének módosítása

Az MR. B. Füg ge lé ké nek 1. pont ja és 1.1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban – a ren de let 2.  §-a
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a jár -
mû vek ka te gó ri á it a köz úti jár mû vek mû sza ki
meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM
ren de let B. Füg ge lé ké ben fog lal tak ha tá roz zák
meg.
1.1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban: „jár mû tí pus”: az
azo nos jár mû ka te gó ri á ba tar to zó olyan jár mû vek
összes sé ge, ame lyek nem kü lön böz nek lé nye ge sen 
egy más tól az e Füg ge lék mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott jel lem zõk te kin te té ben.”

14. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
C. Függelék C/12. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. C. Füg ge lék C/12. szá mú mel lék le te a kö -
vet ke zõ IV/E. résszel egé szül ki:

„IV/E. RÉSZ
EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI SZÁM

1. Az EK-tí pus-jó vá ha gyá si szám öt sza kasz ból áll,
ame lye ket „*” jel vá laszt el egy más tól:

1. sza kasz Kis „e” betû, ame lyet a tí pus jó vá ha gyást
meg adó tag ál lam meg kü lön böz te tõ szá ma
kö vet:

 1 Né met or szág ese té ben,

 2 Fran cia or szág ese té ben,

 3 Olasz or szág ese té ben,

 4 Hol lan dia ese té ben,

 5 Svéd or szág ese té ben,

 6 Bel gi um ese té ben,

 7 Ma gyar or szág ese té ben,

 8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

 9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,

18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,

29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.

2. sza kasz Az alap irány elv szá ma, ame lyet az I. sza -
kasz ese té ben az A, míg a II. sza kasz ese té -
ben a B betû kö vet.

3. sza kasz A leg utol só mó do sí tó irány elv szá ma,
amely alap ján a tí pus jó vá ha gyást meg ad -
ták. Ha egy irány elv a kü lön bö zõ mû sza ki
szab vá nyok ra hi vat ko zás sal kü lön bö zõ
vég re haj tá si ha tár idõ ket tar tal maz, ak kor
egy al fa be ti kus ka rak tert is al kal maz nak
azon szab vány meg ha tá ro zá sa ér de ké ben,
amellyel össz hang ban a jó vá ha gyást meg -
ad ták.
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4. sza kasz Egy négy je gyû sor szám (ahol szük sé ges, az 
elsõ szám je gyek nul lák) az alap- jó vá ha -
gyá si szám je lö lé sé re. A sor szá mo zás
mind egyik alap irány elv te kin te té ben
0001-gyel kez dõ dik.

5. sza kasz Egy két je gyû sor szám (ahol szük sé ges, az
elsõ szám jegy nul la) a ki ter jesz tés je lö lé sé -
re. Min den jó vá ha gyá si szám te kin te té ben
a sor 00-val kez dõ dik.

2. Pél dá ul, az ezen irány elv I. sza ka szá nak elõ írásait
tel je sí tõ, Fran cia or szág ál tal ezen irány elv alap ján meg -
adott har ma dik jó vá ha gyás:

e2*NN/NN (1) A*00/00*0003*00
3. Pél dá ul, az ezen irány elv I. sza ka szá nak elõ írásait

tel je sí tõ, az Egye sült Ki rály ság ál tal ezen irány elv alap ján
meg adott ne gye dik jó vá ha gyás má so dik ki ter jesz té se:

e11*NN/NN (1) B*00/00*0004*02”

2. Az MR. C. Füg ge lék C/12. szá mú mel lék le te a kö -
vet ke zõ IV/F. résszel egé szül ki:

„IV/F. rész
EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JEL

1. Az EK-tí pus-jó vá ha gyá si jel egy kis „e” betû, ame -
lyet egy tég la lap vesz kö rül, és ame lyet az EK-tí pus-jó vá -
ha gyá si szám 2–5. sza ka szá nak meg fe le lõ szá mok, illetve
be tûk kö vet nek.

2. Pél da az EK-tí pus-jó vá ha gyá si jel re:

A gazdasági és közlekedési miniszter
107/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére
szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl,

üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl
 szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek j) 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 meghatározott fel adat kö röm ben el -
jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re
szol gá ló je lek rõl, valamint e je lek lé te sí té sé rõl, üze mel te -
té sé rõl, mó do sí tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 27/2002.
(XII. 5.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö -
vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„j) nagy ví zi ki tû zés: az a ki tû zés, ame lyet a ha jó zá si
nagy víz szint nél (HNV) ma ga sabb víz szin tek nél kell vég -
re haj ta ni.”

2.  §

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

„(3) Az al kal maz ha tó irá nyí tó je le ket, to váb bá az eze ket 
ki egé szí tõ egyéb jel zé se ket és azok mû sza ki jel lem zõ it a
ren de let 1., valamint 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za. Az
1. szá mú mel lék let E.5.4-E.5.15 pont jai sze rin ti je le ket a
ki he lye zett jel cse ré je és új te le pí tés ese tén kell al kal maz -
ni.”

3.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A ví zi út tá nyil vá ní tott fel szí ni vi ze ken a ki tû zést
– az idõ sza kos ki he lye zés ki vé te lé vel – a téli ki tû zés je le i -
nek be vo ná sá tól a téli ki tû zés je le i nek kö vet ke zõ ki he lye -
zé sé ig fo lya ma to san, éj sza ka és nap pal fenn kell tar ta ni.

(6) Nagy ví zi ki tû zés nél a je lek meg ron gá ló dá sá nak el -
ke rü lé se ér de ké ben az ál ta lá nos rend sze rin ti ki tû zés nek a
ha jó út szé le it jel zõ je lei azo nos szí nû és ala kú ka rók kal
vagy úszók kal he lyet te sít he tõk.”
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4.  §

Az R. az 5. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és
5/A.  §-sal egé szül ki:

„Fennmaradási engedélyezési eljárás

5/A.  § (1) Ha a ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út
ki tû zé sé re szol gá ló je let en ge dély nél kül vagy az en ge -
dély tõl el té rõ mó don (a továb biak ban: sza bály ta la nul) lé -
te sí tet ték, a ha jó zá si ha tó ság arra – az üze mel te tõ ké rel me
alap ján – fenn ma ra dá si en ge délyt ad, ha a sza bá lyos sá té -
tel fel té te lei fenn áll nak. A fenn ma ra dá si en ge dély meg -
adá sá ról, illetve meg ta ga dá sá ról a ha jó zá si ha tó ság tá jé -
koz tat ja az ille té kes víz ügyi ha tó sá got és a ví zi út fenn tar -
tó ját.

(2) A fenn ma ra dá si en ge dély az (1) be kez dés ben fog lal -
tak ér vé nye sí té se mel lett ki ad ha tó ak kor is, ha a sza bály ta -
lan ság gal oko zott ér dek sé re lem je len ték te len, köz ér de ket
nem sért, vagy a ha jó zá si ha tó ság ál tal meg ál la pí tott ha tár -
idõn be lül el há rít ha tó.

(3) A ha jó zá si ha tó ság a ha tó sá gi ellen õr zés ke re té ben
meg tar tott hely szí ni szem le alap ján a sza bály ta lan ság tu -
do más ra ju tá sá tól szá mí tott 60 na pon be lül tisz táz za a
tény ál lást, amely nek ke re té ben

a) meg vizs gál ja, hogy az (1) és (2) be kez dés sze rint a
fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sá nak fel té te lei fenn áll -
nak-e vagy meg te remt he tõ ek-e,

b) a fel té te lek meg lé te ese tén ér te sí ti az üze mel te tõt a
fenn ma ra dá si en ge dély fel té te le i rõl és jogkövetkezmé -
nyeirõl, egy ide jû leg leg fel jebb 30 na pon be lü li ha tár idõ
ki tû zé sé vel a fenn ma ra dá si en ge dély ké re lem be nyúj tá sá ra
hív ja fel,

c) ha a sza bály ta lan ság ve szé lyez te ti a ha jó zás biz ton -
sá gát, a ha jó zá si ha tó ság a sza bály ta lan ság meg szün te té sé -
rõl ha tá ro za tot hoz és az ille té kességgel és ha tás kör rel ren -
del ke zõ ha tó ság nál el já rást kez de mé nyez.

(4) Ha az üze mel te tõ a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti
ha tár idõ ig nem nyújt ja be a fenn ma ra dá si en ge dély irán ti
ké rel mét, il le tõ leg az az zal kap cso la tos hi ány pót lá si fel hí -
vás nak a meg adott ha tár idõ ben nem tesz ele get, vagy a
sza bá lyos sá té tel ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok el vég -
zé sét a kö te le zett nem vál lal ja, a ha jó zá si ha tó ság a ví zi -
köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re szol gá ló jel
el tá vo lí tá sát ren de li el.

(5) A fenn ma ra dá si en ge dély egy ben a ví zi köz le ke dés
irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re szol gá ló jel re vo nat ko zó 
üze mel te té si en ge dély is, ha en nek fel té te lei fenn áll nak.

(6) A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re
szol gá ló je let az en ge dé lyes nek

a) az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé nek el tel té vel 8 na -
pon be lül, il le tõ leg az en ge dély vissza vo ná sá ról  szóló ha -
tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ ig,

b) ha a fenn ma ra dá si en ge dély ben elõ írt át ala kí tá si kö -
te le zett sé get nem tel je sí tet te, az en ge dély ben az át ala kí tás -
ra meg ál la pí tott ha tár idõ tõl szá mí tott 8 na pon be lül,

c) ha a sza bály ta la nul lé te sí tett jel a ha jó zás biz ton sá gát 
ve szé lyez te ti, az er rõl ho zott ha tá ro zat ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ig
kár ta la ní tá si igény nél kül le kell bon ta nia

(7) Ha a sza bály ta la nul lé te sí tett ví zi köz le ke dés irá nyí -
tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re szol gá ló jel re fenn ma ra dá si
en ge dély nem ad ha tó, illetve az üze mel te tõ nem kéri fenn -
ma ra dá si en ge dély ki adá sát, a ha jó zá si ha tó ság el ren de li

a) a sza bá lyos sá té tel ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok 
el vég zé sét, vagy

b) ha a jel fenn ma ra dá sa át ala kí tás sal sem en ge dé lyez -
he tõ, a jel 8 na pon be lü li kár ta la ní tá si igény nél kü li el tá vo -
lí tá sát.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te az A.4 jel után az e ren de -
let 1. mel lék le té nek 1. pont já ban sze rep lõ A.4.1 jel lel és
két be kez dés sel egé szül ki, illetve az R. 1. szá mú mel lék le -
té nek E.5.4-E.5.15 pont ja i nak he lyé be az e ren de let
1. mel lék le té nek 2. pont ja lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az 1. rész 2. pont já nak
az 1. táb lá zat utá ni má so dik mon da ta és 2. táb lá za ta he lyé -
be az e ren de let 2. mel lék le té nek 1. pont ja, az R. 2. szá mú
mel lék le té ben az 1. rész B-II.A fe je ze te he lyé be az e ren -
de let 2. mel lék le té nek 2. pont ja, az R. 2. szá mú mel lék le té -
ben az 1. rész B-II.B, B-III. és B-IV fe je ze te he lyé be az
e ren de let 2. mel lék le té nek 3. pont ja lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) Az 1–5.  § a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e ren de let 2. mel lék le té ben fog lalt je le ket cse re
és új te le pí tés ese tén, de leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-tõl
kell al kal maz ni.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 107/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 
 

A 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 1. számú mellékletének módosításai 
 
  

1.   
 

 
„A.4.1 

 

 
 
– a jel jelentése: kötelékek találkozása és előzése tilos; 
– a jelet a szakasz két végén, ugyanazon a parton kell elhelyezni a hajóúttal párhuzamosan és a táblákon el kell helyezni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott egymás felé fordított kiegészítő táblákat, amelyek jelzik annak a szakasznak a 
hosszúságát, amelyen a kötelékek találkozása és előzése tilos;” 
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2.  
 

„E 5.4 

 
 
– a jel jelentése: személyzet nélküli hajók – kivéve a kék fényt vagy kék kúpot viselő hajókat – számára kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.5 

 
 

– a jel jelentése: egy kék fényt vagy egy kék kúpot viselő személyzet nélküli hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.6 

 
 
– a jel jelentése: két kék fényt vagy két kék kúpot viselő személyzet nélküli hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.7 

 
 
– a jel jelentése: három kék fényt vagy három kék kúpot viselő személyzet nélküli hajók számára kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.8 

 
 
– a jel jelentése: személyzetes hajók – kivéve a kék fényt vagy kék kúpot viselő hajókat –  számára kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.9 

 
 
– a jel jelentése: egy kék fényt vagy egy kék kúpot viselő személyzetes hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.10 

 
– a jel jelentése: két kék fényt vagy két kék kúpot viselő személyzetes hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.11 

  
– a jel jelentése: három kék fényt vagy három kék kúpot viselő személyzetes hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.12 

  
– a jel jelentése: személyzet nélküli és személyzetes hajók – kivéve a kék fényt vagy kék kúpot viselő hajókat – 

számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.13 

 
– a jel jelentése: egy kék kúpot, illetve kék fényt viselő személyzetes és személyzet nélküli hajók részére kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.14 

 
– a jel jelentése: két kék kúpot, illetve kettő kék fényt viselő személyzetes és személyzet nélküli hajók részére 

kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.15 
 

 
 

– a jel jelentése: három kék kúpot, illetve három kék fényt viselő személyzetes és személyzet nélküli hajók részére 
kijelölt veszteglőhely; 

– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben;” 
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2. melléklet a 107/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 
 

A 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 2. számú mellékletének módosításai 
 

1.  
 
  „A kitűzőjelek külön meg nem jelölt csúcsjeleinek minimális méreteit a 2. táblázat 
tartalmazza: 

 
2. táblázat: A kitűzőjelek külön meg nem jelölt csúcsjeleinek minimális mérete 

 
Víziút-  
csoport Víziút, illetve víziútszakasz  A jel magassága 

(m) 
 A jel szélessége  

(m) 

A csúcsjel felső 
éle és a vízszint 
közötti távolság 

(m) 
 A A Duna főága az 1791. fkm 

felett és nagyhajózásra 
kijelölt mellékágai, Tisza, 
Dráva, Bodrog, Maros, 
tavak (kivéve Balaton) 

 0,6  0,35  1 

 B  Duna főága 1791. fkm 
alatt, Balaton 

 0,8  0,55  1,2 

 C  Sió, csatornák, egyéb 
folyók 

 0,4  0,25  0,75 

 
 

2.  
 

„B-II. A Fejezet 
 

Veszélyes helyeket, hajózási akadályokat és 
rendkívüli jellegű akadályokat határoló jelek 

 
1. Kardinális jelek 
 
a) A körnegyedek és jelek meghatározása 
 
A négy körnegyedet (Észak, Kelet, Dél, Nyugat) a megjelölendő pontból kiinduló valódi 
tájolóirányok ÉNY–ÉK, ÉK–DK, DK–DNY, DNY–ÉNY határolják. A kardinális jel annak a 
körnegyednek a nevét viseli, amelyben el van helyezve. A kardinális jel neve arra utal, hogy a 
jelhez képest a körnegyedben a jel nevét viselő irány felől kell elhaladni (lásd az 1. ábrát). 
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1. ábra 
 

b) A jelek kialakítása 
 

Szín: felső része – fekete, 
alsó része – sárga 

Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

csúcsával felfelé mutató fekete kúp 
Fényvisszaverő: a felső részen egy kék színű és az alsó 

részen egy sárga színű 15 cm széles 
sáv  
Szín: fehér 

Északi kardinális jel 

 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: folytonosan ismétlődő 

gyors vagy nagyon gyors 
felvillanásokból álló fény 

2. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
Szín: fekete, középen egy széles vízszintes 

sárga sávval 
Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

alapjával összefordított fekete kúp 
Fényvisszaverő: a felső és alsó részen egy-egy kék 

színű, a középső részen egy sárga  
színű 15 cm széles sáv 
Szín: fehér 

Keleti kardinális jel 

 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: három gyors vagy nagyon 

gyors felvillanáscsoportból 
álló fény 

3. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 
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Szín: felső része – sárga,  

alsó része – fekete 
Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett 

csúcsával lefelé mutató fekete kúp 
Fényvisszaverő: felső részén egy sárga színű és alsó 

részén egy fekete színű 0,15 m széles 
sáv 
Szín: fehér 

Déli kardinális jel 
 

 
 

4. ábra 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: hat gyors vagy nagyon 

gyors felvillanáscsoportból 
álló fény, amelyet legalább 
2 másodperc hosszú 
felvillanás követ 

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
 

Szín: sárga, középen egy széles vízszintes 
fekete sávval 

Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

csúcsával összefordított fekete kúp 
Fényvisszaverő: a felső és alsó részen egy-egy sárga 

színű, középen egy kék színű 15 cm 
széles sáv 
Szín: fehér 

Nyugati kardinális jel 

 
5. ábra 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: kilenc gyors vagy nagyon 

gyors felvillanáscsoport-
ból álló fény 

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

– a kardinális jelek jelzik a hajózható vizet egy veszélyes terület körül; 
– a jeleket a veszélyes terület határán, a hajózási hatóság által meghatározott helyen kell kitűzni, illetve 

lehorgonyozni; 
– az elhaladás a jel mellett a jel megnevezése szerinti valódi tájolóirány felől megengedett; 
– a kardinális jelek nemcsak együttesen, hanem külön-külön is alkalmazhatók pl. hajóút hajlatának vagy 

zátony végének a megjelölésére. 
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2. Különálló veszélyes helyeket jelző jelek 
 

Szín: fekete, egy vagy több széles vízszintes vörös 
sávval 

Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: egymás felett két 30 cm átmérőjű fekete gömb 

egymástól függőlegesen 20 cm távolságra 
Fényvisszaverő: 
 

két kék színű között egy vörös színű 0,15 m 
széles sáv 
Szín: fehér 

 
 

Fény: 
(amennyiben 
van) 

Ritmus: felvillanáscsoport, két felvillanással 

6. ábra  A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

– a jel jelentése: különálló kis kiterjedésű, a hajózás számára veszélyes hely; 
– az elhaladás a jel körül bármely irányból megengedett; 
– a jelet olyan, viszonylag kis kiterjedésű helyek felett tűzik ki vagy horgonyozzák le, amelyek körül 
hajózható víz van.” 
 
 

3.   
 

„B-II. B Fejezet 
 

A hajóút középvonalának és kikötőhely, part megközelítésének jelölése 
 

Biztonságos vizek jelzésére alkalmazható jelek: 
 

Szín: függőleges vörös és fehér sávok 
Alak: gömb alakú bója, úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: 
(amennyiben 
van) 

egy 30 cm átmérőjű vörös gömb az alakjeltől 
függőlegesen 20 cm távolságra 

Fényvisszaverő:
 

az úszónál vörös és fehér színű, alapjánál 
15 cm széles függőlegesen keskenyedő sávok, 
a karónál függőlegesen vörös és fehér színű 
15 cm széles sávok 
Szín:       fehér  

7. ábra 
 

Fény: 
(amennyiben 
van) 

Ritmus – állandó fázisú fény, 
vagy  
– hosszú (10 sec) periódus egy 
felvillanással, 
vagy  
– a MORZE ABC „A” jele (▪ ▬) 

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 



 
 
 
 
102 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTŐ 1. szám 

 

– a jel jelentése: a biztonságos víz jele arra utal, hogy körülötte hajózható víz van;  
– a jel a hajóút középvonalának, illetve kikötő vagy part megközelítési helyének a jelölésére 

szolgál. 

 
 

B-III. Fejezet 
 

Tiltott vagy korlátozott zónák jelzése 
1. Különleges jelek  

 

 
8a ábra 

 
8b ábra 

 

Meghatározott rendeltetésű terület 
(horgonyzóhely, vízi sportpálya stb.) 

Hajózástól elzárt terület 
  

Szín: 8a ábra:  sárga;    8b ábra:  sárga/vörös;    8c ábra:   sárga 
Alak: fekvő henger (D = 60 cm, L = 90 cm), úszó vagy karó 
Csúcsjel: (amennyiben van) sárga X alakú jel (henger esetében középpontjával 60 cm-re a 

hengerpalást felett) 
Fényvisszaverő: 
 

8a ábra:  egy vagy két 15 cm széles sárga színű sáv 
8b ábra:  egy vagy két 15 cm széles vörös színű sáv 
8c ábra:   mindkét oldalon keresztben egy-egy 10 cm széles sárga 
színű sáv 
Szín: sárga Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: bármilyen, a Hajózási Szabályzat II-5. mellékletének 

II. fejezetében említett fényjelzések kivételével 
 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 

csökkenthető. 
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8c ábra 

– a jelek jelentése: meghatározott rendeltetésű, illetve hajózástól elzárt terület; 
– a jeleket a víziút tiltott területének a határán, egymástól – a hajózási hatóság által meghatározott – 

megfelelő távolságra kell lehorgonyozni; 
– az e pont szerinti jelekkel adott tájékoztatás – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint 

kiegészíthető a parton elhelyezett, az 1. számú melléklet I. része szerinti  A és E jelek egyikével. 
Ezek a jelek – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint kiegészíthetők az 1. számú 
melléklet II. részének 3. pontjában megállapított kiegészítő jelekkel, amelyek mutatják az adott jel 
hatálya alá tartozó szakasz irányát. 

 

2. A hajózás számára teljesen tiltott terület határa: 
 

Szín: sárga 
Alak: fekvő henger 

Csúcsjel: 
(amennyiben van)

vörös színű, merev háromszög alakú jel 

Fényvisszaverő: egy vagy két sárga színű 15 cm széles sáv 

Szín: sárga Fény: 
(amennyiben van) Ritmus: bármilyen, a Hajózási 

Szabályzat II-5. mellékletének 
II. fejezetében említett 
fényjelzések kivételével 

 
 

9. ábra 

 

A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

– a jel jelentése: a hajózás számára teljesen tiltott terület; 
– a jeleket a víziút meghatározott rendeltetésű, illetve tiltott területének a határán, egymástól 

megfelelő, a hajózási hatóság által meghatározott, távolságra kell kitűzni, illetve lehorgonyozni; 
– a 8a ábra szerinti jellel kell kitűzni a tiltott vagy korlátozottan használható part menti zónán 

keresztül vezető csatorna határait, a csatorna bejárata kivételével; a jeleket a csatorna határain 
ismételten, egymástól megfelelő, a hajózási hatóság által meghatározott, távolságra kell kitűzni, 
illetve lehorgonyozni; 

– az e pont szerinti jelekkel adott tájékoztatás – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint 
kiegészíthető a parton elhelyezett, az 1. számú melléklet I. része szerinti  A. és E. jelek egyikével. 
Ezek a jelek – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint kiegészíthetők az 1. számú 
melléklet II. részének 3. pontjában megállapított kiegészítő jelekkel, amelyek mutatják az adott jel 
hatálya alá tartozó szakasz irányát. 
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3. Tiltott vagy korlátozottan használható part menti zónán keresztül vezető csatorna határa: 
 

Szín: felső fele vörös, alsó fele sárga 
Alak: fekvő henger 

Fényvisszaverő: 
 

alsó részén egy sárga színű, felső részén egy 
vörös színű 15 cm széles sáv 
Szín: sárga Fény: 

(amennyiben van) Ritmus: összetett felvillanás- 
csoportból álló fény 

 
 

10. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
Szín: felső fele zöld, alsó fele sárga 
Alak: fekvő henger 

Fényvisszaverő: 
 

alsó felső egy sárga színű, felső részén egy 
zöld színű 15 cm széles sáv 
Szín: sárga Fény: 

(amennyiben van) Ritmus: összetett felvillanás- 
csoportból álló fény 

 
 

11. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 

– a jelek jelentése: egy vagy több hajótípus vagy munkák számára tiltott vagy korlátozottan 
használható part menti zónán keresztül vezető csatorna (kivéve a II. Fejezet szerinti 
kikötőbejáratokat) határa, amelyben meghatározott hajótípus korlátozottan használható;  

– a jeleket a víziút hajózás számára tiltott vagy korlátozottan használható part menti területén 
keresztül vezető csatorna határán, egymástól – a hajózási hatóság által meghatározott – megfelelő 
távolságra kell lehorgonyozni;  

– a csatorna bejáratánál elhelyezett két sárga bója felső része, amennyiben szükséges – a hajózási 
hatóság jóváhagyásával – a csatornába behajózó hajó helyzetéből nézve a bal oldali vörös színű, a 
jobb oldali zöld színű lehet; 

– az engedélyezett hajótípus, illetve tevékenység meghatározható a – hajózási hatóság által 
jóváhagyásával –, a parton elhelyezett, az 1. számú melléklet I. része szerinti  E., E.16–20 és E.24, 
parton elhelyezett jelekkel. Ezek a jelek – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint 
kiegészíthetők az 1. számú melléklet II. részének 3. pontjában megállapított kiegészítő jelekkel, 
amelyek mutatják az adott jel hatálya alá tartozó szakasz irányát. 
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B-IV. Fejezet 
 

Egyéb bóják 

A fentiektől eltérő célokhoz szükséges bóják fehér színűek. Ezeken a bójákon tájékoztató 
ábrák is feltüntethetők. 
 

 

  

12. ábra 
 

Szín: fehér 
Alak: fekvő henger 
Fényvisszaverő: 
 

felső részén egy vagy keresztben egy-egy sárga színű 15 cm 
széles sáv 
Szín: fehér Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: Ritmus: bármilyen, a Hajózási Szabályzat II-5 

mellékletének II. fejezetében említett fényjelzések 
kivételével  

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
 
– a jel jelentése: e melléklet 1. részének 3.B., B–II., B–II A. és II–B. és a B–III. fejezetében 

megállapítottaktól eltérő célok, tevékenységek;    
– a bójákon tájékoztató ábrák is elhelyezhetők.” 

 
           
 
 



A gazdasági és közlekedési miniszter
108/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának

díjáról  szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
módosításáról

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

– a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva,

– 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 b) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az au tó pá lyák, au tó utak és fõ utak hasz ná la tá nak
 díjáról  szóló 36/2007. (III. 26.) GKM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

(2) Az R. 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

2.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A dí jat elõ re, az a)–e) pon tok sze rin ti ér vé nyes -

sé gi idõ tar ta mok va la me lyi ké re kell meg fi zet ni. A díj
meg fi ze té sé nek té nye út hasz ná la ti jo go sult sá got ke let kez -
tet (a továb biak ban: jo go sult ság). A jo go sult ság a meg -
adott idõ tar ta mon be lül min den díj kö te les út sza kasz ra
 érvényes. Az egyes jo go sult sá gok a kö vet ke zõ ér vé nyes -
sé gi idõ tar ta mok ra vá sá rol ha tók:

a) 1 na pos jo go sult ság: a vá sár ló ál tal meg je lölt nap tá ri
nap ra a D2, D3, D4 jár mû ka te gó ri ák ra,

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

c) heti jo go sult ság: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap -
ra és to váb bi 9 nap ra (össze sen 10 egy mást kö ve tõ nap tá ri
nap ra),

d) havi jo go sult ság: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ
nap tól a kö vet ke zõ hó nap ban szá mát te kint ve a kez dõ nap -
pal meg egye zõ nap 24. órá já ig; ha ez a nap a le já rat hó nap -
já ban hi ány zik, a hó nap utol só nap já nak 24. órá já ig,

e) éves jo go sult ság: a tárgy év elsõ nap já tól a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já nak 24. órá já ig (össze sen 13 hó -
nap ra).

(2) A jo go sult ság meg vá sár lá sa nem ke let kez tet a vá sár -
lást meg elõ zõ idõ pont ra vo nat ko zó – vissza me nõ le ges –
út hasz ná la ti jo go sult sá got.

(3) A jo go sult ság az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá i -
ban és ki je lölt áru sí tó he lye in, valamint a meg bí zott
 viszonteladóknál vá sá rol ha tó meg.

(4) A díj kö te les út sza ka szok, valamint az áru sí tó he lyek
je lö lé sé re szol gá ló pik to gra mot a 2. mel lék let tartal -
mazza.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Az ÁAK Zrt. a vele meg ál la po dást kötõ vi -

szont el adók nak le he tõ vé te szi a jo go sult ság ér té ke sí té sét.
(2) A jo go sult ság ér té ke sí té se kor a jo go sult ság ada ta it

(rend szám, fel ség jel, díj ka te gó ria, ér vé nyes sé gi idõ tar tam, 
ér vé nyes ség kez de te, vá sár lás idõ pont ja, el adó hely) az
ÁAK Zrt. ál tal biz to sí tott, vagy sa ját fej lesz té sû, az
ÁAK Zrt. ál tal jó vá ha gyott tech ni kai meg ol dás al kal ma zá -
sá val kö te les rög zí te ni.

(3) Az ÁAK Zrt. a vi szont el adók sa ját tech ni kai meg ol -
dá sá hoz egy egy sé ges, az ada tok on-li ne rög zí té sét lehe -
tõvé tevõ in ter fészt biz to sí t.

(4) A vá sár ló kö te les az ál ta la meg adott ada tok el len õr -
zé sé re és vég sõ jó vá ha gyá sá ra.

(5) Az ér té ke sí tõ az ér té ke sí tés sel egy ide jû leg a jo go -
sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt ad át
a vá sár ló nak. Az ellen õr zõ szel vény tar tal maz za az
ÁAK Zrt. adat bá zi sá ban a (2) be kez dés sze rint rög zí tett
ada to kat.

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

4.  §

Az R. 5.  §-át meg elõ zõ al cím és az R. 5.  §-ának he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A jogosultság érvényesítése

5.  § (1) A jo go sult ság ér té ke sí té se és ér vé nye sí té se csak
elekt ro ni kus úton tör tén het.
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(2) Ha a jo go sult ság vá sár lá sa In ter ne ten vagy rö vid
szö ve ges üze net (sms) kül dé sé vel tör té nik, a vá sár ló nak
kül dött – a jo go sult ság meg szer zé sé rõl  szóló – nyug tá zó
ér te sí tés a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a jo go sult ság egye di azo no sí tó szá ma,
b) az egye di tranz ak ció-azo no sí tó szám,
c) a díj fi ze tés idõ pont já nak fel tün te té se az órá val és

a perc cel együtt,
d) a jo go sult ság ér vé nyes sé gé nek kez dõ és záró idõ -

pont ja év szám ban, hó nap ban és nap ban az órá val és perc -
cel együtt,

e) a vá sár ló ál tal meg je lölt díj ka te gó ria és a vá sár ló
 által meg adott azon jár mû for gal mi rend szá ma és felség -
jele, amely re a jo go sult ság vo nat ko zik.

(3) Ha a vá sár lás nem In ter ne ten vagy rö vid szö ve ges
üze net (sms) kül dé sé vel tör té nik, ak kor a jo go sult ság meg -
vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vény a kö vet ke zõ ada to -
kat tar tal maz za:

a) az ér té ke sí tõ neve és címe vagy szék he lye,
b) az ér té ke sí tés he lye, idõ pont ja az óra és a perc fel tün -

te té sé vel,
c) a jo go sult ság egye di azo no sí tó szá ma,
d) a jo go sult ság ér vé nyes sé gé nek kez dõ és záró idõ -

pont ja év szám ban, hó nap ban és nap ban az órá val és perc -
cel együtt;

e) a vá sár ló ál tal meg je lölt díj ka te gó ria és a vá sár ló
 által meg adott azon jár mû for gal mi rend szá ma és fel ség je -
le, amely re a jo go sult ság vo nat ko zik.

(4) A jo go sult ság csak ak kor ér vé nyes, ha
a) a (2) be kez dés sze rin ti vá sár lás ese tén a vá sár ló a

nyug tá zó üze ne tet meg kap ta;
b) a (3) be kez dés sze rin ti vá sár lás ese tén a jo go sult ság

meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt a vá sár ló alá -
írja. Az alá írás azt iga zol ja, hogy az ellen õr zõ szel vény a
va ló ság nak és a vá sár ló aka ra tá nak meg fele lõen tartal -
mazza az összes tényt és ada tot.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mo tor ke rék pár út hasz ná la tért fi ze ten dõ 4 na pos
jo go sult ság díja a D1 ka te gó ria 4 na pos jo go sult ság dí já -
nak 50%-a.”

(2) Az R. 6.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A jo go sult ság – áfát is tar tal ma zó – ára a kö vet ke zõ:
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Brut tó ár Ft-ban

Díj ka te gó ria 1 na pos

4 na pos

Heti Havi Éves2008. 01. 01–
2008. 04. 30.

2008. 05. 01–
2008. 09. 30.

2008. 10. 01.–
2008. 12. 31.

  Dl 1170 1530 1170 2 550 4 200 37 200

  D2 2760 – – – 6 600 12 600 106 500

  D3 2760 – – – 10 200 18 000 159 000

  D4 2760 – – – 13 200 22 500 198 000
”

6.  §

Az R. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) Elekt ro ni kus ellen õr zés ese tén az ÁAK Zrt. a
meg fe le lõ jo go sult ság meg vá sár lá sát a rend szám alap ján
ellen õr zi.

(2) Meg ál lí tá sos, vi zu á lis ellen õr zés al kal má val a gép -
jár mû ve ze tõ je díj ka te gó ria el len õr zé sé re a gép jár mû és a
von tat mány for gal mi en ge dé lyét az ÁAK Zrt. el len õré nek
kö te les be mu tat ni oly mó don, hogy a díj ka te gó ria meg fe -
le lõ sé ge meg ál la pít ha tó le gyen.

(3) A díj meg fi ze té se a kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö -
te les út sza kasz bár mely pont ján el len õriz he tõ.”

7.  §

Az R. a 7.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül
ki:

„7/A.  § (1) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor nem ren del -
ke zik ér vé nyes jo go sult ság gal, jo go su lat lan út hasz ná lat
 miatt a gép jár mû díj ka te gó ri á já nak meg fe le lõ pót dí jat kell
fi zet ni.

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

(3) A pót díj mér té ke:

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

15 300 Ft 39 600 Ft 61 200 Ft 79 200 Ft 15 na pon be lül

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



(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti jo go su lat lan út hasz ná -
lat ese té ben meg ál lí tá sos, vi zu á lis el len õr zés kor a hely szí -
nen a gép jár mû ve ze tõ je kö te les a meg fe le lõ pót dí jat, vagy 
a pót díj kü lön bö ze tet meg fi zet ni. En nek el mu lasz tá sa ese -
tén a pót díj utó la gos meg fi ze té sé re a gép jár mû – a Köz -
igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta lá nak nyil ván tar tá sa sze rin ti – tu laj do no sa (üzem -
ben tar tó ja) kö te les.

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

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

(7) Men te sül a pót díj fi ze té si kö te le zett ség alól az, aki a
fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be -
lül az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la tán be mu tat ja a jo go sult ság
meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt vagy nyug tá zó
ér te sí tést.

(8) Egy nap tá ri na pon be lü li jo go su lat lan út hasz ná la tok
ese tén egy pót díj fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zik.”

8.  §

Az R. 8.  §-át meg elõ zõ al cím és az R. 8.  §-ának he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A jogosultság módosítása, az ellenõrzõ szelvény
vagy a nyugtázó értesítés pótlása

8.  § (1) Ha a gép jár mû tu laj don jo gát a tu laj do no sa év
köz ben át ru ház za, kér he ti a jo go sult ság ér vé nye sí té sét az
új on nan vá sá rolt gép jár mû re. Az át írást kérõ gépjármû-
 tulajdonosnak az ÁAK Zrt. va la me lyik ügy fél szol gá la ti
iro dá já ban be kell mu tat nia az új gép jár mû for gal mi en ge -
dé lyét, és a jo go sul tág meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ
szel vényt vagy nyug tá zó ér te sí tést, vissza kell szol gál tat -
nia az el adott gép jár mû höz tar to zó bi zony la tot, és ki kell
fi zet nie az át írá si dí jat. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal -
ma zó át írá si díj össze ge 1000 Ft.

(2) Rend szám cse re ese té ben a jo go sult sá got ké re lem re
az ÁAK Zrt. át ír ja az új rend szám ra. Az el já rás ra az (1) be -
kez dés ben fog lal tak meg fele lõen irány adók az zal, hogy a
ké rel me zõ nek a rend szám cse re té nyét is iga zol nia kell.

(3) Ha a gép jár mû vet el lop ták vagy to tál kárt szen ve dett, 
a rend õrség vagy a biz to sí tó er rõl  szóló iga zo lá sá nak be -
mu ta tá sa ese tén az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá ja új –
az elõ zõ vel meg egye zõ díj ka te gó ri á ra és ér vé nyes sé gi idõ -
re  szóló – út hasz ná la ti jo go sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló
ellen õr zõ szel vényt ad ki. Ha fel lel he tõ, az ere de ti jo go -
sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló szel vényt vagy nyug tá zó
 értesítést is be kell mu tat ni. Az ál ta lá nos for gal mi adót is
tar tal ma zó át írá si díj össze ge 1000 Ft.

(4) Té ves díj ka te gó ria-meg ál la pí tás ese tén, a vá sár lás -
tól szá mí tott 1 hó na pon be lül – rö vi debb ér vé nyes sé gû
mat ri cák ese té ben leg fel jebb azok ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
mán be lül – le he tõ ség van a díj ka te gó ri át az ÁAK Zrt. ügy -

fél szol gá la ti iro dá já ban – a meg fe le lõ díj kü lön bö zet meg -
fi ze té se vagy vissza igény lé se mel lett az e ren de let ben
meg ha tá ro zott he lyes ka te gó ri á ra mó do sí ta ni. Az el já rás
so rán a he lyes díj ka te gó ria meg ál la pí tá sa ér de ké ben be
kell mu tat ni a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét. Az új on nan
ki adás ra ke rü lõ, a meg fe le lõ díj ka te gó ri á ra  szóló jo go sult -
ság hoz re giszt rált rend szám nak meg kell egyez nie az ere -
de ti, for gal mi en ge dély ál tal iga zolt rend szám mal. A pót -
díj ki sza bá sát köve tõen ka te gó ria he lyes bí tés re nincs le he -
tõ ség. A ka te gó ria-he lyes bí tés ál ta lá nos for gal mi adót is
tar tal ma zó díja 1000 Ft.

(5) Té ves rend szám fel tün te té se ese tén – leg fel jebb
2 ka rak ter el té ré sig – le he tõ ség van az ÁAK Zrt. ügy fél -
szol gá la ti iro dá já ban annak meg fe le lõ mó do sí tá sá val a he -
lyes rend szám rög zí té sé re. Az el já rás so rán be kell mu tat ni
a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét, a jo go sult ság meg vá sár -
lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt vagy a nyug tá zó ér te sí -
tést. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj
össze ge1000 Ft.

(6) Ha a jo go sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ
szel vény vagy a nyug tá zó ér te sí tés meg sem mi sül, elv eszik 
vagy meg sé rül, kér he tõ a jo go sult ság fenn ál lá sá nak iga zo -
lá sa. Eh hez az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá já ban be
kell mu tat ni a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét. Az iga zo lás
ki zá ró lag az ere de ti rend szám ra és ér vé nyes ség re ad ha tó
ki, az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó össze ge 1000 Ft 
díj meg fi ze té se el le né ben.

(7) Ha ugyan ar ra a jár mû re, rész ben vagy egész ben azo -
nos idõ szak ra egy nél több jo go sult sá got vá sá rol tak, a vevõ 
kér he ti a fe les le ges jo go sult ság vissza vá sár lá sát vagy má -
sik rend szám ra tör té nõ át írá sát, vagy – éves nél rö vi debb
ér vé nyes sé gi idõ tar ta mú jo go sult ság ese tén – ké sõb bi kez -
dõ ér vé nyes sé gi idõ pont ra, ugyan ar ra a rend szám ra tör -
ténõ ér vé nye sí té sét.

(8) Ha a több út hasz ná la ti jo go sult ság kez dõ ér vé nyes -
sé gi nap ja vagy ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma nem egye zik,
vissza vá sár lás nak csak ab ban az eset ben van he lye, ha az
ér vé nyes ség még nem kez dõ dött el, vagy ha már el kez dõ -
dött, ak kor az el telt idõ szak ban a má sik jo go sult ság tel jes
idõ tar tam ban ér vé nyes volt. Az ál ta lá nos for gal mi adót is
tar tal ma zó szol gál ta tá sok díja 1000 Ft.”

9.  §

Az R. 2. mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg az R. 3–7. mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet
a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

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

A díjköteles útszakaszok és az e-matricaárusító
helyek jelölése

A gazdasági és közlekedési miniszter
111/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények
és a légiközlekedési rendellenességek szakmai

vizsgálatának szabályairól  szóló
123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény 22.  § (1) be kez dé sé nek b) és
d) 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.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A lé gi köz le ke dé si bal ese tek, a re pü lõ ese mé nyek és a lé -
gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek szak mai vizs gá la tá nak
sza bá lya i ról  szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1.  § A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak -
ban: Szer ve zet) a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott köz le ke dé si
bal ese tek re és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat ko zó
be je len tést bal ese ti ügye le ti szol gá la ta út ján fo gad ja.”

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben a „vizs gá ló bi -
zott ság tag já nak” szö veg rész he lyé be a „vizs gá ló bi zott ság
nem köz tiszt vi se lõ tag já nak” szö veg, 13.  § (2) be kez dé sé -
ben a „vizs gá ló bi zott ság tag jai” szö veg rész he lyé be a
„vizs gá ló bi zott ság nem köz tiszt vi se lõ tag jai” szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Ren de let 5.  § (1) be kez dés e) pont -
já ban a „– ha tár te rü le ten a ha tár õr ség –” szö veg rész 5. §
(1) be kez dés f) pont ja, 5. § (2)–(4) be kez dé se, 6.  §-a, 7.  §
(2) be kez dé se, 8.  § meg elõ zõ al cí me, 8.  §-a, 9.  § (1) be kez -
dé se, 10.  § (1) be kez dé se, 11.  §-a, 14.  § (1)–(3) be kez dé se,
15.  § (1) be kez dé se, 15. § (4) be kez dés a) pont ja, 17.  §-a,
18.  §-t meg elõ zõ al cí me, 18.  §-a, 19.  § (1) és (4) be kez dé -
se, va la mint 24.  § (3) be kez dé se.

(4) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
112/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról  szóló 

116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
9.  § (2) be kez dé sé ben 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.  § e) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ma gyar lég tér igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj ról  szóló
116/2005. (XII. 27.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) a
kö vet ke zõ 9.  §-sal egé szül ki:

„9.  § Ez a ren de let a lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok kö zös
díj szá mí tá si rend sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 6-i 1794/2006/EK eu ró pai bi zott sá gi ren de let
1. cikk (5) be kez dés, 4. cikk, 9. cikk (2) be kez dés, 13. cikk, 
14. cikk (1) be kez dés vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.”

2.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.
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3.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 112/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

„Melléklet
a 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelethez

Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazási
feltételei

1. Cikkely

1. Dí jat kell be szed ni min den egyes, a Nem zet kö zi Pol -
gá ri Re pü lé si Szer ve zet szab vá nyai és aján lott el já rá sai
sze rint – a Szer zõ dõ Ál la mok ille té kességébe tar to zó lég -
te rek ben – vég re haj tott re pü lé sért. Az út vo nal-hasz ná la ti
díj meg ál la pí tá sa ér de ké ben a lég tér a Szer zõ dõ Ál la mok
ál tal meg ha tá ro zott, az 1. Füg ge lék ben fel tün te tett díj szá -
mí tá si kör ze tek re osz tó dik.

2. A díj a Szer zõ dõ Ál la mok nál az út vo na lat ki je lö lõ lé -
gi na vi gá ci ós be ren de zé sek és szol gá la tok kap csán fel me -
rü lõ, va la mint az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer mû köd te -
té sé nek, il let ve az EU RO CONT ROL-nak e rend szer mû -
köd te té se kap csán fel me rü lõ költ sé ge i nek fe de zé sé re hi -
va tott.

3. Az egyes díj szá mí tá si kör ze tek hasz ná la ta után járó
díj az ál ta lá nos for gal mi adó ra (áfa) vo nat ko zó elõ írások
ha tá lya alá es het. Ilyen ese tek ben az EUROCONTROL az
adott Szer zõ dõ Álam mal kö tött meg ál la po dás ban rög zí tett 
fel té te lek és el fo ga dott el já rá sok sze rint hajt ja be az adót.

4. Egy adott díj szá mí tá si kör zet ben ke let ke zett díj az
ösz tön zé si rend szer ha tá lya alá tar toz hat. Ilyen ese tek ben
az EUROCONTROL az érin tett Szer zõ dõ Ál lam mal kö -
tött meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek és el fo ga dott el já -
rá sok sze rint al kal maz za az ösz tön zõ rend szert.

5. A díj meg fi ze té sé nek fe le lõs sé ge azt ter he li, aki a re -
pü lés vég re haj tá sá nak ide jén a lé gi jár mû üzem ben tar tó ja
volt. Ha az üzem ben tar tó azo nos sá ga is me ret len, a lé gi jár -
mû üzem ben tar tó já nak a lé gi jár mû tu laj do no sát kell te -
kin tet ni, ki vé ve, ha bi zo nyít ja az üzem ben tar tó ki lé tét.

2. Cikkely

Az 1. Füg ge lék ben fel so rolt több díj szá mí tá si kör zet be
be lé põ min den lé gi jár mû után egyet len dí jat (R) kell be -
szed ni, amely egyen lõ azok nak a dí jak nak az össze gé vel,

amely dí jak az egyes díj szá mí tá si kör ze tek hasz ná la tá val
kap cso lat ban me rül nek fel:

R n ri= å

Egy adott díj szá mí tá si kör zet ben (i) vég re haj tott re pü -
lés re az egye di dí ja kat (ri) a 3. Cik kely ben fog lal tak sze rint 
kell ki szá mí ta ni.

3. Cikkely

Egy adott díj szá mí tá si kör zet ben (i) vég re haj tott re pü lés 
dí ját a kö vet ke zõ kép let alap ján kell ki szá mí ta ni:

ri = ti × Ni

ahol is az ri a díj, a ti az egy ség díj sza bás és az Ni az
ezen re pü lé sek hez tar to zó szol gá la ti egy sé gek szá ma.

4. Cikkely

Egy adott re pü lés re az elõ zõ cik kely ben em lí tett és
Ni-vel je lölt szol gá la ti egy sé gek szá mát a kö vet ke zõ kép -
let al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni:

Ni = di × p

ahol is a di a díj szá mí tá si kör zet vo nat ko zá sá ban a tá -
vol ság té nye zõ és a p az érin tett lé gi jár mû tö meg té nye zõ je.

5. Cikkely

1. A (di) tá vol ság té nye zõt az aláb bi pon tok kö zött ki lo -
mé te rek ben, a nagy kör men tén mért tá vol ság 100-zal tör -
té nõ osz tá sá val kell meg ha tá roz ni:

– a díj szá mí tá si kör zet ben lévõ in du lá si re pü lõ tér vagy
a be lé pés pont ja ezen lég tér be, és

– az elsõ ren del te té si re pü lõ tér ezen díj szá mí tá si kör -
zet ben vagy ezen díj szá mí tá si kör zet bõl  való ki lé pés
 pontja.

A fent em lí tett be lé pé si és ki lé pé si pont azon pont, ahol
a re pü lé si terv ben le írt út vo nal ke resz te zi a szó ban for gó
díj szá mí tá si kör zet ol dal ha tá ra it. Ez a re pü lé si terv ma gá ba 
fog lal ja mind azon mó do sí tá so kat, amit a já ra tó be nyúj tott
re pü lé si ter vé ben esz kö zölt, va la mint azo kat a mó do sí tá -
so kat is, amit a já ra tó áram lás szer ve zé si in téz ke dé sek
ered mé nye ként el fo ga dott.

2. Azon re pü lés ese té ben, amely ugyan azon a re pü lõ té -
ren fe je zõ dik be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és a re pü -
lés fo lya mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re pü lés),
az 5. Cik kely 1. pon tot kell al kal maz ni, ki vé ve az aláb bi
ket tõ ese tet:

a) ki zá ró lag egy díj szá mí tá si kör zet ben vég re haj tott
kör re pü lés ese tén a tá vol ság té nye zõ a re pü lõ tér és a re pü -
lõ tér tõl mért leg tá vo lab bi re pü lé si pon tig a nagy kör men -
tén mért ki lo mé te rek szá ma oszt va száz zal (100) és meg -
szo roz va ket tõ vel (2),
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b) egy nél több díj szá mí tá si kör zet ben vég re haj tott kör -
re pü lés ese tén a tá vol ság té nye zõt az 5. Cik kely 1. pont
sze rint kell meg ha tá roz ni, ki vé ve azt a díj szá mí tá si kör ze -
tet, amely ben a re pü lõ tér tõl mért leg tá vo lab bi re pü lé si
pont ta lál ha tó. Eb ben a tá vol ság té nye zõ az ezen díj szá mí -
tá si kör zet be  való be lé pés pont ja és a re pü lõ tér tõl mért leg -
tá vo lab bi re pü lé si pon tig a nagy kör men tén mért ki lo mé -
te rek, va la mint ezen leg tá vo lab bi pont, és a díj szá mí tá si
kör zet bõl  való ki lé pé si pont kö zött nagy kör men tén mért
ki lo mé te rek szá ma oszt va száz zal (100).

3. A Szer zõ dõ te kin te té ben szá mí tás ba ve en dõ tá vol sá -
got 20 km-rel csök ken te ni kell az an nak te rü le tén tör té nõ
fel szál lás vagy le szál lás ese tén.

6. Cikkely

1. A tö meg té nye zõ a lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi bi zo -
nyít vá nyá ban, lé gi üze mel te té si uta sí tás ban vagy ezek kel
egyen ér té kû bár mi fé le egyéb hi va ta los do ku men tum ban
fel tün te tett, en ge dé lye zett leg na gyobb, ton ná ban ki fe je -
zett fel szál ló-tö me ge 50-nel tör té nõ osz tás sal nyert há nya -
do sá nak négy zet gyö ke, az aláb bi ak sze rint:

p
engedélyezett legnagyobb felszálló tömeg

=
-

50

Ha az út vo nal-hasz ná la ti díj be sze dé sé ért fe le lõs szer -
ve zet a lé gi jár mû en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö -
me gét nem is me ri, ak kor az adott tí pus tu do más sze rint lé -
te zõ leg ne he zebb lé gi jár mû vé nek tö me gé vel kell a tö meg -
té nye zõt ki szá mí ta ni.

2. Ha egy lé gi jár mû nek több iga zolt leg na gyobb, ton -
ná ban ki fe je zett fel szál ló-tö me ge van, a tö meg té nye zõt az
adott tí pus nak azon lé te zõ leg ne he zebb lé gi jár mû vé nek tö -
me gé vel kell ki szá mí ta ni, ame lyet a be jegy zõ Szer zõ dõ
Ál lam a lé gi jár mû szá má ra en ge dé lye zett.

3. Ha az üzem ben tar tó an nak a nap tá ri hó nap nak az
utol só mun ka nap já ig, ami kor a lé gi jár mû park já ban a vál -
to zás be kö vet ke zett, de leg alább éven te jel zi az
 EUROCONTROL-nak, hogy ugyan azon lé gi jár mû-tí pus
ket tõ vagy több kü lön bö zõ vál to za tá val ren del ke zik, ak kor 
a tö meg té nye zõ ki szá mí tá sá hoz az il le tõ üzem ben tar tó
azo nos tí pus hoz tar to zó összes lé gi jár mû ve en ge dé lye zett
leg na gyobb fel szál ló-tö me ge i nek át la gát kell al kal maz ni.
E té nye zõ lé gi jár mû-tí pu son kén ti és üzem ben tar tón kén ti
ki szá mí tá sát leg alább éven te egy szer el kell vé gez ni.

7. Cikkely

1. Az egy ség-dí jat eu ró ban kell ki szá mí ta ni.

2. Ha egy Szer zõ dõ Ál lam más kép pen nem ha tá roz, az
olyan díj szá mí tá si kör zet szá má ra, amely nek nem ze ti
pénz ne me nem az euró, a díj egy sé get ha von ta szá mít ják ki
úgy, hogy az át la gos havi de vi za ár fo lya mot al kal maz zák
az euró és a nem ze ti pénz nem kö zött ab ban a hó nap ban,
amely meg elõz te azt a hó na pot, amely fo lya mán a re pü lést

vég re haj tot ták. Az al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam meg fe -
lel a Re u ter ál tal ki szá mí tott „Záró Ke reszt Ár fo lya mok”
havi át la gá nak, amely a napi BID ár fo lya mo kon ala pul.

8. Cikkely

1. A kö vet ke zõ re pü lé sek men te sül nek az út vo -
nal-hasz ná la ti díj fi ze té se alól:

a) olyan lé gi jár mû vel vég re haj tott re pü lé sek, ame lyek
en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö me ge ket tõ (2) ton -
ná nál ke ve sebb;

b) hi va ta los kül de tés ben lévõ ural ko dó és köz vet len
csa lád ja, ál lam-, kor mány fõ és mi nisz te rek ki zá ró la gos
szál lí tá sá ra vég re haj tott re pü lé sek. Ezt va la mennyi eset -
ben a re pü lé si terv meg jegy zés ro va tá ban a meg fe le lõ stá -
tus in di ká tor jel zé sé vel alá kell tá masz ta ni;

c) ille té kes ku ta tó-men tõ tes tü let ál tal en ge dé lye zett
ku ta tó-men tõ re pü lé sek.

2. Eze ken fe lül, sa ját ille té kességi kö ré be tar to zó díj -
szá mí tá si kör zet(ek)ben egy Szer zõ dõ Ál lam a kö vet ke zõ -
ket men te sít he ti az út vo nal-hasz ná la ti díj meg fi ze té se alól:

a) bár mely Ál lam ka to nai lé gi jár mû vei ál tal vég re haj -
tott ka to nai re pü lé sek;

b) ki zá ró lag a pi ló ta ka bin ha jó zó sze mély ze te szak -
szol gá la ti en ge dé lye vagy jo go sí tá sa meg szer zé sét, meg -
újí tá sát vagy meg tar tá sát cél zó gya kor ló re pü lé sek, ami kor 
ezt a re pü lé si terv meg jegy zés ro va tá ban meg fele lõen fel -
tün tet ték. Ezek a re pü lé sek nem szol gál hat nak utas-
és/vagy áru szál lí tás ra, a lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pí té -
sé re vagy át re pü lé sé re, és ki zá ró lag az érin tett ál lam lég te -
rén be lül hajt ha tók vég re;

c) föl di lé gi na vi gá ci ós be ren de zés ként hasz nált vagy
hasz nál ni ter ve zett be ren de zé sek el len õr zé se, ki pró bá lá sa
ki zá ró la gos cél já val vég re haj tott re pü lé sek, ki vé ve az
adott lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pü lé se it;

d) re pü lé sek, me lyek ugyan azon a re pü lõ té ren fe je zõd -
nek be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és a re pü lés fo lya -
mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re pü lés);

e) egy adott díj szá mí tá si kör zet ben ki zá ró lag VFR sze -
rint mû kö dõ re pü lé sek;

f) hu ma ni tá ri us re pü lé sek, me lye ket egy ille té kes szer -
ve zet en ge dé lye zett;

g) vám és rend õrségi re pü lé sek.

9. Cikkely

A dí jat az EUROCONTROL brüssze li köz pont já hoz
kell be fi zet ni a 2. Füg ge lék ben le írt fi ze té si fel té te lek nek
meg fele lõen. A szám lá zás ra al kal ma zott va lu ta nem az
euró.

10. Cikkely

Az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer al kal ma zá si feltéte -
leit, az egy ség díj sza bá so kat a Szer zõ dõ Ál la mok nak köz -
zé kell ten ni ük.
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1. Függelék

Útvonal-használati díjszámítási körzetek

Díj szá mí tá si kör zet neve Lég te rek le írá sa Szer zõ dõ Ál lam

Al bá nia Ti ra na Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó 
Kör zet

Ti ra na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Al bán Köz tár sa ság

Né met or szág Han no ver Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Rhe in Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó 
Kör zet

Bre men Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Lan gen Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mün chen Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság

Ör mény or szág Ye re van Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Ör mény Köz tár sa ság

Auszt ria Wien Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Oszt rák Köz tár sa ság

Bel gi um – Lu xem burg Bru xel les Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Bru xel les Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bel ga Ki rály ság – Lu xem bur gi
Nagy her ceg ség

Bosz nia-Her ceg ovi na Sa ra je vo Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Sa ra je vo Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bosz nia-Her ceg ovi na

Bul gá ria So fia Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Vár na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bol gár Köz tár sa ság

Cip rus Ni co sia Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Cip ru si Köz tár sa ság

Hor vát or szág Zag reb Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Zag reb Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -

zet

Hor vát Köz tár sa ság

Dá nia Ko ben havn Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Dán Ki rály ság

Spa nyol or szág Mad rid Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -
zet

Mad rid Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bar ce lo na Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó

Kör zet
Bar ce lo na Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Spa nyol Ki rály ság

Ka ná ri-szi ge tek Is las Ca na ri as Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz -
ta tó Kör zet

Is las Ca na ri as Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Spa nyol Köz tár sa ság

Finn or szág Fin land Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Fin land Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Finn Köz tár sa ság

Fran cia or szág Fran ce Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -
zet

Pa ris Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Brest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bor de a ux Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mar se il le Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Re ims Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Fran cia Köz tár sa ság
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Díj szá mí tá si kör zet neve Lég te rek le írá sa Szer zõ dõ Ál lam

Egye sült Ki rály ság Scot tish Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Scot tish Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Lon don Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó

Kör zet
Lon don Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág 
Egye sült Ki rály sá ga

Gö rög or szág At hi nai Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

At hi nai Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Gö rög Köz tár sa ság

Ma gyar or szág Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Ma gyar Köz tár sa ság

Ír or szág Shan non Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Shan non Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Shan non Óce á ni Át vál tá si Kör zet, amely a

kö vet ke zõ ko or di ná ták ál tal ha tá rolt: 51°N
15°W, 51°N 08°W, 48°30’N 08°W, 49°N
15°W, 51°N 15°W FL55-ön és fe let te

Észa ki Óce á ni Át vál tá si Kör zet, 
amely a kö vet ke zõ ko or di ná ták ál tal ha tá -
rolt: 57°N 15°W, 54°N 15°W, 57°N 10°W, 
54°34’W FL55-ön és fe let te

Ír or szág

Olasz or szág Mi la no Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -
zet

Roma Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -
zet

Brin di si Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Mi la no Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Roma Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Olasz Köz tár sa ság

Lit vá nia Vil ni us Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Lit ván Köz tár sa ság

Ma ce dó nia Skop je Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Volt Ju go szláv Köz tár sa ság,
 Macedónia

Mál ta Mal ta Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -
zet

Mal ta Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Mál tai Köz tár sa ság

Mol do va Chi si nau Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Mol do vai Köz tár sa ság

Nor vé gia Nor way Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Nor way Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bodo Óce á ni Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Nor vég Ki rály ság

Hol lan dia Ams ter dam Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Hol land Ki rály ság

Len gyel or szág War sza va Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Len gyel Köz tár sa ság

Li sza bon Lis boa Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör -
zet

Lis boa Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Por tu gál Köz tár sa ság

San ta Ma ria San ta Ma ria Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Por tu gál Köz tár sa ság

Ro má nia Bu cu res ti Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Ro má nia

Szlo vá kia Bra tis la va Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Szlo vák Köz tár sa ság

Szlo vé nia Ljubl ja na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Szlo vén Köz tár sa ság
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Díj szá mí tá si kör zet neve Lég te rek le írá sa Szer zõ dõ Ál lam

Svéd or szág Swe den Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Swe den Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Svéd Ki rály ság

Svájc Swit zer land Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Swit zer land Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Sváj ci Ál lam szö vet ség

Cseh or szág Pra ha Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Cseh Köz tár sa ság

Tö rök or szág An ka ra Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Is tan bul Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Tö rök Köz tár sa ság

Uk raj na Kyiv Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Sim fe ro pol Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ode sa Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Khar kiv Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
L’viv Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Uk rán Köz tár sa ság

2. Függelék

Fizetési feltételek

1. Záradék

1. Az EUROCONTROL ál tal ki ál lí tott szám lá kat az EUROCONTROL brüssze li köz pont já hoz kell be fi zet ni.

2. Az EUROCONTROL a be fi ze tõ kö te le zett sé gé nek tel je sí té se ként fo gad ja el az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer ille -
té kes tes tü le tei ál tal ki je lölt, a Szer zõ dõ Ál la mok ban vagy más ál la mok ban lévõ bank szer ve ze tek nél a ne vé ben meg nyi -
tott bank szám lák ra tör té nõ be fi ze té se ket is.

3. A díj össze ge a re pü lés vég re haj tá sá nak nap ján vá lik ese dé kes sé. A fi ze tés nek az EU RO CONT ROL-hoz  való be ér -
ke zé si ha tár ide jét a szám lán fel kell tün tet ni, ami a szám la ki ál lí tá sá tól szá mí tott 30 nap.

2. Záradék

1. E zá ra dék 2. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a díj össze gét eu ró ban kell meg fi zet ni.

2. Ha va la mely Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gá ra sa ját be fi ze té sét azon ál lam ban ki je lölt bank szer ve zet nél tel je sí ti,
amely nek ál lam pol gá ra, adós sá gát az adott ál lam kon ver ti bi lis va lu tá já ban tör leszt he ti.

3. Ha a fel hasz ná ló az elõ zõ pont ban em lí tett le he tõ sé get ve szi igény be, az eu ró-összeg nek nem ze ti va lu tá ra tör té nõ
át szá mí tá sát a be fi ze tés nap ján és he lyén ér vé nyes, a ke res ke del mi tranz ak ci ók hoz ki hir de tett napi ár fo lya mon kell el vé -
gez ni.

3. Záradék

A be fi ze tést az zal az ér ték ren de zé si nap pal kell az EUROCONTROL ál tal át vett nek te kin te ni, ami kor az ese dé kes
össze get jó vá ír ták az EUROCONTROL ki je lölt bank szám lá já ra. Az ér ték ren de zé si nap az a nap, amely tõl kezd ve az
EUROCONTROL fel hasz nál hat ja a pénz kész le tet.
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4. Záradék

1. A be fi ze té sek hez nyi lat ko za tot kell csa tol ni, meg ad va a ki fi ze tett szám lák és le szá mí tott hi tel le ve lek hi vat ko zá si
szá ma it, dá tu ma it és eu ró-össze ge it. A szám lák eu ró-össze ge it ugyan csak fel kell tün tet ni azo kon a szám lá kon is, ahol a
fel hasz ná lók a nem ze ti va lu tá ban tör té nõ be fi ze tés le he tõ sé gét ve szik igénybe.

2. Ha egy be fi ze tés hez nem csa tol ják az 1. pont ban meg ha tá ro zott rész le tes ada to kat, ami le he tõ vé te szi a be fi ze tés
adott szám lá ra vagy szám lák ra  való vo nat koz ta tá sát, ak kor az EUROCONTROL a be fi ze tést az aláb bi ak sze rint hasz nál -
ja fel:

– elõ ször ka mat tör lesz tés re, majd
– a leg ré geb bi ki fi ze tet len szám la ki egyen lí té sé re.

5. Záradék

1. A szám lák kal kap cso la tos rek la má ci ó kat írás ban vagy az EUROCONTROL ál tal elõ ze tesen el fo ga dott elekt ro ni -
kus adat hor do zón kell az EU RO CONT ROL-hoz be nyúj ta ni. A szám lán fel tün te tés re ke rül az a leg ké sõb bi idõ pont, ami
a szám la kel té tõl szá mí tott 60 nap, amed dig a rek la má ci ók nak az EU RO CONT ROL-hoz meg kell ér kez nie.

2. A rek la má ció be nyúj tá sá nak idõ pont ja az az idõ pont, ami kor a rek la má ci ót az EUROCONTROL kéz hez ve szi.

3. A rek la má ci ót rész le tez ni kell, és csa tol ni kell hoz zá min den vo nat ko zó bi zo nyí té kot.

4. A fel hasz ná lót az ál ta la be nyúj tott rek la má ció nem jo go sít ja fel arra, hogy a vo nat ko zó szám lák ból le szá mít son,
ha csak az EUROCONTROL erre fel nem jo go sít ja.

5. Ha az EUROCONTROL és a fel hasz ná ló köl csö nö sen adó sai és hi te le zõi egy más nak, szám la tar to zást ki egyen lí tõ
be fi ze tést nem sza bad kez de mé nyez ni az EUROCONTROL elõ ze tes be le egye zé se nél kül.

6. Záradék

1. A szám la fi ze té si ha tár ide jé ig ki nem fi ze tett bár mely össze gû díj – az Al kal ma zá si Fel té te lek 10. Cik ke lyé vel
össz hang ban – egy ille té kes tes tü let dön té se alap ján meg ál la pí tott és a Szer zõ dõ Ál lam ál tal köz zé tett ka mat mér té ké vel
nö ve len dõ. A ka mat mint ké se del mi ka mat egy sze ri ka mat, ame lyet a ki fi ze tet len összeg alap ján napi ka mat szá mí tás sal
ál la pí ta nak meg.

2. A ka ma tot eu ró ban szá mít ják ki és szám láz zák.

7. Záradék

Ha az adós az ese dé kes össze get nem fi ze ti meg, an nak be haj tá sá ra in téz ke dé sek te he tõk. Az in téz ke dé sek je lent he tik
a szol gál ta tás meg ta ga dá sát, a lé gi jár mû le fog la lá sát vagy más kény sze rí tõ in téz ke dést az al kal ma zott tör vényeknek
meg fele lõen.

A ké se del mes út vo nal-hasz ná la ti díj-fi ze tés ese tén 2008. ja nu ár 1-jé tõl al kal ma zott ké se del mi ka mat mér té ke:
9,24%/év.

2008. január 1-jétõl alkalmazott egység díjszabás

Egy ség díj sza bás

Bel gi um/Lu xem burg* 69,52 euró

Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság* 64,93 euró

Fran cia or szág* 58,63 euró

Egye sült Ki rály ság 78,08 euró
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Egy ség díj sza bás

Hol lan dia* 59,64 euró

Ír or szág* 28,14 euró

Svájc 68,96 euró

Por tu gá lia – Lis boa* 46,75 euró

Auszt ria* 60,47 euró

Spa nyol or szág

– szá raz föl di te rü let* 79,61 euró

– Ka ná ri-szi ge tek* 67,23 euró

Por tu gá lia – San ta Ma ria* 15,04 euró

Gö rög or szág* 44,82 euró

Tö rök or szág** 26,45 euró

Mál ta* 26,97 euró

Olasz or szág* 67,07 euró

Cip rus* 34,02 euró

Ma gyar or szág 33,64 euró

Nor vé gia 69,74 euró

Dá nia 59,39 euró

Szlo vé nia* 60,84 euró

Ro má nia 45,15 euró

Cseh Köz tár sa ság 41,43 euró

Svéd or szág 52,20 euró

Szlo vá kia 48,33 euró

Hor vát or szág 42,23 euró

Bul gá ria** 46,26 euró

Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, Ma ce dó nia 59,48 euró

Mol do vai Köz tár sa ság 44,29 euró

Finn or szág* 40,44 euró

Al bá nia 44,13 euró

Bosz nia-Her ceg ovi na 29,55 euró

Szer bia - Mon te neg ró 38,96 euró

Lit vá nia 50,15 euró

Len gyel or szág 40,69 euró

 * Az Eu ró pai Pénz ügyi Uni ó hoz (EMU) csat la ko zott ál lam.

** Költ ség alap ju kat eu ró ban ki fe je zõ ál la mok.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
113/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete
a légiközlekedési bírság kivetésének részletes
szabályairól és a beszedett bírság összegének

felhasználási rendjérõl

A lé gi köz le ke dés rõl szó ló 1995. évi XCVII. tör vény
66/A. § (5) be kez dé sé ben 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 szó ló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § e) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el.

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed a lé gi köz le ke dés rõl 
szó ló 1995. évi XCVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Lt.)
66/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bír ság ki ve té sé re
és fel hasz ná lá sá nak rend jé re.

2.  §

A lé gi köz le ke dé si bír ság ki ve té sé vel kap cso la tos el já -
rást a lé gi köz le ke dé si ha tó ság foly tat ja le.

A bírság kivetésének módja

3.  §

A lé gi köz le ke dé si bír sá got az Lt. 66/A.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott alsó és fel sõ ha tár ra, va la mint az Lt.
66/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt szem pon tok ra te kin tet tel, 
ezer fo rint ra való ke re kí tés sel kell meg ál la pí ta ni.

A bírság megfizetésének módja, határideje

4.  §

A bír ság össze gét a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság ál tal ren del ke zés re bo csá tott pos tai fel adó ve vé -

nyen vagy át uta lás sal kell a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00289926-
00000000 szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já -
ra iga zol tan be fi zet ni. A fel adó ve vé nyen, il let ve át uta lá si
iga zo lá son a bír ság ha tá ro zat szá mát is fel kell tün tet ni.

A bírság felhasználásának lehetséges módjai,
a felhasználás ellenõrzése

5.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si bír ság ból be folyt össze get el kü lö -
ní tet ten kell ke zel ni. A be sze dett bír sá gok ról kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tást kell ve zet ni. A lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság az ál ta la le foly ta tott el já rás alap ján
ki ve tett és be fi ze tett bír ság össze gét

a) a lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak mai irá nyí tá sá ra, köz -
tiszt vi se lõ i nek to vább kép zé sé re,

b) a lé gi köz le ke dé si szol gál ta tás en ge dé lye zé sé vel
kap cso la tos el já rá sok hoz kap cso ló dó nyil ván tar tá sok ve -
ze té sé re és kor sze rû sí té sé re,

c) a lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi el len õr zé sek kel össze füg -
gõ te vé keny sé gek el lá tá sá ra, az el len õr zé si fel ada tok kal
össze füg gõ költ sé gek fe de zé sé re, az el len õr zés hez szük sé -
ges tech ni kai esz kö zök fej lesz té sé re,

d) a zaj el len õr zés sel, a lé gi köz le ke dés ál tal oko zott zaj
el len õr zé sé vel, a kör nye zet ter he lés vizs gá la tá val és el len -
õr zé sé vel össze füg gõ fel ada ta i nak el lá tá sá ra, az ah hoz
szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re, va la mint a la kos ság tá -
jé koz ta tá sá ra,

e) a nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si szer ve ze tek ben való
tag ság gal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa és mun ka cso port -
ban való rész vé tel költ sé gé nek fe de zé sé re

hasz nál hat ja fel.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság éven te tá jé koz tat ja a köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz tert a bír ság össze gé nek a meg ha -
tá ro zott cél ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ról.

Záró rendelkezés

6.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé se után in dult el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
118/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek
a Rendõrség és a Határõrség integrációjával

összefüggõ módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés b) pont 1., 5., 13., 16. és 24. al pont já ban,
 továbbá f) pont já ban, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005.
évi CLXXXIII. tör vény 88.  § (2) be kez dés 10. pont já ban,
az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi LXXVIII. tör vény 62.  § (4) be kez dé sé ben, a lé gi köz le -
ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 74.  § (1) be kez -
dés b), n) pont já ban, to váb bá 74. § (2) be kez dés i) és
q) pont já ban, a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII.
tör vény 88.  § (2) be kez dés k) és p) pont já ban, va la mint
a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény 22.  § (1) be kez dés c) 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.  § e) és i) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va – a 2.  § (3) és (8) be kez dés
 tekintetében az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter rel, az 1.  § és a 3.  § (2) be kez dés e) pont te kin te té ben a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint a 2.  §
(5) be kez dés és a 3.  § (2) be kez dés b) pont te kin te té ben
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró hon vé del mi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés sel kap cso la tos egyes bír sá gok
 kivetésének rész le tes sza bá lya i ról és a bír sá gok fel hasz ná -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let
4.  § (4) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A rend õrség az ál ta la le foly ta tott el já rás alap ján ki ve -
tett és be fi ze tett bír ság össze gét]

„a) a köz úti el len õr zés hez hasz nált gép jár mû vek és
tech ni kai esz kö zök fej lesz té sé re, azok mû köd te té sé vel
kap cso la to san fel me rü lõ költ sé gek fe de zé sé re, az el len õr -
zés re fel hasz nál ha tó üzem anyag biz to sí tá sá ra,

b) az el len õr zést vég zõ ál lo mány kép zé sé re, a szük sé -
ges ok má nyok be szer zé sé re, az ok mány min ták do ku men -
tá ci ó já ra, an nak nap ra kész fris sí té sé re,”

[hasz nál hat ja fel.]

2.  §

(1) Az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról és a köz úti jel zé -
sek el he lye zé sé rõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM ren de let
mel lék let IX. fe je zet 35.13. pont a) al pont já ban a „fegy ve -
res erõk (Ma gyar Hon véd ség, Ha tár õr ség)” szö veg rész
 helyébe a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg lép.

(2) A vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te -
té sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let 1. mel lék let 1. pont já ban az „A Bel ügy -
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té ri um” szö veg, 1. mel lék let 1. pont
a) al pont já ban az „a BM” szö veg rész he lyé be az „az” szö -
veg, a „köz le ke dés biz ton sá ga” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dés biz ton sá ga és a ha tár rend del kap cso la tos kö -
ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sa” szö veg lép.

(3) A táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr -
zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 1. mel lék let
B) pont 3. al pont já ban a „Ha tár õr Igaz ga tó ság” szö veg rész
he lyé be az „Az ille té kes me gyei  rendõr-fõkapitányság” szö -
veg, a „Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga” szö veg rész
he lyé be az „Or szá gos  Rendõr-fõkapitányság” szö veg lép.

(4) A bé relt jár mû vek kel vég zett köz úti áru szál lí tás
 külön fel té te le i rõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let
5.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tár õr ség” szö veg rész he lyé be a
„rend õrség” szö veg lép.

(5) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in
tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
14/2000. (XI. 14.) Kö ViM ren de let mel lék let „E” Füg ge -
lék I. Rész 1. pont 1.3. al pont já ban a „ha tár õr ség” szö veg -
rész he lyé be a „ha tár for ga lom-el len õr zés” szö veg lép.

(6) A lé gi köz le ke dést szol gá ló lé gi for gal mi föl di
 berendezések en ge dé lye zé si el já rá sa i ról és ha tó sá gi fel -
ügye le té rõl  szóló 38/2001. (XI. 14.) Kö ViM ren de let
2. mel lék let A) pont 2. al pont já ban a „Ha tár õr Igaz ga tó -
ság”  szövegrész he lyé be az „Az ille té kes me gyei rend õr-
fõ ka pi tány ság” szö veg, a „Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok ság” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Rend õr-fõ ka -
pi tány ság” szö veg lép.

(7) A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó -
zá si lé te sít mé nyek ál ta lá nos üze mel te té si sza bá lya i ról, va -
la mint az üze mel te té si sza bály za tok al kal ma zá sá ról  szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
5.  § (8) be kez dés har ma dik mon da tá ban a „ha tár õri ze ti
szerv” szö veg rész he lyé be a „rend õrség” szö veg, 5.  §
(8) be kez dés elsõ mon da tá ban a „ha tár õr ség” szö veg rész
he lyé be a „rend õrség” szö veg lép.

(8) A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó -
zá si lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl, üzem -
ben tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let

a) 7.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „Ha tár õr ség” szö -
veg rész he lyé be a „Rend õr ség” szö veg,

118 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1. szám



b) 1. mel lék let 3. pont já ban fog lalt táb lá zat ban a „ Határ -
õrség (csak ha tár át lé pés sel kap cso la to san, il let ve ha tár vi zek
te rü le tén)” szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség (csak ha tár át lé -
pés sel kap cso la to san, il let ve ha tár vi zek te rü le tén)” szö veg,
az „Il le té kes ha tár õr igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az
„ Illetékes me gyei rend õr-fõ ka pi tány ság” szö veg, a „Határ -
õrség Or szá gos Pa rancs nok sá ga” szö veg rész he lyé be az
„ Országos Rend õr-fõ ka pi tány ság” szö veg,

c) 2. mel lék let 5. pont b) al pont já ban a „ha tár õr ség”
szö veg rész he lyé be a „rend õrség” szö veg,

d) 2. mel lék let 5. pont já ban fog lalt táb lá zat ban a
„ Határõrség (csak ha tár át lé pés sel kap cso la to san, il let ve
ha tár vi zek te rü le tén)” szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség
(csak ha tár át lé pés sel kap cso la to san, il let ve ha tár vi zek
 területén)” szö veg, az „Il le té kes ha tár õr igaz ga tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „Il le té kes me gyei rend õr-fõ ka pi tány -
ság” szö veg, a „Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga”
szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság”
szö veg,

e) 3. mel lék let 3. pont já ban fog lalt táb lá zat ban a
„ Határõrség (csak ha tár vi zek te rü le tén)” szö veg rész  he -
lyébe a „Rend õr ség (csak ha tár át lé pés sel kap cso la to san,
 illetve ha tár vi zek te rü le tén)” szö veg, az „Il le té kes ha tár õr
igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „Il le té kes me gyei
rendõr- fõkapitányság” szö veg, a „Ha tár õr ség Or szá gos
 Parancsnoksága” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos
Rendõr- fõkapitányság” szö veg, a „Ha tár vé del mi ér de kek
ér vé nye sí té se” szö veg rész he lyé be a „Ha tár át lé pés sel kap -
cso la to san” szö veg
lép.

(9) A sú lyos ví zi köz le ke dé si bal ese tek és a rend kí vü li
ha jó zá si ese mé nyek vizs gá la tá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 9/2006. (II. 27.) GKM ren de let 4.  § (1) be kez dés
d) pont já ban a „– ha tár te rü le ten a te rü le ti leg ille té kes
 határõrségi szerv – vagy a vizs gá ló bi zott ság” szö veg rész
he lyé be a „vagy a vizs gá ló bi zott ság nak a” szö veg lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) a vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te -

té sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let 1. mel lék let 1. pont b) al pont ja,

b) a rés idõ ki osz tás egy sé ges sza bá lya i ról a ko or di nált
re pü lõt ere ken címû 5/2000. (III. 10.) KHVM ren de let 5.  §
(2) be kez dé sé ben az „a Ha tár õr ség és” szö veg rész,

c) a pol gá ri lé gi jár mû vek tí pus- és lé gi al kal mas sá gá ról
 szóló 63/2001. (XII. 23.) Kö ViM ren de let 12. mel lék let
„Lé gi al kal mas sá gi en ge dély rész le tes sza bá lyai az rvsm
lég tér ben üze me lõ lé gi jár mû vek ese té ben” al cí met kö ve tõ
1. pont já ban az „Ál la mi Lé gi jár mû: A had se reg, ha tár õr -
ség és a rend õrség ál tal hasz nált lé gi jár mû, ame lyet az
adott ál lam lé gi jár mû vé nek kell te kin te ni.” szö veg rész,

d) a köz úti jár mû ve ze tõk pá lya al kal mas sá gi vizs gá la -
tá ról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM ren de let 1.  § (2) be kez -
dés a) pont já ban az „ , a ha tár õr ség” szö veg rész,

e) a köz úti köz le ke dés sel kap cso la tos egyes bír sá gok
ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya i ról és a bír sá gok fel hasz ná -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let
2.  § b) pont bb) al pont ja, 4.  § (3) be kez dé se, va la mint
2. mel lék let 3. pont ja,

f) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog sza -
bá lyok alap ján vég zett köz le ke dé si ha tó sá gi el len õr zés
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM ren de -
let 2.  § (1) be kez dé sé ben a „Ha tár õr ség gel,” szö veg rész.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Jog sza bály mu ta tó

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi

kö ré be tar to zó, il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter rel együttesen

ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fel adat kö rét érintõ
egyéb jog sza bá lyok

(Magyar Közlöny 2007. évi 177–187. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

2007. évi CLXXIV. tv. az elekt ro ni kus hír köz lés rõl
 szóló 2003. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz -
löny 184. szám, 14749. ol dal)

382/2007. (XII. 23.) Korm. r. a vil la mos ener gia-ipa ri
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ról (Ma gyar
Köz löny 183. szám, 14463. ol dal)

389/2007. (XII. 23.) Korm. r. a meg úju ló ener gia for -
rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos
ener gia, va la mint a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia
kö te le zõ át vé te lé rõl és át vé te li árá ról (Ma gyar Köz löny
183. szám, 14507. ol dal)

392/2007. (XII. 27.) Korm. r. az egyes tu do mány- és
in no vá ció po li ti ká val össze füg gõ jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról (Ma gyar Köz löny 184. szám, 14772. ol dal)
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99/2007. (XII. 19.) GKM r. az ipar i szak te rü le tek kö ré -
be tar to zó, to váb bá egyes épü let nek nem mi nõ sü lõ épít mé -
nyek re (sa já tos épít mény faj ták ra) vo nat ko zó ön ál ló mû -
sza ki szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló
39/1999. (VII. 6.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 178. szám, 13297. ol dal)

100/2007. (XII. 19.) GKM r. a bel föl di fenn tar tott pos -
tai szol gál ta tá sok leg ma ga sabb ha tó sá gi dí ja i ról  szóló
85/2006. (XII. 15.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar
Köz löny 178. szám, 13297. ol dal)

109/2007. (XII. 23.) GKM r. az át vé te li kö te le zett ség
alá esõ vil la mos ener gi á nak az át vé te li rend szer-irá nyí tó
ál tal tör té nõ szét osz tá sá ról és a szét osz tás so rán al kal maz -
ha tó árak meg ha tá ro zá sá nak mód já ról (Ma gyar Köz löny
183. szám, 14593. ol dal)

110/2007. (XII. 23.) GKM r. a nagy ha tás fo kú, hasz nos 
hõ ener gi á val kap csol tan ter melt vil la mos ener gia és a
hasz nos hõ mennyi sé ge meg ál la pí tá sá nak szá mí tá si mód -
já ról (Ma gyar Köz löny 183. szám, 14596. ol dal)

114/2007. (XII. 29.) GKM r. a di gi tá lis ar chi vá lás sza -
bá lya i ról (Ma gyar Köz löny 187. szám, 16053. ol dal)

115/2007. (XII. 29.) GKM r. a vil la mos ener gia-pi a ci
egye te mes szol gál ta tás ár kép zé sé rõl, va la mint az egye te -
mes szol gál ta tás ke re té ben nyúj tan dó ter mék cso ma gok ról
(Ma gyar Köz löny 187. szám, 16054. ol dal)

116/2007. (XII. 29.) GKM r. a vil la mos ener gia-ipar -
ban fenn ál ló vagy el töl tött mun ka vi szonnyal össze füg gés -
ben igény be ve he tõ vil la mos ener gia-vá sár lá si ked vez -
mény rõl (Ma gyar Köz löny 187. szám, 16057. ol dal)

117/2007. (XII. 29.) GKM r. a köz cé lú vil la mos há ló -
zat ra csat la ko zás pénz ügyi és mû sza ki fel té te le i rõl (Ma -
gyar Köz löny 187. szám, 16081. ol dal)

119/2007. (XII. 29.) GKM r. a vil la mos ener gia rend -
szer hasz ná la ti dí jak ról (Ma gyar Köz löny 187. szám,
16087. ol dal)

120/2007. (XII. 29.) GKM r. a kül gaz da ság fej lesz té si
cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, ke ze lé sé rõl, mû köd te té sé -
rõl és el len õr zé sé rõl (Ma gyar Köz löny 187. szám, 16103.
ol dal)

D)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szin ga pú ri Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl

 szóló meg ál la po dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re
adott fel ha tal ma zás ról és ki hir de té sé rõl  szóló 272/2007.
(X. 9.) Korm. ren de let 2–3.  §-a ha tály be lé pé sé rõl ren del -
ke zõ 40/2007. (XII. 19.) KüM ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 178. szá má ban a 13305. ol da lon, és an nak mó do sí tá sa 
a Magyar Közlöny 181. számában a 13774. oldalon jelent
meg.

A Kor mány ha tá ro za ta

A Kormány
1100/2007. (XII. 19.) Korm.

határozata
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet

tevékenységébe való bekapcsolódás lehetõségeirõl
és feladatairól

A Kor mány meg erõ sí ti a Ma gyar Köz tár sa ság el kö te le -
zett sé gét az Eu ró pai In no vá ci ós és Tech no ló gi ai In té zet
mint kö zös sé gi kez de mé nye zés tá mo ga tá sá ra.

A Kor mány an nak ér de ké ben, hogy Ma gyar or szág meg -
fele lõen fel ké szül jön az Eu ró pai Unió új on nan lét re ho zan -
dó ügy nök sé ge, az Eu ró pai In no vá ci ós és Tech no ló gi ai In -
té zet (a továb biak ban: ETI) ma gyar or szá gi be fo ga dá sá ra,
va la mint az ügy nök ség há ló za ti rend sze ré be való si ke res
be kap cso ló dás ra, a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz ta:

1. A Kor mány pri o ri tás nak te kin ti, hogy az ETI irá nyí -
tó tes tü le té nek szék he lye Ma gyar or szá gon le gyen, s en nek 
ér de ké ben fel hív ja:

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy a szak -
mai lob bi te vé keny ség elõ se gí té sé hez ké szít se el a ha zai el -
kö te le zett sé get ki fe je zõ ma gyar pá lyá za ti bro sú rát;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. feb ru ár 15.

b) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a kül ügy mi -
nisz tert, hogy ko or di nál ják a ma gyar pá lyá za ti bro sú ra
kül föl di is mer te té sét az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly -
ta tott tár gya lá sa ik so rán;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: bro sú ra el ké szí té sét köve tõen

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, va la mint az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy az ETI Igazgató -
tanácsában való rész vé tel re ma gyar szak ér tõk ered mé nyes
pá lyá za tát se gít se elõ.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: az Eu ró pai Bi zott ság pá lyá za ti ki írá sá hoz
  iga zod va
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2. A Kor mány tá mo gat ja a ma gyar in téz mé nyek rész -
vé te lét az ETI szer ve ze ti rend sze ré ben, tu do má nyos és in -
no vá ci ós tár su lá sa i ban (KIC). En nek ér de ké ben fel hív ja:

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, va la mint az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy az MTA el nö ké nek
be vo ná sá val dol goz zon ki egy há ló zat épí tõ, szé les körû
nem ze ti – szak mai szer ve zõ dés (tech no ló gi ai plat form)
lét re jöt tét elõ se gí tõ prog ra mot;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 15.

b) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap fe let ti
ren del ke zé si jo got gya kor ló gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz tert, hogy – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, va la mint az MTA el -
nö ke be vo ná sá val a szak mai elõ ké szí tõ mun ká ba – kez de -
mé nyez ze pá lyá zat ki írá sát a tu dás és in no vá ci ós tár su lá -
sok (KIC) te vé keny sé gé be be kap cso lód ni ké pes gaz da sá -
gi, pi a ci sze rep lõk, K+F in téz mé nyek, egye te mek és ku ta -
tó in té ze tek fel ké szí té sé re az al ter na tív ener gia, a klí ma vál -
to zás és az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák
té ma kör ben.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Fel kért köz re mû kö dõ:
MTA el nö ke
Ha tár idõ: a Bi zott ság pá lyá za ti ki írá sá hoz iga zod va

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

Mi nisz te ri uta sí tás

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
33/2007. (XII. 20.) GKM

uta sí tá sa
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal

fel ügyelt költ ség ve té si in téz mé nyek ré szé re
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal elõ írt

be fi ze té si kö te le zett sé ge i rõl szó ló 10/2007. (III. 22.)
GKM utasítás módosításáról*

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
92. §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal fel -
ügyelt költ ség ve té si in téz mé nyek ré szé re a gaz da sá gi és

köz le ke dé si mi nisz ter ál tal elõ írt be fi ze té si kö te le zett sé ge -
i rõl szó ló 10/2007. (III. 20.) GKM uta sí tás (a to váb bi ak -
ban: Uta sí tás) 1. §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) En ge dé lye zem, hogy a Ma gyar Ke res ke del mi En -
ge dé lye zé si Hi va tal (ÁHT: 226176) az ál ta la 2007. év ben
a GKM fe je zet elõ re nem ter ve zett ki adá sok (ÁHT:
226747) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat szám lá ra
(10032000–01220139–50000005) be fi ze tett 60 000 ezer
fo rin tot – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál tal
fel ügyelt költ ség ve té si in téz mé nyek be fi ze té si kö te le zett -
sé ge i rõl szó ló 7/2006. (III. 23.) GKM uta sí tás 1. §-ának
a) pont ja alap ján – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Miniszté -
rium ré szé re 2006. év ben tel je sí te ni ren delt be fi ze té si
 kötelezettsége 93 200 ezer fo rint hát ra lé ká nak fi nan szí ro -
zá sá ra for dít sa.

(5) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal a
2006. évi be fi ze té si kö te le zett sé gé nek a (4) be kez dés alap -
ján fenn ma ra dó 33 200 ezer fo rint hát ra lé kát a GKM fe je -
zet elõ re nem ter ve zett ki adá sok (ÁHT: 226747) fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat szám lá ra (10032000– 01220139–
50000005) 2007. de cem ber 22-éig kö te les át ad ni.”

2. §

Fel ha tal ma zom a gaz da sá gi, in for ma ti kai és hu mán po li -
ti kai szak ál lam tit kárt, hogy az uta sí tás vég re haj tá sá hoz
szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye.

3. §

Ez az uta sí tás 2007. de cem ber 21-én lép ha tály ba, egy -
ide jû leg az Uta sí tás 1. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Helyesbítés

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ 2007. évi 24. szá má ban köz zé -
tett, a fel ügye le ti iga zol vá nyok ról szó ló 32/2007. (XII. 7.)
GKM uta sí tás

– 3. §-ának a) pont já ban az „a fe dõ la pon, bal ol dalt két
ezüst sáv val el lá tott” szö veg rész he lye sen: „a fe dõ la pon
két ezüst sáv val el lá tott”,

– 8. §-ának (2) be kez dé sé ben az uta sí tás szá ma he lye -
sen: 29/2007. (XI. 15.) GKM uta sí tás.

(Kéz irat hi ba)

1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 121

* Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták.



Köz le mény

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ
Szer kesz tõ bi zott sá gá nak és Ki adó já nak

együt tes tá jé koz ta tó ja
köz le mé nyek és hir de té sek köz zé té te lé nek

fel té te le i rõl

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ (a to váb bi ak ban: Ér te sí tõ) a
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja.
Az Ér te sí tõ – ál ta lá ban – két he ten ként, a hó nap kö ze pén és 
vé gén  je le nik meg, így a lap zár ták is ezek hez a na pok hoz
iga zod nak.

A lap ban meg je len tet ni kí vánt díj men tes köz ér de kû
köz le mé nyek, pá lyá za tok, pá lyá za ti ered mé nyek, il le tõ leg
a fi ze tett hir de té sek köz zé té te lé vel kap cso la to san – az
ügy me net egy sze rû sí té se és gyor sí tá sa ér de ké ben – a kö -
vet ke zõ tud ni va lók ra hív juk fel a fi gyel met.

I. Rész

Ál ta lá nos fel té te lek

1.  A köz le ményt és a hir de tést, va la mint azok mó do sí tá -
sá nak köz zé té te lé re vo nat ko zó meg ren de lést az Ér te sí tõ
Szer kesz tõ bi zott sá ga cí mé re (1055 Bu da pest, Hon véd
u. 13–15.),  pos tai  úton kell meg kül de ni.

(Ha a meg ren de lés még is ema i lon vagy te le fa xon ér ke -
zik, azt a Szer kesz tõ bi zott ság  nyil ván tar tás ba  ve szi és
köz lés re elõ ké szí ti, de a  meg je len te té sé rõl csak ak kor in -
téz ke dik, ha a meg ren de lés sza bály sze rû le vél be li meg erõ -
sí té se az adott lap szám ke fe le vo na tá nak át vé te lét meg elõ -
zõ en a Szer kesz tõ bi zott ság hoz pos tai úton is meg ér ke zik.
En nek hi á nyá ban a Szer kesz tõ bi zott ság a meg ren de lést – a 
Meg ren de lõ fe le lõs sé gé re – vissza vont nak te kin ti.)

2. A díj men te sen köz zé ten ni kí vánt köz le mé nye ket, va -
la mint a fi ze tõ hir de té se ket (a to váb bi ak ban: anyag)  két
pél dány ban, az Ér te sí tõ Szer kesz tõ bi zott sá ga cí mé re, lap -
zár ta  elõtt  be ér ke zõ leg  kell meg kül de ni, cég sze rû en alá -
írt és le bé lyeg zett meg ren de lõ le vél lel, amely tar tal maz za
az ügy in té zõ ne vét és te le fon szá mát, to váb bá – fi ze tõ hir -
de tés ese tén – a Meg ren de lõ  nyi lat ko za tát  ar ról, hogy a
hir de tés köz zé té te lé nek dí ját a Ma gyar Hi va ta los Köz -
löny ki adó (a to váb bi ak ban: Ki adó) ál tal meg kül den dõ áfás 
szám la alap ján meg fi ze ti és meg kell je löl ni a kí vánt ol dal -
mé re tet (egész, fél vagy ne gyed) is.

3. A Szer kesz tõ bi zott ság az Ér te sí tõ ben meg je len tet ni
kí vánt anya got – an nak meg ren de lõ je, il le tõ leg  tar tal ma
alap ján – a lap IV. Ré szé ben köz le mény ként vagy az
V. Ré szé ben hir de tés ként te szi köz zé.

(Köz le mény ként, díj fi ze té si kö te le zett ség nél kül je len -
nek meg ál ta lá ban a költ ség ve té si szer ve ze tek köz ér de kû -
nek mi nõ sü lõ ér te sí té sei, tá jé koz ta tói, pá lyá za ti fel hí vá sai, 
el ve szett vagy el tu laj do ní tott iga zol vá nya i ról, bé lyeg zõ i -
rõl szó ló, to váb bá a MÁV Zrt. ugyan csak köz ér de kû vas úti 
hir det mé nyei.)

4. Ha az anyag az egy A/4  mé re tû gé pelt ol dal ter je del -
met meg ha lad ja, vagy szám so ro kat,  táb lá za to kat  tar tal -
maz,  azt  CD-n is mel lé kel ni  kell, vagy e-mai len meg kül -
de ni a bots.de nes@gkm.gov.hu cím re. A CD, il let ve
 e-mail üze net tar tal má nak szó sze rint egyez nie kell a
 gépelt pél dá nyon lévõ szö veg gel.

5.  Az anya got a ma gyar he lyes írás és fo gal ma zás sza bá -
lya i nak meg fe le lõ en, a kí vánt kül alak kal és olyan for má -
tum ban (be tû mé ret, ki eme lés, alá hú zás, dõlt be tû stb.), to -
váb bá az ide gen sza vak le he tõ ség sze rin ti mel lõ zé sé vel
úgy kell be kül de ni, hogy az vál toz ta tás, il le tõ leg átírási-
 javítási kény szer nél kül al kal mas le gyen a köz zé té tel re.
Ma gyar éke zet nél kü li le nyo mat nem hasz nál ha tó!

6.  A Meg ren de lõ fe le lõs ség gel tar to zik azért, hogy az
anyag tar tal ma a va ló ság nak meg fe lel jen, ne üt köz zön jog -
sza bály ba és ne sért se az ada tok vé del mé re vo nat ko zó elõ -
írá so kat.

7.  A meg je len tet ni kí vánt anya got a Szer kesz tõ bi zott -
ság  és a Ki adó a ma gyar nyelv he lyes sé ge és tisz ta sá ga
szem pont já ból irány adó sza bá lyok alap ján el len õr zi, szük -
ség ese tén ja vít ja, emi att azon ban rek la má ci ót nem fo gad -
nak el.

8. A lap zár ta után ér ke zett meg ren de lést vagy a ko ráb -
ban be adott hir de tés he lyes bí té sét – amennyi ben az még
idõ sze rû – a Szer kesz tõ bi zott ság a kö vet ke zõ lap szám ban
tel je sí ti, de a köz zé té tel kí vánt idõ pont já nál ké sõb bi meg -
je len te té sért fe le lõs sé get nem vál lal.  

9. A Szer kesz tõ bi zott ság meg ren de lést (kéz ira tot) nem
küld vissza és az Ér te sí tõ höz  fû zõ dõ min den jo got fenn -
tart.

10. Azt a meg ren de lést, vagy mó do sí tá si ké rel met,
amely az e tá jé koz ta tó ban fog lal tak nak nem fe le l meg, a
Szer kesz tõ bi zott ság – a Meg ren de lõ fe le lõs sé gé re – fi -
gyel men kí vül hagy ja.

II. Rész

A hir de té sek re vo nat ko zó ki egé szí tõ fel té te lek

1. Fi ze tõ hir de tés ként kell köz zé ten ni a gaz dál ko dó
szer ve zet és a ma gán sze mély  ki zá ró lag köz le ke dé si vo -
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nat ko zá sú szol gál ta tá sá ról, az ál ta la vagy köz re mû kö dé sé -
vel szer ve zett tan fo lyam ról, ok ta tás ról szó ló rész vé te li
 felhívást, az ál ta la írt/ki adott (szer kesz té sé ben meg je lent)
ki ad vány is mer te té sét   tar tal ma zó tá jé koz ta tást, áru -
kínálatot, rek lá mot, ér té ke sí té si fel hí vást stb., to váb bá el -
ve szett vagy el tu laj do ní tott bé lyeg zõ, csekk fü zet stb. le -
tiltását.

2. a) A hir de té si dí jak 2008-ban a kö vet ke zõk:

Lap mé ret A/4 Ár

1/1 bel ív (174×240 mm) 187 000 Ft,
hát só bo rí tó 234 000 Ft,
szí nes 458 000 Ft,

1/2 fek võ (174×120 mm) 99 000 Ft,
ál ló (87×240 mm) 99 000 Ft,

1/4 ál ló (87×120 mm) 54 000 Ft.

b) Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ
köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, igazl vá nyok stb.
ér vény te le ní té se egy sé ge sen 13 000 Ft,
egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 Ft.

3. Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl
füg gõ en egye di meg ál la po dás sze rint he lyez he tõk el.
Nyom da kész film hi á nyá ban 10% tech ni kai költ sé get szá -
mí tunk fel. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar -
tal maz zák. A Ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár -
vál toz ta tá sá nak jo gát.

4. A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a Ki adó min den ko ri
hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet a Ki adó ké rés re meg -
küld. A Ki adó fenn tart ja a jo got, hogy jog sza bály ba vagy a 
hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza -
uta sít ja.

5. A hir de tés köz zé té te li dí ját a Ki adó a lap ban tör té nõ
meg je le nést kö ve tõ en szám láz za. A díj ké se del mes meg fi -
ze té se ese tén a Ki adó a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
ké se del mi ka ma tot ér vé nye sí ti.

6.  A Szer kesz tõ bi zott ság, a Ki adó vagy a Nyom da eset -
le ges hi bá já ból szár ma zó, az ért he tõ sé get za va ró, té ves
meg je len te tés ese tén a hir de tést  –  a  Meg ren de lõ jel zé se
alap ján – he lyes bí ti  és ki ja vít va  (amennyi ben az még idõ -
sze rû), a kö vet ke zõ lap szám ban he lyes bí ti, il let ve díj men -
te sen meg is mé te li.

Szer kesz tõ bi zott ság – Ki adó

Hir de tések

A MAGTÁRHÁZ KIKÖTÕ Kft.
törökbálinti kikötõje

kikötõrendjének közzététele

(Kivonatos közlés)

A Duna 1598+000 és 1597+000 fkm jobb par ti szel -
vé nyei kö zött, a MAGTÁRHÁZ KIKÖTÕ Kft.
tulajdo nában és üze mel te té sé ben lévõ nyílt ví zi ki kö tõ
hasz ná la tá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat az aláb bi ak ban
 teszi köz zé.

Ki kö tõ üze mel te tõ: Mag tár ház Ki kö tõ Kft.

Címe: 2045 Tö rök bál int
Hosszú rét u. 1.

Egyéb: te le fon: (00-36)-23-512-106,
fax: (00-36)-23-512-107

For ga lom irá nyí tó 
(disz pé cser):

te le fon: (00-36)-30-221-4108

Ki kö tõ re giszt rá ci ós szám: E-80/02/C/B/B/-/169-00

A ki kö tõ és ki kö tõ rész ada tai

Ha jó ál lás

He lye: Duna 1597+822 és 1597+678 fkm
jobb par ti szel vé nyek kö zött

– 144 m hosszú sá gú – ré zsûs part fa lú,
be ra kó ponk kal el lá tott

Szé les sé ge: Max. 2 db nagy ha jó.

Megy jegy zés: Öm lesz tett és da rab áru ra ko dá sa
Csi gás szál lí tó mû,

gu mi he ve de res szál lí tó sza lag gal
100 ton na/óra

Mér ték adó víz -
mér ce he lye:

Duna 1597+794 fkm

Jel lem zõ ér té kek: cm m B.f.

Víz mér ce
„0” pont ja: ±0,00 91,72

Ha jó zá si kis víz -
szint (HKV):

–6 91,66

Leg na gyobb
ha jó zá si víz szint
(LHV):

531 97,03

Ki kö tõ mû kö dé sé -
nek le he tõ sé ge:

2 cm-tõl – 539 cm-ig
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Je lent ke zé si kö te le zett ség

Az ér ke zé si je len tés nek tar tal maz nia kell:
– a hajó ne vét, jel le gét, lajst romszá mát, ada ta it és lo -

bo gó ját;
– a ha jó ve ze tõ ne vét;
– az ér ke zés idõ pont ját, a ki kö tõi tar tóz ko dás cél ját

és vár ha tó idõ tar ta mát;
– a hajó hord ké pes sé gét, leg na gyobb mé re te it és me -

rü lé sét;
– ra ko má nyá nak ne mét és mennyi sé gét.

Az in du lá si je len tés nek tar tal maz nia kell:
– a hajó ne vét;
– in du lá si idõ pont ját;
– a hajó ve ze tõ jé nek ne vét;
– ha ki ra kás tör tént, a ki ra kás meg kez dé sé nek és be -

fe je zé sé nek idõ pont ját;
– ha be ra kás tör tént, a be ra kás meg kez dé sé nek és be -

fe je zé sé nek idõ pont ját, az áru ne mét, mennyi sé gét
és a ren del te té si ki kö tõt;

– a hajó me rü lé sét.

Ka to na Lász ló s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

Pá lyá za ti fe hí vás
Gyo ma end rõd vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén vég zen dõ 

he lyi köz úti sze mély szál lí tás
köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben történõ

ellátására

Gyo ma end rõd Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-
 testülete az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tv. ren del ke zé sei
alap ján Gyo ma end rõd vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén vég -
zen dõ he lyi köz úti sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer -
zõ dés ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ra nyil vá nos pá lyá za tot
ír ki.

Az igé nyelt szol gál ta tást a je len le gi szol gál ta tó nap i
szint en mint egy 260 km hasz nos tel je sít ménnyel, 4 db au -
tó busszal és 3 so fõr rel lát ja el.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó
vagy az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás cél já ra ala pí tott tár sa ság fe lel jen meg az au tó -
busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról
szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény ál tal meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek, to váb bá amennyi ben

– ne vé re szó ló an meg vá sá rol ja a pá lyá za ti ki írást,

– nem áll nak fenn ve le szem ben az ab ban fog lalt ki zá ró 
okok,

– meg fe lel a szak mai, mû sza ki és pénz ügyi alkalmas -
sági fel té te lek nek és

– az elõ írt tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe -
le lõ aján la tot nyújt be.

Ma gyar or szá gon be nem jegy zett szol gál ta tó a pá lyá za -
ton ab ban az eset ben ve het részt, ha a szék he lye sze rin ti or -
szág ban a kül föl di ek szá má ra biz to sí tott a nem ze ti el bá nás
a me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés ben és a pá lyá zat 
el nye ré se ese tén vál lal ja a Ma gyar or szá gon tör té nõ le te le -
pe dést.

A pá lyá za ti ki írás be sze rez he tõ:

Gyo ma end rõd Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Város -
üzemeltetési és Va gyon gaz dál ko dá si osz tá lyán (5500
Gyoma endrõd, Sza bad ság tér 1.)

A pá lyá za ti ki írás ára: 50 000 Ft + áfa = 60 000 Ft

A fi ze tés fel té te lei és mód ja: A do ku men tá ció el len ér té -
két a pá lyá zat ki író jának az End rõd és Vi dé ke Ta ka rék szö -
vet ke zet nél ve ze tett 53200125-11062402 sz. bank szám lá -
já ra kell át utal ni. Az át uta lá si bi zony la ton sze re pel nie kell
a be fi ze tés jog cí mé nek: „Gyo ma end rõd, Au tó busz-köz le -
ke dés”.

A pá lyá za ti ki írás pá lyá zó, il let ve kö zös aján lat ese tén a
kö zös pá lyá zók egyi ke ál tal tör té nõ meg vá sár lá sa az el -
járásban va ló rész vé tel fel té te le. A ki írás ren del ke zés re
bo csá tá sá nak fel té te le a be fi ze tést iga zo ló fel adó vény
vagy bank i ér te sí tõ be mu ta tá sa. A pá lyá za ti ki írás sze mé -
lye sen át ve he tõ a fen tebb meg je lölt cí men, mun ka na po kon 
8.00–12.00 óráig.

Az aján lat té tel ha tár ide je: 2008. már ci us 12. szer da.

Az el bí rá lás mód ja: a sza bály sze rû en be nyúj tott pá -
lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü let ál tal meg bí zott bí rá ló
 bizottság ér té ke li a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott
 alkalmassági fel té te lek és bí rá la ti szem pon tok alap ján, a
pá lyá za tot ki író kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat nyer te sé nek 
az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján la tot tevõ pá lyá zót
hir de ti ki.

Az el bí rá lás szem pont jai:

– a je len leg ér vé nyes me net rend hez vi szo nyí tott já rat -
gya ko ri ság nö ve lé se a la kos ság uta zá si igé nye i nek meg fe -
le lõ en, fi gye lem mel a la kos ság élet vi te lé hez tar to zó in téz -
mény rend szer el ér he tõ sé gé re;

– a szol gál ta tá sok mi nõ sé gé vel szem ben tá masz tott el -
vá rá sok (pl. el ju tá si se bes ség, gya ko ri ság, pon tos ság,
meg bíz ha tó ság, zsú folt ság, utas biz ton ság, tisz ta ság);

– moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá si le he tõ -
sé ge i nek biz to sí tá sa;
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– a szol gál ta tá sok kö zöt ti össz hang és a szol gál ta tók
kö zöt ti együtt mû kö dés a me net rend, az át szál lá si le he tõ sé -
gek és az utas tá jé koz ta tás te kin te té ben;

– a jár mû vek és a szol gál ta tá si inf ra struk tú ra szín vo na -
la, az üze mel te tés kör nye ze ti ha tá sai;

– a sze mély zet tel szem be ni el vá rá sok, fog lal koz ta tá si
fel té te lek;

– az ön kor mány za ti tá mo ga tás mér té ke és me net jegy-,
bér letárak.

Az ered mény hir de tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2008.
áp ri lis 4.

A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2008. áp ri lis 14.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2008. áp -
ri lis 30.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 8 év
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A Ma gyar Hi va ta los Közlönykiadó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
cí mû ki ad vány.
A bün te tõ el já rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vény sa já tos tör té ne te: a ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban
 történt nagy  terjedelmû mó do sí tá sai, va la mint a 2003. jú li us 1-jei ha tály ba lé pé se óta el fo ga dott több mint egy tu cat mó do -
sí tá sa je len tõ sen meg nehezíti a jo got al kal ma zók, a jo got ta nu lók vagy csak ép pen meg is mer ni aka rók szá má ra a bün te -
tõ el já rás sza bá lya i nak meg ér té sét. Ez a hek ti kus tör té net tet te in do kolt tá, hogy a ma gya rá zat szer zõi a kom men tá rok szo -
ká sos tar tal mán (jog ér tel me zés, jo gal kal ma zói gya kor lat, ala cso nyabb szin tû sza bá lyo zás be mu ta tá sa) túl ter jesz ked nek,
és az egyes jog in téz mé nyek cél ja i nak, fel ada ta i nak hang sú lyo zá sá val, mû kö dé sük több ol da lú, tör té ne ti és gya kor la ti
szem pon tú be mu ta tá sá val – a jog iro da lom meg je lö lé sé vel, a jog tör té net fel dol go zá sá val, va la mint in do kolt ese tek ben a
jog-össze ha son lí tás esz kö ze i vel – nyújt sa nak se gít sé get a jog al kal ma zók nak és a  jogot ta nul má nyo zók nak.

A bün te tõ el já rá si tör vény ma gya rá za ta hét kö tet ben je len t meg:

– az el sõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,

ára: 2205 Ft,

– a má so dik kö tet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás, 
a kényszerintézkedések,

ára: 3675 Ft,

– a har ma dik kö tet
a nyomozás és a vádemelés,

ára: 1596 Ft,

– a ne gye dik kö tet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,

ára: 3087 Ft,

– az ötö dik kö tet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,

ára: 2226 Ft,

– a ha to dik kö tet

a külön eljárások,

ára: 2289 Ft,

– a he te dik kö tet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,

ára: 1722 Ft.

A ma gya rá zat a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár ban meg je lent Be. kom men tár szer kesz tett vál to za ta.
A hét kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 800 Ft he lyett 13 440 Ft.
A köny vek meg vá sá rol ha tók a Köz löny  Centrumban [1072 Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán),  tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu] és a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.), va la mint meg ren del he tõk a ki adó ügy fél szol gá la tá nál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA aláb bi kö te te it:

c I. kö tet (2205 Ft) ..... pél dány ban. c V. kö tet (2226 Ft) ..... pél dány ban.

c II. kö tet (3675 Ft) ..... pél dány ban. c VI. kö tet (2289 Ft) ..... pél dány ban.

c III. kö tet (1596 Ft) ..... pél dány ban. c VII. kö tet (1722 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. kö tet (3087 Ft) ..... pél dány ban. c A hét kö tet együtt (13 440 Ft) ..... pél dány ban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                  cég sze rû alá írás



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban 10%
tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár vál toz -
ta tá sá nak jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 22

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  6

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 36

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12

1. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 127
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567, 266-9290/240, 241
mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2008. évi éves elõfizetési díj: 28 476 Ft áfával. Egy példány ára: 1260 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: 14 238 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.
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08.0117 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél-
cím: Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Bu dapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ
A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2008. év ben fél év re fi zethetõ elõ. A féléves elõ fizetés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi vatalos lap 2007-es évfolyama je lenik meg CD-n az eredeti kül alak megõrzésével, de könnyen ke zelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


