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Személyi hír

A Miniszterelnök
15/2008. (III. 28.) ME

határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 57. §-ában foglalt jogkörömben,
a gazdasági és közlekedési miniszter javaslatára

Bóna Ákost, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
szakállamtitkárává

2008. március 25-ei hatállyal

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Jogszabályok

A Kormány
55/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete
az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott

2008. évi egyedi támogatásokról, ellentételezésekrõl,
valamint az egyéb vállalati támogatások keretében

nyújtott termelési támogatásokról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 84. §-ának (1) bekezdése
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

(1) Az érintett gazdálkodó szervezetek e rendelet alap-
ján a 2008. gazdasági évre a központi költségvetésbõl
(XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet,
27. címszám, 1. alcímszám, 2. és 3. jogcím-csoportszám,
valamint a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 15. cím-
szám, 2. alcímszám, 1. jogcím-csoportszám, 2. jogcím-
szám) legfeljebb a (2)–(3) bekezdésekben meghatározott
összegû egyedi támogatásokat, illetve ellentételezéseket
igényelhetik.

(2) Bányászati támogatások:
M Ft

2008. év

a) bányabezárásra 1000,0

b) mecseki uránbányászok baleseti jára-
dékainak és egyéb kártérítési kötelezett-
ségeinek átvállalására 210,0

(3) A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a
vasúti pályahálózat mûködtetésének ellentételezése:

M Ft
2008. év

a) költségtérítés a MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt. (a továbbiakban:
MÁV-START) személyszállítási közszol-
gáltatásaihoz 113 000,0

b) költségtérítés a Gyõr-Sopron-Eben-
furti Vasút Zrt. (a továbbiakban:
GYSEV) személyszállítási közszolgál-
tatásaihoz 4 755,9

c) költségtérítés Magyar Államvasutak
Zrt. (a továbbiakban: MÁV) személy-
szállítási közszolgáltatásaihoz 280,0

d) költségtérítés a 2004. évi XXXIII. tör-
vény 9. §-ának (1) bekezdése szerinti
szerzõdéssel rendelkezõ autóbusszal szol-
gáltatást végzõ társaságok (a továbbiak-
ban: autóbusszal szolgáltatást végzõ
társaságok) helyközi személyszállítási
közszolgáltatásaihoz 8 000,0

e) költségtérítés a MÁV által mûköd-
tetett vasúti pályahálózathoz 8 825,6

f) költségtérítés a GYSEV által mûköd-
tetett vasúti pályahálózathoz 640,0

2. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pont esetében a költségvetési
elõirányzat a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társa-
ság (a továbbiakban: Kht.) által a szénbányászati szerke-
zetátalakításból átvett, továbbá a bányászatban jelentkezõ
egyéb állami kötelezettségek – köztük az állami tulajdonú
meddõ szénhidrogén kutak kezelése és a bánya-erõmû
integrációs szerzõdések megkötésekor még nem ismert
kötelezettségek – vagyonértékesítésbõl nem fedezett
részét finanszírozza. A támogatás folyósítására havi üte-
mezéssel, a Kht. által a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
tériumnak (a továbbiakban: GKM) tárgyhó 20-áig meg-
küldött likviditási terv alapján kerül sor. A likviditási terv-
ben a Kht. kötelezettségének teljesítésénél pénzügyi for-
rásként elõször az adott idõszakban a vagyonértékesítés-
bõl származó bevételt kell elõirányozni. A GKM az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)
felé a támogatás folyósításáról a Kht. kezdeményezése
alapján intézkedik. A támogatás jogcímenkénti felhaszná-
lásáról a Kht. havonta – a tárgyhót követõ hónapban – tájé-
koztatást ad a GKM-nek.

(2) Az 1. § (2) bekezdésének b) pontja esetében a
Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. által kifizetett, az
uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett bal-
eseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb
kártérítési kötelezettségeket a központi költségvetés
havonta utólag – az APEH-en keresztül – megtéríti a GKM
által benyújtott elszámolás alapján.
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(3) Az 1. § (3) bekezdésének a)–c) pontja esetében
a MÁV-START, a MÁV és a GYSEV személyszállítási
közszolgáltatásaihoz nyújtott költségtérítést (ideértve az or-
szágos múzeumok, az Országház, valamint a Terror Háza
Múzeum iskolai csoportos, díjmentes igénybevételével tör-
ténõ látogatásából adódó bevételkiesés ellentételezését) az
APEH részére megküldött, a (4) bekezdésben meghatáro-
zott pénzforgalmi tervben szereplõ havi részletekben a
tárgyhó elsõ munkanapjától igényelheti, amelyeket részére
az APEH a tárgyhó 15-éig folyósít. Ha a társaság a személy-
szállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott költségtérítés tárgy-
havi részletét tárgyhó 12-éig nem igényli, akkor az APEH a
tárgyhavi részletet az igénylés benyújtásának napját követõ
5 munkanapon belül folyósítja részére.

(4) A MÁV-START, a MÁV, a GYSEV – a várható
gazdasági folyamatokon alapuló – pénzforgalmi tervet
készítenek, és azt a GKM részére megküldik. A vasúttár-
saságok helyközi személyszállítási közszolgáltatásaihoz
nyújtott költségtérítés havi folyósítási ütemezését a gazda-
sági és közlekedési miniszter, valamint a pénzügyminisz-
ter által együttesen jóváhagyott pénzforgalmi terv tartal-
mazza. A pénzforgalmi terv a gazdasági és közlekedési
miniszter, valamint a pénzügyminiszter együttes jóvá-
hagyásával módosítható. A MÁV-START, a MÁV, a
GYSEV a GKM részére minden naptári negyedévet meg-
elõzõ hónap 20-áig pénzforgalmi jelentést és elõrejelzést
nyújtanak be, amelyben a társaság bemutatja a megelõzõ
idõszak tényleges pénzforgalma és a jóváhagyott pénzfor-
galmi terv közötti eltérések okait. A pénzforgalmi jelentés
és elõrejelzés alapján a gazdasági és közlekedési miniszter
a pénzügyminiszterrel együttesen dönthet a pénzforgalmi
terv módosításáról.

(5) Az 1. § (3) bekezdése d) pontja esetében a GKM
– a Pénzügyminisztériummal történõ elõzetes egyeztetés
után – az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 10. §-ának
(1) bekezdése szerinti kérelmet benyújtó autóbusszal vég-
zett helyközi közszolgáltatást végzõ társaságokkal kötött
közszolgáltatási szerzõdés záradékában rendelkezik a
költségtérítésrõl. A költségtérítés folyósításáról a GKM az
APEH felé az e szerzõdés záradékában foglalt ütemezés
alapján intézkedik.

(6) Az 1. § (3) bekezdésének e) és f) pontja esetében a
vasúti pályahálózat mûködtetéséhez a MÁV és a GYSEV
részére nyújtott költségtérítés havonként egyenlõ részle-
tekben vehetõ igénybe, amelyet a MÁV és a GYSEV a
tárgyhó elsõ napjától igényelhet, és amelyet az APEH az
igénylést követõ 15 napon belül folyósít.

3. §

A támogatások, illetve a költségtérítések folyósítása az
1. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint az 1. § (3) bekez-
désének a)–f) pontja esetében az APEH 10032000-
01905049 Egyedi támogatás folyósítási számláról, az 1. §

(2) bekezdésének b) pontja esetében a 10032000-
01905135 Egyéb vállalati támogatás folyósítási számláról
történik az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezései alapján. Az 1. § (2) bekezdése esetében
a szükséges igazolások csatolása alapján történõ támoga-
tás folyósítására, ellenõrzésére az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény szerinti folyósítási és ellenõrzési
szabályok irányadók.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2009. március 31-én a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
62/2008. (III. 28.) Korm.

rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rende-
letet alkotja:

1. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (8) bekezdés-
sel egészül ki:

„(8) A Kormány a regisztrációs adóról szóló 2003. évi
CX. törvény 10/C. §-ában meghatározott szakhatóságként
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságát jelöli ki.”

2. §

Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A Kormány
75/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továb-
biakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek alapját a következõ beruházások képe-
zik:

a) Budapesti elõvárosi vasútvonalak rekonstrukciója;
b) Rákosrendezõ(kiz.)–Óbuda–Esztergom vasútvonal

rekonstrukciója;
c) Budapest–Gyõr–Hegyeshalom vasútvonal rehabili-

tációja;
d) Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal kor-

szerûsítés;
e) Budapest–Cegléd–Szolnok–Lõkösháza vasútvonal

rehabilitációja I. ütem;
f) Budapest–Cegléd–Szolnok–Lõkösháza vasútvonal

rehabilitációja II/2. ütem;
g) Budapest–Lõkösháza vasútvonal korszerûsítése

III. ütem (Gyoma–Lõkösháza vonalszakasz, illetve ETCS 2
kiépítése a Budapest–Lõkösháza vonalszakaszon);

h) Zalalövõ–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal rehabili-
tációja;

i) ETCS 2 kiépítése a Hódos–Boba vonalszakaszon;
j) Gyõr–Pápa–Celldömölk–Boba vasútvonal korszerû-

sítése;
k) Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal

korszerûsítése;
l) Budapest–Cegléd–Szolnok–Lõkösháza vasútvonal

rehabilitációja II/1. ütem;
m) Szolnok–Záhony vasútvonal felújítása I. ütem

(Szolnok–Debrecen vonalszakasz);
n) a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által mûködtetett vasúti

pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósítása.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az
(1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben el-
járó hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellék-
letben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el,

a) a 2. számú mellékletben meghatározott ügyekben
az ott meghatározott szervek járnak el;

b) a 2. számú mellékletben nem szereplõ ügyekben a
szakhatóságként közremûködõ szervet az Ngt. 2. §-ának
alkalmazásával kell megállapítani.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult
közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalé-
pése nem érinti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Beruházás és azonosító adatai Létesítmény
A beruházás megvaló-
sításával kapcsolatos

engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

1. Budapesti elõvárosi
vasútvonalak

rekonstrukciója.

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület,
perontetõ, lépcsõ

lefedések,
liftépületek)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

2. Rákosrendezõ(kiz.)–
Óbuda–Esztergom

vasútvonal rekonstrukciója

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület,
perontetõ, lépcsõ

lefedések,
liftépületek)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

3. 2000/HU/16/P/PT/002
Budapest–Gyõr–Hegyes-

halom vasútvonal
rekonstrukciója

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal
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Beruházás és azonosító adatai Létesítmény
A beruházás megvaló-
sításával kapcsolatos

engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

4. Budapest Kelenföld–
Székesfehérvár vasútvonal

rekonstrukciója II. ütem

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület,
perontetõ, lépcsõ

lefedések,
liftépületek)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

5. 2000/HU/16/P/PT/001
Budapest–Cegléd–Szolnok–

Lõkösháza vasútvonal
rekonstrukciója I. ütem

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

6. 2001/HU/16/P/PT/007
Budapest–Cegléd–Szolnok–

Lõkösháza vasútvonal
rekonstrukciója II/1.

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

7. 2004/HU/16/C/PT/001
Budapest–Cegléd–Szolnok–

Lõkösháza vasútvonal
rekonstrukciója II/2.

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal
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Beruházás és azonosító adatai Létesítmény
A beruházás megvaló-
sításával kapcsolatos

engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

8. Budapest–Lõkösháza
vasútvonal rekonstrukciója

III. ütem

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület,
perontetõ, lépcsõ

lefedések,
liftépületek)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

9. 2000/HU/16/P/PT/003
Hódos–Bajánsenye–

Zalalövõ–Zalaegerszeg–
Boba vasútvonal
rekonstrukciója

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

10. ETCS 2 kiépítése a
Hódos–Boba vonalszakaszon

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal
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Beruházás és azonosító adatai Létesítmény
A beruházás megvaló-
sításával kapcsolatos

engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

11. Gyõr–Pápa–Celldömölk–
Boba vasútvonal
rekonstrukciója

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület,
perontetõ, lépcsõ

lefedések,
liftépületek)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

12. Sopron–Szombathely–
Szentgotthárd vasútvonal

rekonstrukciója

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület,
perontetõ, lépcsõ

lefedések,
liftépületek)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal
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Beruházás és azonosító adatai Létesítmény
A beruházás megvaló-
sításával kapcsolatos

engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

13. Szajol–Szolnok–Záhony
vasútvonal rekonstrukciója

I. ütem

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépület,
perontetõ, lépcsõ

lefedések,
liftépületek)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
Regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

14. a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt.
által mûködtetett vasúti

pályahálózaton a GSM-R
rendszer megvalósítása

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Kiemelt
Ügyek

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal

Felszín feletti
építmények
(különösen:

állomásépületek
átalakítása,
adótornyok
felállítása)

Építésügyi
hatósági

engedélyek

Regionális
Közigazgatási

Hivatal

az építésügyért
felelõs miniszter

Építménynek nem
minõsülõ felszíni
létesítmények, így
különösen utak,

járdák,
forgalomtechnika,

zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság illetékes
regionális

Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési

Hatóság Központi
Hivatal
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2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Közlekedés

a) gyorsforgalmi utak esetében, és
30 méter szabad nyílást meghaladó
közúti hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Illetékes regionális igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Ki-
emelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légi-
közlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke
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A Kormány
76/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti

infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továb-
biakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja
a mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek alapját a következõ beruházások képezik:

a) Záhony térség belsõ közúti infrastruktúrájának az
ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése;

b) Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesz-
tése, az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és
normál nyomtávú gerinchálózat, valamint az árufuvaro-
zási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vá-
gány-hálózat ütemes felújítása – munkák Komoró állomá-
son;

c) Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesz-
tése, az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és
normál nyomtávú gerinchálózat, valamint az árufuvaro-
zási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vá-
gány-hálózat ütemes felújítása – munkák Fényeslitke tér-
ségében.

(2) E rendelet melléklete állapítja meg az (1) bekezdés
szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatósá-
gokat.

(3) Azokban az esetekben, amikor a mellékletben meg-
határozott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügy-
ben szakhatóság közremûködését rendeli el, a szakható-
ságként közremûködõ szervet – a kulturális örökségvéde-
lemmel összefüggõ ügyekben eljáró szakhatóságok kivé-
telével – az Ngt. 2. §-ának alkalmazásával kell megállapí-
tani. A kulturális örökségvédelemmel összefüggõ ügyek-
ben szakhatóságként elsõ fokon a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal, másodfokon a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal elnöke jár el.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult
közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalé-
pése nem érinti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

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

Beruházás Beruházás azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

1. Záhony térség belsõ
közúti
infrastruktúrájának
az ipari, logisztikai
befektetésekkel
összehangolt
fejlesztése

A 4115. jelû összekötõ úttól a 4145. jelû
összekötõ útig (Tiszabezdédig) húzódó,
jelenleg önkormányzati tulajdonú út
kiépítése

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Észak-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

4145. jelû út Tiszabezdéd elkerülõ
szakasza

A 4145. jelû összekötõ út felújítása
Tiszabezdéd, Komoró között

A 4145. jelû összekötõ út Komoró
elkerülõ szakasza

Fényeslitke–Komoró intermodális ipari-
logisztikai központ feltáró út kiépítése
(jelenleg MÁV szervizút felújítása),
bekötése a 4145. jelû útba

A 4145. jelû összekötõ út és a 4. sz. fõút
közötti átkötés Komorónál

A 4145. jelû összekötõ út és a 4. sz. fõút
közötti átkötés Komorónál (különszintû
keresztezés a 100. vasúti fõvonal fölött)

Közúthatósági
engedélyek
a) Gyorsforgalmi
utat, vagy 30 méter
szabadnyílást
meghaladó hidak
esetén
b) egyéb út esetén

a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek
Igazgatósága
b) NKH
Észak-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

2. Záhony térségében
a vasúti
infrastruktúra
fejlesztése, az
árufuvarozási
határátmenetet
biztosító széles és
normál nyomtávú
gerinchálózat,
valamint az
árufuvarozási és
logisztikai
kapacitásokat
kiszolgáló vontató
vágány-hálózat
ütemes felújítása –
munkák Komoró
állomáson

Normál nyomtávú vasút (vágány,
biztosítóberendezés) bontása,
kármentesítés.
Széles nyomtávú vasúti pálya építése:
alépítmény, víztelenítés, felépítmény,
kitérõk.
Biztosítóberendezés létesítése,
térvilágítás.
Mûtárgyépítés, közmûkiváltás.
Széles nyomtávú vasúti pálya felújítása.

Vasúti ügyek Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közúthatósági
engedélyek
a) 30 méter szabad
nyílást meghaladó
hidak esetén,
b) egyéb esetekben

a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek
Igazgatósága,
b) NKH
Észak-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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Beruházás Beruházás azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

3. Záhony térségében
a vasúti
infrastruktúra
fejlesztése, az
árufuvarozási
határátmenetet
biztosító széles és
normál nyomtávú
gerinchálózat,
valamint az
árufuvarozási és
logisztikai
kapacitásokat
kiszolgáló vontató
vágány-hálózat
ütemes felújítása –
munkák Fényeslitke
térségében

Széles nyomtávú vasúti pálya építése:
alépítmény, víztelenítés, felépítmény,
speciális kitérõk.
Biztosítóberendezés létesítése,
térvilágítás.
Mûtárgyépítés, közmûkiváltás.
Normál nyomtávú vasúti pálya építése:
alépítmény, víztelenítés, felépítmény.
Biztosítóberendezés létesítése,
térvilágítás.
Mûtárgyépítés, közmûkiváltás.
Kisajátítás, környezetvédelem, útátjáró
biztosítások stb.

Vasúti ügyek Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közúthatósági
engedélyek
a) 30 méter szabad
nyílást meghaladó
hidak esetén,
b) egyéb esetekben

a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek
Igazgatósága,
b) NKH
Észak-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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A Kormány
77/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
egyes útépítési beruházások megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továb-
biakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja
az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek alapját a következõ beruházások képezik:

a) M0 déli szektor építése;
b) M0 útgyûrû keleti szektor 4. sz. fõút és M3 autó-

pálya közötti szakaszának, illetve az M31 autópályának
M0–M3 közti szakaszának megépítése;

c) M4 autóút Monor – Pilis elkerülõ szakasz építése;
d) M7 építése Balatonkeresztúr – Nagykanizsa között;
e) M43 gyorsforgalmi út Szeged (5. sz. fõút) – Makó

(4416 j. út) közötti szakasz kivitelezése;
f) M85 Csorna elkerülõ szakasz I. ütem;
g) Útrehabilitációs Program II. ütem 2., 6., 42., 47. és

56. sz. fõutak rehabilitációja;
h) 76. sz. fõút Zala megyei szakaszai 11,5 t-s tengely-

terhelésre történõ burkolatmegerõsítése;

i) 86. sz. fõút 11,5 t-s tengelyterhelésre történõ burko-
latmegerõsítése Körmend–Rédics (o.h.) között;

j) 61. sz. fõút somogy megyei szakasz 11,5 t-s tengely-
terhelésre történõ burkolatmegerõsítése 4 szakaszon;

k) 67. sz. fõút burkolatmegerõsítése, kerékpárút, elke-
rülõ út – I. szakasz: Kaposfüredi elkerülõ út;

l) 3. és 35. sz. fõutak rehabilitációja;
m) 47. sz. fõút Algyõ–Hódmezõvásárhely négysávosí-

tás III. ütem;
n) 511. sz. fõút Baja É-i elkerülõ szakasz építése

III. ütem.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az
(1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellék-
letben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el,

a) a 2. számú mellékletben meghatározott ügyekben az
ott meghatározott szervek járnak el;

b) a 2. számú mellékletben nem szereplõ ügyekben a
szakhatóságként közremûködõ szervet az Ngt. 2. §-ának
alkalmazásával kell megállapítani.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult
közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépé-
se nem érinti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



1. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

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

Beruházás és azonosító adatai
A beruházás megvalósításá-
val kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

1. M0 déli szektor építése közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elõl el
nem zárt magánutak
esetében

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
b) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

2. M0 útgyûrû keleti szektor 4. sz. fõút
és M3 autópálya közötti szakaszának,
illetve az M31 autópályának M0–M3 közti
szakaszának megépítése, 2004/HU/16/C/PT/002

közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elõl el
nem zárt magánutak
esetében

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
b) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

3. A tervbe vett M4 autóút hiányzó Pest megyei
szakaszok kiépítése:
LOT1. 4. sz. fõút Monor–Pilis elkerülõ
LOT2. 4. sz. fõút 51,0–56,0 km sz. közötti
szakasz négynyomúsítása
LOT3. 4. sz. fõút 60,6–69,6 km sz. közötti
szakasz négynyomúsítása
(NFH-TRA–5/2005.)

közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

4. M7 építése Balatonkeresztúr–Nagykanizsa között
170+700 – 206+200 km szelvény

közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elõl el
nem zárt magánutak
esetében

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
b) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
illetékes Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

vízjogi engedély területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
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Beruházás és azonosító adatai
A beruházás megvalósításá-
val kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

5. M43 gyorsforgalmi út Szeged (5. sz. fõút) – Makó
(4416 j. út) közötti szakasz kivitelezése

közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elõl el
nem zárt magánutak
esetében

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
b) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
illetékes Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

vízjogi engedély területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

6. M85 Csorna elkerülõ szakasz I. ütem Közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elõl el
nem zárt magánutak
esetében

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
b) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Nyugat-Dunántúli
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

vízjogi engedély területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

7. ISPA 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs
Program II. ütem 2., 6., 42., 47. és 56. sz. fõutak
rehabilitációja

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Észak-Magyarország,
Észak-Alföld,
Dél-Dunántúl,
Közép-Dunántúl
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

8. 76. sz. fõút Zala megyei szakaszai 11,5 t-s
tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítése
27+217–53+933 km szelvények és
61+700–77+500 km szelvények között

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Nyugat-Dunántúli
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

vízjogi engedély területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

9. 86. sz. fõút 11,5 t-s tengelyterhelésre történõ
burkolatmegerõsítése Körmend–Rédics (o.h.)
között
0+000–37+774 km sz. és 37+774–52+100 km sz.
között

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Nyugat-Dunántúli
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

vízjogi engedély területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

10. 61. sz. fõút somogy megyei szakasz 11,5 t-s
tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítése
4 szakaszon
511. a) 97+166–111+800 km sz.,
b) 128+292–138+300 km sz.,
c) 138+300–154+000 km sz.,
d) 154+600–186+694 km sz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

vízjogi engedély területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

11. 67. sz. fõút burkolatmegerõsítése, kerékpárút,
elkerülõ út – I. szakasz: Kaposfüredi elkerülõ út

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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Beruházás és azonosító adatai
A beruházás megvalósításá-
val kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

12. ISPA 2001/HU/16/P/PT/006 3. és 35. sz. fõutak
rehabilitációja

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Észak-magyarországi
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

13. 47. sz. fõút Algyõ–Hódmezõvásárhely
négysávosítás III. ütem 202+450–207+000

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Dél-Alföldi
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

14. 511. sz. fõút 155+488–158–217 km sz. Baja É-i
elkerülõ szakasz építése III. ütem

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Dél-Alföldi
Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

15. Az 1.–14. pontban megjelölt beruházásokkal
összefüggésben megvalósítandó, országos
közutakon, helyi közutakon és közforgalom elõl
el nem zárt magánutakon lévõ 30 méter szabad
nyílást meghaladó hidak

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

2. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Közlekedés

a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter
szabad nyílást meghaladó közúti hidak
esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Illetékes
regionális igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke
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A gazdasági és közlekedési miniszter
9/2008. (III. 21.) GKM

rendelete
a belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények

hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl,
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
módosításáról*

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pont-
jában meghatározott feladatkörömben eljárva a követke-
zõket rendelem el:

1. §

(1) A belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajó-
zásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az
üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdés felvezetõ szövege helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya azokra az 1. mellékletben meg-
határozott belvízi utakon közlekedõ vagy tartózkodó, nyil-
vántartásba vételre kötelezett úszólétesítményekre terjed
ki:”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A rendeletnek az úszólétesítmények hajózásra al-
kalmasságának és megfelelõségének a 2–4. és 9. mellék-
letben foglalt feltételeire vonatkozó rendelkezései, ha
nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a (3) be-
kezdésben foglaltak kivételével – kiterjednek azokra az
úszólétesítményekre is, amelyek nem tartoznak az (1) be-
kezdésben foglaltak hatálya alá, de a Magyar Köztársaság
területén közlekednek vagy tartózkodnak.”

(3) Az R. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A hajózási hatóság a Magyar Köztársaság belvízi út-
jain nem magyar lobogó alatt közlekedõ úszólétesítmény
üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja,
amennyiben az az adott zónára érvényes, és azt]

* A rendelet teljes szövegét (mellékletekkel együtt) a Magyar Közlöny
2008. évi 47. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet a Kiadó a Ma-
gyar Közlöny elõfizetõinek – kérésre – megküld (telefon: 266-9290/237 és
238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

„c) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapo-
dásban részes államban vagy a Duna Bizottság tagállamá-
ban állították ki.”

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) E rendelet alkalmazása során a (2) bekezdésben meg-
határozott fogalmak mellett a 2. és 9. mellékletben foglalt fo-
galommeghatározások, illetve a Vkt. 87. §-ában foglalt fo-
galmak az irányadók.”

3. §

Az R. 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Nem kell benyújtani a a kishajó építési (átépítési) ter-
vét, kivéve, ha]

„bc) a hajó a 2. melléklet 1.02 cikk 2. bekezdés a) pontja
hatálya alá tartozik.”

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe

helyezése elõtt, továbbá átépítése után ellenõrzi az úszólé-
tesítmény jóváhagyott terv szerinti építését, az úszólétesít-
mény berendezésének és felszerelésének üzembiztos mû-
ködését, továbbá azt, hogy az úszólétesítmény megfelel-e
a munka-, a tûz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi
és egyéb elõírásoknak (üzembe helyezés elõtti szemle).

(2) Átépítés esetében az üzembe helyezés elõtti szemlét
követõen a hajó mûszaki jellemzõit tartalmazó új közös-
ségi belvízi hajóbizonyítványt kell kiállítani, vagy a meg-
lévõ bizonyítványt ennek megfelelõen módosítani kell.
Ha az eredeti bizonyítványt nem a Magyar Köztársaság-
ban, hanem más tagállamban állították ki, a hajózási ható-
ság az eredeti bizonyítványt kiállító hatóságot errõl egy
hónapon belül tájékoztatja.

(3) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe he-
lyezése elõtt megállapítja az úszólétesítmény mûködési te-
rületét, üzemeltetési feltételeit, megengedett legkisebb
szabad oldalmagasságát, megengedett legnagyobb vízki-
szorítását (hordképességét), a belvízi hajó és menetben lé-
võ önjáró úszómunkagép üzemmódját. Megállapítja to-
vábbá az úszólétesítmény üzembe helyezése elõtt – vagy
már a tervjóváhagyásnál vagy az üzemképesség vizsgála-
tával egyidejûleg – az úszólétesítmény hajózásra alkal-
masságához szükséges legkisebb személyzeti létszámot és
e létszám szakképzettség szerinti összetételét.

(4) A hajózási hatóság a külföldrõl beszerzett úszóléte-
sítmény üzembe helyezés elõtti szemléjét a tulajdonos
(üzembentartó) kérelmére végzi el. A kérelmet a szemle
kért idõpontja elõtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A
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kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdés szerinti rajzokat és
számításokat; a hajózási hatóság hajózásbiztonsági indok
alapján a rajzok és számítások benyújtásától részben vagy
egészben eltekinthet. A szemle kezdeményezésére egye-
bekben a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A hajózási hatóság típusengedélyben igazolja, hogy
az adott motortípus, motorcsalád vagy motorcsoport a mo-
torokból származó gáz-halmazállapotú káros anyagok és
légszennyezõ részecskék kibocsátása (emisszió) tekinteté-
ben a 3. mellékletben foglalt mûszaki követelményeknek
megfelel.

(6) Az úszólétesítményekbe vagy az azokon mûködõ
gépekbe beépített motoroknak a típusengedély kiadását
követõ változásait a hajózási hatóság a beépítési vizsgálat
keretein belül ellenõrzi.

(7) A hajózási hatóság a közbensõ vizsgálatban ellenõr-
zi, hogy a hajóban üzemelõ motor az esetlegesen a beépíté-
si vizsgálatot követõen végrehajtott módosítások vagy be-
állítások után is megfelel-e a 3. mellékletben foglalt mû-
szaki követelményeknek a gáz-halmazállapotú káros
anyagok és légszennyezõ részecskék kibocsátása
(emisszió) tekintetében.

(8) A hajózási hatóság az egyedi vizsgálatban ellenõrzi,
hogy az úszólétesítményben üzemelõ motor módosítás
után is megfelel a 3. mellékletben foglalt mûszaki követel-
ményeknek a gáz-halmazállapotú káros anyagok és lég-
szennyezõ részecskék kibocsátása (emisszió) tekinte-
tében.”

5. §

Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az üzembe helyezés elõtti és az idõszakos szemlét
– ideértve a típusengedélyezési eljáráshoz tartozó motor-
vizsgálatokat is – az úszólétesítmény tulajdonosának
(üzemben tartójának) a hajózási hatóságtól írásban, a
8. melléklet függeléke szerinti kérelemben kell kérnie. A
kérelmet legalább 10 nappal a szemle kért idõpontja elõtt
kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell vizsgálati díj
befizetésérõl szóló igazolást.”

6. §

(1) Az R. 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A hajózási hatóság – a szemle során felvett jegyzõ-
könyvet, illetve a 7. melléklet szerint elismert hajóosztá-
lyozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy az osztá-
lyozási szemle jegyzõkönyvét is figyelembe véve – az
üzemképesség vizsgálatának eredményeként az 5. mellék-
let szerinti alábbi hajóokmányokat állítja ki:

a) Közösségi hajóbizonyítvány,
b) Kiegészítõ közösségi hajóbizonyítvány,
c) Ideiglenes közösségi hajóbizonyítvány,

d) Úszómunkagép-bizonyítvány,

e) Ideiglenes úszómunkagép-bizonyítvány,

f) Bizonyítvány – belvízen közlekedõ – tengeri hajó ré-
szére,

g) Kompbizonyítvány,

h) Úszómû-bizonyítvány,

i) Nemzetközi kedvtelési célú kishajó-bizonyítvány.

A bizonyítványok – az ideiglenes bizonyítványok kivé-
telével – a 6. § (1) bekezdésben elõírt soron következõ
üzemképességi szemle idõpontjáig érvényesek, és azok az
üzemképességi szemle eredményétõl függõen a legköze-
lebbi üzemképességi szemle idõpontjáig meghosszabbít-
hatók.

(2) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben felsorolt ha-
jóokmányban tanúsítja az úszólétesítmény üzemképessé-
gét, és egyben bejegyzi az úszólétesítmény legközelebbi
üzemképességi szemléjének az idõpontját. Az (1) bekez-
désben foglalt, típusának megfelelõ érvényes hajóokmány
nélkül az úszólétesítmény nem tartható üzemben. A rajnai
szemlebizonyítvánnyal ellátott úszólétesítménynek kiegé-
szítõ közösségi hajóbizonyítvánnyal is rendelkeznie kell.

(3) A hajózási hatóság a hajóokmányba bejegyzi az
úszólétesítmény üzemeltetésére vonatkozó – az 5. § (3) be-
kezdésben rögzített – adatokat és feltételeket is. Ha a hajó-
zási hatóság az idõszakos szemle alapján ezeket az adato-
kat, illetõleg feltételeket megváltoztatja, a változtatásokat
a hajóokmányban átvezeti.”

(2) Az R. 8. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A hajózási hatóság az (1) bekezdés szerinti hajóok-
mányokat a 6. melléklet szerinti jegyzékben tartja nyilván.

(6) Az elveszett vagy sérült bizonyítványokat – a sérült
bizonyítvány visszaszolgáltatása után – a kiállító hajózási
hatóság a nyilvántartásában szereplõ adatok alapján külön
jogszabályban megállapított díj ellenében pótolja.”

7. §

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Az úszólétesítmények hajózásra alkalmassá-
gának és megfelelõségének részletes feltételeit, továbbá az
üzemképesség szemléjének és tanúsításával, valamint az
úszólétesítmények felügyeletével kapcsolatos eljárás rész-
letes szabályait a nagyhajókra, minden személyhajóra, az
úszómunkagépekre, a munkaterületi úszómûvekre, vala-
mint a nagyhajók, illetõleg az úszómunkagépek vontatásá-
ra, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására
szolgáló vontató- és tolóhajókra a 2. melléklet állapítja
meg.



(2) Az olyan belvízi nagyhajóknál, személyhajóknál,
úszómunkagépeknél és úszómûveknél, valamint a nagyha-
jók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy
mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló kisgép-
hajóknál, amelyeket az 1. és 2. zónában üzemeltetnek, a
hajótest hossz- és helyi szilárdságát elismert hajóosztályo-
zó társaság elõírásai szerint ellenõrizni kell.

(3) Az úszólétesítményekbe beépített belsõégésû moto-
rok gáznemû és részecskékbõl álló szennyezõanyag-kibo-
csátása nem haladhatja meg a külön jogszabályban megál-
lapított határértéket.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában nagyhajó-
nak minõsül az olyan hajó is, amely hosszúságának, szé-
lességének és merülésének szorzata (L×B×T) eléri a
100 köbmétert.”

8. §

Az R. a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § Nem kell üzembe helyezés elõtti szemlét végezni

annál a hajózási hatóságnak bemutatott, típusjóváhagyás-
sal rendelkezõ kedvtelési célú kishajónál, amelynek meg-
felelõségét elismert hajóosztályozó társaság vagy egyéb,
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes államban akkreditált megfelelõséget vizsgáló, el-
lenõrzõ és tanúsító szervezet tanúsította.”

9. §

Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A rendelet hatálybalépésekor már üzemben levõ
úszólétesítményekre az üzemképességi követelményeket a
2. melléklet 24. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.”

10. §

Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Az NKH Központi Hivatala – a gazdasági és köz-

lekedési miniszter jóváhagyásával – a Közlekedési Értesí-
tõben közzétett szabályzatot adhat ki a 2. mellékletben
szabályozott szemlebizottságok eljárásának egységes gya-
korlata érdekében.”

11. §

Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 76/135/EGK irányelve (1976. január 20.) a
belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös
elismerésérõl,

b) a Tanács 78/1016/EGK irányelve (1978. novem-
ber 23.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok
kölcsönös elismerésérõl szóló 76/135/EGK irányelv mó-
dosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irány-
elve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó mû-
szaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/137/EK
irányelve (2006. december 18.) a belvízi hajókra vonatko-
zó mûszaki követelmények megállapításáról szóló
2006/87/EK irányelv módosításáról.”

12. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet 1–9. mellékletei
lépnek.

13. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, és
2009. január 1-jén hatályát veszti.

(2) Az 1–12. § és a 13. § (3) bekezdés a rendelet hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti az R. 6. § (5) bekezdése.

(4) A nemzetközi forgalomban részt vevõ belvízi nagy-
hajókra a közösségi hajóbizonyítványt a hajózási hatóság
kérelemre a hajóbizonyítvány érvényességének lejártakor,
de legkésõbb 2008. december 31-ig, a kizárólag belföldi
forgalomban részt vevõ belvízi nagyhajókra pedig kére-
lemre, a hajóbizonyítvány érvényességének lejártakor ál-
lítja ki.

14. §

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

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irány-
elve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó mû-
szaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/137/EK
irányelve (2006. december 18.) a belvízi hajókra vonat-
kozó mûszaki követelmények megállapításáról szóló
2006/87/EK irányelv módosításáról.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
10/2008. (III. 26.) GKM

rendelete
a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás
külön feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM

rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pont 1. és 16. alpontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás külön
feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Magyarország területén székhellyel rendelkezõ
vállalkozás bérelt gépjármûvének magyar hatósági jelzés-
sel és engedéllyel kell rendelkeznie.”

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Bérelt jármûvel végzett árufuvarozás és saját

számlás áruszállítás során – a 3. §-ban meghatározott felté-
telek teljesítésének igazolásául – a jármûvezetõnek a köz-
úti forgalomban magánál kell tartania:

a) a gépjármû bérletére vonatkozó, az Európai Gazda-
sági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam hivata-
los nyelvén készített szerzõdést vagy a szerzõdés hitelesí-
tett kivonatát, amely tartalmazza a bérbeadó és a bérlõ
nevét, a szerzõdéskötés napját és idõtartamát, valamint a
jármû azonosítási adatait, továbbá

b) ha a jármûvet nem a bérlõ vezeti, a jármûvezetõ tag-
sági, illetve részvényesi jogviszonyát igazoló iratot vagy
a jármûvezetõ foglalkoztatására vonatkozó szerzõdést
vagy ezek hitelesített kivonatát – amely tartalmazza a jár-
mûvezetõnek és a foglalkoztatójának a nevét, a foglalkoz-
tatás jogcímét, a foglalkoztatásra irányuló szerzõdés keltét
és idõtartamát – vagy a három hónapnál nem régebbi fize-
tési jegyzéket.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
iratok az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapo-
dásban részes államban nyilvántartásba vett gépjármû ese-
tében helyettesíthetõek a jármûvet nyilvántartó állam ille-
tékes hatósága által kiadott – az (1) bekezdés a) és b) pont-
jában meghatározott tartalmú – irattal is.”

3. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A 4. §-ban meghatározott iratokat be kell mutatni
az ellenõrzést végzõ szervnek.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazga-
tósága a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ
vállalkozás esetében – a (3) bekezdésben meghatározott
esetben – a közúti árufuvarozói tevékenység gyakorlásá-
nak jogát teljesen vagy részben felfüggesztheti.”

4. §

Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Ez a rendelet a gépjármûvezetõ nélkül bérelt jármû-
vek közúti árufuvarozásra történõ használatáról szóló,
2006. január 18-i 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. §

(1) Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a gépjármûvezetõ nélkül bérelt jármû-
vek közúti árufuvarozásra történõ használatáról szóló,
2006. január 18-i 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
13/2008. (III. 31.) GKM–PM

együttes rendelete
a gépjármû regisztrációs adójának egyedi

adó-megállapítási díjáról, valamint az annak
megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 20. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazdasá-
gi és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában,
valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meg-
határozott feladatkörünkben eljárva a következõket ren-
deljük el:

1. §

E rendelet szabályozza a regisztrációs adóról szóló
2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.)



10/A–10/G. §-ai alapján az adó különös szabályok szerinti
megállapítására irányuló eljárásért (a továbbiakban:
egyedi adó-megállapítási eljárás) fizetendõ egyedi adó-
megállapítási díj mértékét, valamint a díj megfizetésével,
kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsola-
tos egyéb eljárási szabályokat.

2. §

(1) Az egyedi adó-megállapítás díja 45 000 forint,
amely magában foglal 30 000 forint szakhatósági eljárási
díjat.

(2) Az egyedi adó-megállapítás díjának megelõlegezé-
sekor az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. §
(8) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

(3) A vámhatóság az egyedi adó-megállapítási díjban
foglalt (1) bekezdés szerinti szakhatósági eljárási díjat
a Rega-tv. 10/C. § (1) bekezdésében meghatározott eset-
ben – a szakhatósági állásfoglalás kézhezvételét követõ hó
15-éig – a szakhatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át.

3. §

(1) Az egyedi adó-megállapítási díjat az egyedi
adó-megállapítási eljárást elsõfokon lefolytató Fõvám-
hivatal Békéscsaba javára a Vám- és Pénzügyõrség Dél-
alföldi Regionális Parancsnokság Magyar Államkincstár-
nál vezetett 10028007-01455692-00000000 számú gaz-
dálkodási számlára kell megfizetni.

(2) A megfizetés banki átutalással vagy a Vám- és Pénz-
ügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésé-
rõl szóló jogszabály szerint a Rega-tv.-ben meghatározott
adóztatási feladatokat ellátó vámszerveknél beszerezhetõ
készpénz-átutalási megbízással teljesíthetõ. Az átutalási
megbízás közlemény rovatában vagy a készpénzfizetési
megbízáson az adóalany adószámát vagy adóazonosító
jelét, vámazonosító számát (VPID számát) és a vámható-
ság által közölt pénzügyi azonosítószámát kötelezõ feltün-
tetni.

4. §

(1) Ha az egyedi adó-megállapítási eljárás során a szak-
hatóság megkeresésére nem került sor, a megelõlegezett
egyedi adó-megállapítási díjból a 2. § (1) bekezdése sze-
rinti szakhatósági eljárási díjat a vámhatóság visszatéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, valamint ha a meg-
elõlegezett egyedi adó-megállapítási díjat a Rega-tv.
10/F. § (2) bekezdése alapján az állam viseli, vagy ha
a Rega-tv. 10/F. § (4) bekezdése alapján azt a vámhatóság
visszatéríti, a visszatérítésre az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvénynek a költségvetési támogatás

kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.

5. §

Az egyedi adó-megállapítási díj és a 2. § (3) bekezdése
alapján átutalt szakhatósági eljárási díj nyilvántartására és
elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, rendelke-
zéseit a 2008. március 31. napját követõen induló adóigaz-
gatási eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Kákosy Csaba s. k., Dr. Veres János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter pénzügyminiszter

Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi

körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési
miniszterrel együttesen

kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter
feladatkörét érintõ
egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2008. évi 46 – 59. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési

felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabályok

54/2008. (III. 20.) Korm. r. az ásványi anyagok és geoter-
mikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámí-
tás módjának meghatározásáról (Magyar Közlöny 46.
szám, 2155. oldal)

57/2008. (III. 26.) Korm. r. a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny
50. szám, 2426. oldal)

60/2008. (III. 26.) Korm. r. a megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos ener-
gia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötele-
zõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.)
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Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 50. szám,
2437. oldal)

63/2008. (III. 28.) Korm. r. az üzletek mûködésének
rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható keres-
kedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról (Ma-
gyar Közlöny 52. szám, 2608. oldal)

11/2008. (III. 26.) GKM r. a Magyar Szabadalmi Hivatal
elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási dí-
jairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításá-
ról (Magyar Közlöny 50. szám, 2440. oldal)

12/2008. (III. 28.) GKM r. a felügyeleti díj mértékérõl és
a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és ható-
sági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet
módosításáról (Magyar Közlöny 52. szám, 2612. oldal)

14/2008. (IV. 3.) GKM r. a bányászati hulladékok ke-
zelésérõl (Magyar Közlöny 55. szám, 2868. oldal)

15/2008. (IV. 3.) GKM r. a gazdasági és közlekedési
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról (Magyar Közlöny 55.
szám, 2878. oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabály

61/2008. (III. 27.) Korm. r. a szakmagyakorlással
összefüggõ kormányrendeletek módosításáról (Magyar
Közlöny 51. szám, 2473. oldal)

Miniszteri utasítás

A gazdasági és közlekedési miniszter
18/2008. (IV. 3.) GKM

utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról*

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötele-
zettség alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM) közbeszerzési eljárásai elõkészítésé-
nek, lefolytatásának, belsõ ellenõrzésének felelõsségi rendje, a GKM nevében eljáró, illetõleg az eljárásba bevont sze-
mélyek, illetõleg szervezetek felelõsségi köre és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, összhangban a vonat-
kozó jogszabályokkal – ennek körében különös tekintettel az eljárás során hozott döntésekért felelõs személyek, testüle-
tek kijelölésére – az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Az utasítás hatálya

1. § (1) Az utasítás hatálya a GKM Igazgatás, a GKM fejezeti kezelésû elõirányzatai felhasználásával megvalósuló, vala-
mint a GKM által kiírt és Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló árubeszerzésekre, építési beruházásokra,
építési koncesszióra, szolgáltatási koncesszióra és szolgáltatások megrendelésére terjed ki.
(2) Nem terjed ki az utasítás hatálya azokra a beszerzésekre, amelyeknél – társfinanszírozására (pl. PHARE, EIB,
EBRD) tekintettel – a finanszírozásban részt vevõ nemzetközi szervezetek által elõírt feltételek szerinti eljárást kell al-
kalmazni, továbbá amelyeket beszerzõként a GKM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, vagy külön szerzõdés
alapján gazdasági társaságok vagy közhasznú társaságok folytatnak le.

Értelmezõ rendelkezések

2. § Ezen utasítás alkalmazásában:
a) árubeszerzés: olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetõ ingó dolog tulajdonjo-
gának, vagy használatára, illetõleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történõ – megszerzése
az ajánlatkérõ részérõl. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A nemzeti értékhatárokat
elérõ értékû beszerzés esetén árubeszerzésnek minõsül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetõleg haszno-
sítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történõ – megszerzése;

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták.



b) dinamikus beszerzési rendszer: olyan, gyakori közbeszerzések lebonyolítására szolgáló, teljes mértékben elektroni-
kus folyamat, amelynek jellemzõi megfelelnek az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek, és amelynek mû-
ködése határozott idejû, érvényességi ideje alatt bármely olyan ajánlattevõ kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illet-
ve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a dokumentáci-
ónak megfelelõ elõzetes ajánlatát;

c) elektronikus árlejtés: a közbeszerzési eljárás részét képezõ olyan ismétlõdõ folyamat, amely az ajánlatoknak a Kbt.
81. § (4) bekezdése szerinti értékelését követõen új, az ellenszolgáltatás mértékére, illetõleg az ajánlatnak a bírálati rész-
szempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezõbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását
elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetõvé;

d) egyszerû közbeszerzési eljárás: a nemzeti értékhatárt el nem érõ értékû beszerzési eljárás;

e) építési beruházás: olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek
egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, to-
vábbá építmény kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, valamint az
ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek megfelelõ építmény bármilyen eszközzel, illetõleg módon történõ ki-
vitelezése;

f) építési koncesszió: olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérõ ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási
jogának meghatározott idõre történõ átengedése, vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt;

g) meghívásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérõ által – a Kbt.-ben elõírtak szerint – kiválasz-
tottak tehetnek ajánlatot;

h) nyílt eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet;

i) keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérõ és egy vagy több ajánlattevõ között létrejött olyan meg-
állapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott idõszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott mó-
don kötendõ szerzõdések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az elõirányzott
mennyiséget;

j) közbeszerzés: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetõleg a nemzeti érték-
határokat elérõ értékû beszerzések esetében szolgáltatási koncesszió, amelynek értéke meghaladja a mindenkori éves
költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt. A 2008. évben irányadó közbeszerzési értékhatárokat az 1. sz. mel-
léklet tartalmazza;

k) központosított közbeszerzés: a Kbt. 17. §-a alapján a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek
részletes szabályairól szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) felsorolt, a Kormány határozatai-
ban meghatározott állami normatívának megfelelõ kiemelt termékek megrendelése, az R. szerint lefolytatandó beszerzé-
si eljárás keretében;

l) szolgáltatás: árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minõsülõ olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya kü-
lönösen valamely tevékenység megrendelése. Szolgáltatás megrendelésének minõsül az a szerzõdés is, amelynek tárgya
szolgáltatás és árubeszerzés, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét;

m) szolgáltatási koncesszió: olyan szolgáltatás megrendelés, amely alapján az ajánlatkérõ ellenszolgáltatása a szolgálta-
tás nyújtásával összefüggõ hasznosítási jog meghatározott idõre történõ átengedése, vagy e jog átengedése pénzbeli el-
lenszolgáltatással együtt;

n) tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérõ az általa – a Kbt.-ben elõírtak szerint – kivá-
lasztott egy vagy több ajánlattevõvel tárgyal a szerzõdés feltételeirõl;

o) versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérõ az általa – a Kbt.-ben elõírtak szerint – kivá-
lasztott részvételre jelentkezõkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetõleg a szerzõdés típusának és felté-
teleinek – az ajánlatkérõ által meghatározott követelményrendszer keretei közötti – pontos meghatározása érdekében,
majd ajánlatot kér.
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A GKM Közbeszerzési Bizottsága

3. § A Kbt.-ben megfogalmazott célok érvényesülése, a tárca költségvetési forrásainak hatékony, átlátható és ellenõriz-
hetõ felhasználása, a közbeszerzési eljárások során a verseny tisztaságának biztosítása, a tárcán belüli koordináció és
egységes eljárás érdekében a GKM-ben Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) mûködik.
4. § A Bizottság hatásköre a GKM Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseinek megvalósítására irányuló eljárásban, a jelen
utasításban foglalt döntések meghozatalára, a Kbt. 29. §-a, 246. §-a, illetõleg 296. §-a szerinti beszerzések, illetõleg szer-
zõdés-tervezetek véleményezésére, továbbá a mindenkori közbeszerzési kötelezettség legalsó értékhatára alatti beszer-
zésekre vonatkozó szerzõdés-tervezetek véleményezésére, valamint az R. hatálya alá tartozó beszerzések ellenõrzésére
és felügyeletére (a továbbiakban együtt: közbeszerzés) terjed ki.
5. § A Bizottság a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkárnak alárendelten mûködik.
6. § (1) A Bizottság állandó és ideiglenes tagokból áll.
(2) A Bizottság állandó tagjai:
a) a Közbeszerzési Fõosztály vezetõje;
b) a Költségvetési Fõosztály;
c) a Jogi Fõosztály, és
d) a Miniszteri Kabinet képviselõje.
Az egyes tagok kijelölése az adott szervezeti egység vezetõjének hatáskörébe tartozik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szervezeti egységek vezetõi – az állandó tag akadályoztatása esetére – egy vagy
több állandó póttagot (továbbiakban: póttag) jelölnek.
(4) Az egyes beszerzések lebonyolítása során a Bizottság egy vagy két ideiglenes taggal egészül ki. Ideiglenes tag a be-
szerzést kezdeményezõ szervezeti egység vezetõje, illetve annak képviselõje, fejezeti kezelésû célelõirányzatból finan-
szírozott beszerzés esetén az elõirányzatot kezelõ szervezeti egység (fõosztály) képviselõje, ideiglenes tag lehet továbbá
más érdekelt szervezeti egység képviselõje, vagy külsõ szakértõ is. Az ideiglenes tagokat – a delegáló szervezeti egység
vezetõjének javaslatára – a Bizottság elnöke kéri fel, illetve jelöli ki. Az ideiglenes tagok az adott eljárásban szavazati
joggal rendelkeznek. Informatikai tárgyú beszerzés esetén az Informatikai Fõosztály képviselõjének ideiglenes tagként
történõ kijelölése kötelezõ.
(5) A Bizottság elnöke (a továbbiakban: elnök) a Közbeszerzési Fõosztály vezetõje. A Bizottság nevében az elnök ír alá.
Az elnököt akadályoztatása esetén a Közbeszerzési Fõosztály állandó póttagja helyettesíti.
(6) A Bizottság a közbeszerzési feladatok ellátásához további külsõ szakértõket, szakértõ cégeket is igénybe vehet, ha
ezt a közbeszerzés értéke, a feladatok speciális jellege indokolja. Az ilyen célú megbízási szerzõdések megkötését, illet-
ve a szakértõ(k) kiválasztására irányuló pályázati eljárást a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
engedélyezi. A szakértõ az adott eljárásban tanácskozási joggal rendelkezik. A közösségi értékhatárt elérõ vagy megha-
ladó értékû közbeszerzés, továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérõ vagy meghaladó ér-
tékû közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. A hivatalos
közbeszerzési tanácsadói tevékenységet a GKM állományában álló köztisztviselõ is elláthatja.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadók a vonatkozó kormányrendelet alapján meghatározott személyek lehetnek. A Közbe-
szerzések Tanácsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadókról listát vezet.
A kiválasztást követõen a külsõ szakértõket és a közbeszerzési tanácsadókat az érintett szakmai fõosztály alkalmazza. A
Közbeszerzési Fõosztály felelõs azért, hogy a szakértõ az összeférhetetlenségi nyilatkozatot megtegye.
(7) A Bizottság titkársági feladatait a Közbeszerzési Fõosztály látja el.
(8) Az elnököt és a Bizottság állandó tagjait, valamint póttagjait a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállam-
titkár bízza meg.
(9) Az elnök, az állandó tagok és a póttagok megbízatása két évre szól. A Bizottság tagjai megbízatásukat személyesen
kötelesek ellátni. Az állandó tagok akadályoztatása esetén azokat kivételesen a póttagok helyettesíthetik. A helyettesítés
vonatkozhat teljes beszerzési eljárás lefolytatására, vagy egyes eljárási cselekményekben való részvételre is.
(10) Az elnök és a Bizottság állandó – illetve póttagjainak megbízatása megszûnik:
a) a megbízatás idõtartamának lejártával;
b) a megbízás visszavonásával;
c) lemondással;
d) a Bizottság elnökére vagy tagjaira vonatkozó kizáró körülmények bekövetkezése esetén;
e) a GKM-mel fennálló köztisztviselõi jogviszony megszûnése esetén.

A tag megbízatásának megszûnése esetén az újabb tag kijelölésének menete megegyezik az eredeti tag kijelölésével. Az
új tag kijelöléséig a póttag látja el a tagot terhelõ kötelezettségeket és gyakorolja a tagot megilletõ jogokat. Abban az
esetben, ha póttag jelölésére nem került sor, akkor a legrövidebb idõn belül szükséges megválasztani az új tagot.
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(11) A Bizottság elnökévé, tagjává vagy póttagjává csak olyan köztisztviselõ nevezhetõ ki, aki a kinevezését megelõzõ-
en jogszabályban meghatározott módon vagyonnyilatkozatot tett. Az elnök, a tagok, a póttagok és az ideiglenes tagok az
adott eljárás vonatkozásában kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.
(12) Az elnök, a Bizottság tagjai és az eljárásba bevont közremûködõk vagy szakértõk tevékenységük során nem vehet-
nek részt azoknak az ügyeknek az intézésében, amelyeknél részükrõl a Kbt. 10. §-a szerinti összeférhetetlenség áll fenn.
Az összeférhetetlenségrõl a tag, a közremûködõ vagy a szakértõ köteles az elnököt haladéktalanul tájékoztatni. Az elnök
nem veheti igénybe azon tag, eljárásba bevont közremûködõ vagy szakértõ közremûködését, akivel szemben az adott
eljárás folyamán összeférhetetlenségi ok merült fel.
Az ülés megkezdése elõtt szükséges gondoskodni az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírattatásáról, és az ülés mindad-
dig nem kezdhetõ meg, amíg azok nem állnak rendelkezésre a Közbeszerzési Fõosztály részére.
Állandó tag összeférhetetlensége esetén helyébe a póttag lép, az ideiglenes tag és a szakértõ személye vonatkozásában
felmerülõ összeférhetetlenség esetén a szakmai fõosztály gondoskodik a helyettesítésrõl.
(13) Az elnök a saját személyét érintõ összeférhetetlenségi okról köteles a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkárt tájékoztatni, aki az adott eljárásban az elnöki jogokkal a Bizottság valamelyik tagját bízza meg.
(14) A Bizottság az ügyrendjét jelen utasítás keretei között maga határozza meg.
7. § (1) A Bizottság üléseirõl jegyzõkönyv készül, amelyet az elnök ír alá, és az elnök által kijelölt tag hitelesít. A jegyzõ-
könyvet a Bizottság tagjainak, illetve annak hiteles kivonatát az érintetteknek meg kell küldeni.
(2) Az ülésekrõl készült jegyzõkönyvet tájékoztatásul meg kell küldeni a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkárnak.
(3) A Bizottság valamennyi állandó tag vagy azt helyettesítõ póttag, a 6. § (4) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében
meghatározott esetekben legalább további egy ideiglenes tag jelenlétében határozatképes.
(4) A Bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza.
(5) A döntésre vonatkozó szavazatokat a jegyzõkönyvben – egyhangú döntés kivételével – név szerint kell feltüntetni. A
tagok a nemleges szavazatukat kötelesek indokolni és kérésükre a különvéleményüket a jegyzõkönyvben fel kell
tüntetni.
8. § (1) A Közbeszerzési Fõosztály a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettség szerint a költségvetési év ele-
jén, lehetõség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köte-
les készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrõl, amelyet a GKM szervezeti egységeitõl bekért, következõ adatok
alapján állít össze:

− a beszerzés tárgyának megnevezése;
− a közbeszerzési eljárás fajtája;
− a beszerzés értéke;
− a beszerzés indításának idõpontja;
− a beszerzésért felelõs személy megnevezése.

(2) A tervezés menete és nyomon követése:
• a Közbeszerzési Fõosztály a szükséges adatigényt rögzítõ üres tervlapot megküldi a szakmai fõosztályok részére,
• az egyes szakmai fõosztályok a tervlapot kitöltik, majd azt megküldik az illetékes blokkvezetõ részére jóváha-

gyásra,
• a jóváhagyást követõen a tervlapokat a szakmai fõosztály megküldi a Közbeszerzési Fõosztály részére,
• a Közbeszerzési Fõosztály összerendezi és egységesíti a tervlapokat,
• a Közbeszerzési Fõosztály minden év április 15-éig véglegesíti a közbeszerzési tervet,
• a Közbeszerzési Fõosztály havonta a szakmai fõosztályoktól kapott információk (feljegyzés formájában) alapján

jelentést készít a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár részére a közbeszerzési terv aktuális
helyzetérõl a teljesülésére vonatkozóan, amelyben rögzítésre kerülnek a megvalósult és megvalósulatlan közbe-
szerzések is.

Új, a közbeszerzési tervben nem szereplõ közbeszerzési igény esetén a szakmai fõosztálynak feljegyzés formájában meg
kell indokolnia az eljárás lefolytatásának szükségességét, és azt meg kell küldenie a Közbeszerzési Fõosztály részére.
9. § (1) A Bizottság a 4. §-ban meghatározott feladatkörében – a kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ kezdeményezé-
sére – dönt a beszerzési eljárás megindításáról, az eljárás fajtájának kiválasztásáról, az ajánlati, illetve részvételi felhívás
és a dokumentáció tartalmáról, az elbírálás szempontjairól, értékeli a beérkezett ajánlatokat.
(2) Az elnök gondoskodik a gazdasági forgalomban részt vevõ szervezetek és személyek tájékoztatását szolgáló, adott
évre tervezett közbeszerzésekrõl tárgyév április 15-éig elkészítendõ éves összesített közbeszerzési terv elkészítésérõl és
esetleges módosításáról, valamint az elõzetes összesített tájékoztató legkésõbb tárgyév április 15-éig történõ elkészítésé-
rõl és hirdetmény útján történõ közzétételérõl. Gondoskodik továbbá a költségvetési év végén az éves közbeszerzésekrõl
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a Közbeszerzések Tanácsának adandó összegezés összeállításáról, a tárgyévet követõ év május 31-éig intézkedik az éves
összegezésnek a Közbeszerzések Tanácsához történõ eljuttatásáról.
(3) A Közbeszerzési Fõosztály nyilvántartja, kezeli és irattározza a közbeszerzések dokumentumait, valamint gondosko-
dik a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdések tekintetében a szerzõdés megkötését követõen a szerzõdés
nyilvánosnak minõsülõ részének a GKM honlapján történõ haladéktalan közzétételérõl.
(4) A Bizottság jóváhagyása szükséges a Kbt. 29. §-ában, 243. §-ában, továbbá 296. §-ában meghatározott körben törté-
nõ beszerzésekhez, illetve szerzõdéskötésekhez.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása

10. § (1) A közbeszerzési eljárás kezdeményezésére a GKM Igazgatás jóváhagyott éves költségvetésében tételes elõ-
irányzattal vagy az elõirányzat felosztása következtében jóváhagyott összeggel rendelkezõ, illetve külön utasítás-
ban/szabályzatban a kezdeményezésre felhatalmazott szervezeti egység kötelezettségvállalásra jogosult vezetõje, a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok szakmai kezelõi, Európai Uniós forrásból megvalósuló beszerzés esetén a forrás felett ren-
delkezési jogkörrel rendelkezõ, illetõleg tanulmány megrendelésére irányuló beszerzési eljárás esetén a finanszírozási
forrás ellenjegyzésére kijelölt személy jóváhagyásával a témagazda szervezeti egység vezetõje jogosult (a továbbiak-
ban: beszerzõ szervezeti egység), azzal, hogy az eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezéshez (feljegyzéshez) a
beszerzési tárgyra vonatkozó részletes feladatspecifikációt (mûszaki leírást), a mûszaki-szakmai alkalmassági feltéte-
lekre vonatkozó javaslatot, a kötelezettségvállalási adatlapot, a beszerzés vonatkozásában szakmailag illetékes blokkve-
zetõ szakállamtitkár jóváhagyását, továbbá a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár elõzetes
egyetértését tartalmazó dokumentumot is csatolni szükséges.
(2) Amennyiben a kötelezettségvállalásra – külön utasításban/szabályzatban foglaltak alapján – a miniszter, az illetékes
szakállamtitkár vagy a kabinetfõnök jogosult, a beszerzést a kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli engedélyével lehet
kezdeményezni.
(3) A beszerzõ szervezeti egység vezetõjének feladata:
a) az ideiglenes tag (közremûködõ, szakértõ) személyére és az eljárás típusára vonatkozó indokolt javaslat megfogalma-
zása;
b) az eljárás megindításának elõfeltételét képezõ nyilatkozatok, engedélyek beszerzése és az elnök részére történõ meg-
küldése;
c) az ajánlati (részvételi) felhívás összeállítás érdekében a beszerzés tárgya szerint megkívánt minimum mûszaki és
szakmai alkalmassági feltételrendszer összeállítása, valamint ajánlati dokumentáció tervezetének összeállítása érdeké-
ben a beszerzés tárgya részletes leírása (mûszaki specifikáció, részletes feladatmeghatározás) összeállítása;
d) az értékelési szempontrendszer kidolgozása;
e) a hirdetmények megjelentetéséhez szükséges anyagi fedezetrõl való gondoskodás;
f) a szerzõdés megkötésérõl, annak az ajánlatételi felhívásban foglalt napját követõ munkanapon történõ tájékoztatás
nyújtása a Közbeszerzési Fõosztály részére;
g) a megkötött szerzõdés teljesítésének figyelemmel kísérése;
h) ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, a megkötött szerzõdés módosításának kezdeményezése;
i) az eljárás lefolytatását követõen a közbeszerzések dokumentumainak nyilvántartási és irattározási céllal a Bizottság
titkárságának (Közbeszerzési Fõosztály) való megküldése.
(4) Az eljárást kezdeményezõ ajánlati felhívás (ajánlattételi, illetve részvételi felhívás) és az ajánlati (ajánlattételi, illet-
ve részvételi) dokumentáció szakmai követelményrendszerének szakszerûségét illetõen a beszerzõ szervezeti egység
vezetõje tartozik felelõsséggel.
(5) A beszerzõ szervezeti egység vezetõjének a (3) bekezdésben meghatározott feladatait úgy kell végrehajtania, hogy az
egyes eljárási cselekmények, értesítések és tájékoztatások megtételéhez, valamint a hirdetmények közzétételéhez leg-
alább egy munkanap álljon a Közbeszerzési Fõosztály rendelkezésére, és az esetleges késedelem ne veszélyeztesse az
eljárás szabályszerûségét.
(6) Több tanulmány megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén a Bizottságba valamennyi témagazda
egy-egy ideiglenes tagot delegál. A témagazda fõosztály képviselõje kizárólag a fõosztály saját témájával kapcsolatban
rendelkezik szavazati joggal.
11. § (1) Az eljárás fajtájának (nyílt, meghívásos, tárgyalásos, versenytárgyalás) megválasztásánál törekedni kell a széles
körû részvétel lehetõségének biztosítására. Az eljárási forma kiválasztása az ajánlati/ajánlattételi felhívás elkészítésével
egyidejûleg történik.
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(2) Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazható

a) ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd eredménytelen volt – mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot
nyújtottak be, vagy egyik ajánlattevõ sem, illetõleg az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ sem tett az ajánlatké-
rõ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelõ ajánlatot –, feltéve, hogy a felhívásnak, a doku-
mentációnak és az ismertetõnek a feltételei idõközben lényegesen nem változtak meg;

b) kivételesen, ha az árubeszerzés, az építési beruházás, illetõleg a szolgáltatás természete vagy az ehhez kapcsolódó
kockázatok nem teszik lehetõvé az ellenszolgáltatás elõzetes átfogó (mindenre kiterjedõ) meghatározását;

c) építési beruházás esetében, ha az kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban nem
alkalmazható, ha megalapozza a piacképességet, illetõleg a kutatásfejlesztés költségeit fedezi;

d) szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatás természete miatt a szerzõdéses feltételek meghatározása nem le-
hetséges olyan pontossággal, amely lehetõvé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezõbb ajánlat kivá-
lasztását, így különösen a szellemi szolgáltatások és a Kbt. 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatások
(biztosítási szolgáltatások, banki és befektetési szolgáltatások) esetében.

(3) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indítható

a) a (2) bekezdés a) pontjában rögzített esetben, ha az ajánlatkérõ a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a ver-
senypárbeszéd – Kbt. 88. § (1) bekezdésének a)–e) pontja alapján nem érintett – összes ajánlattevõjét meghívja;

b) a nyílt vagy a meghívásos eljárás a Kbt. 92. §-ának a) pontja, illetve a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás a Kbt. 115. §-ának a) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásnak és a doku-
mentációnak a feltételei idõközben lényegesen nem változtak meg, és minderrõl az ajánlatkérõ köteles az Európai Bi-
zottság kérésére – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – tájékoztatást adni;

c) a szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok, mûvészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag
egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni;

d) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérõ által elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõsség miatt a nyílt, a
meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elõírt határidõk nem lennének betarthatóak; a
rendkívüli sürgõsséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából;

e) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerzõdésben nem szereplõ, de
elõre nem látható körülmények miatt kiegészítõ építési beruházás, illetõleg szolgáltatás megrendelése szükséges az épí-
tési beruházás, illetõleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítõ építési beruházást, illetõleg szolgáltatást
mûszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérõt érintõ jelentõs nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szer-
zõdéstõl, vagy ha a kiegészítõ építési beruházás, illetõleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési
beruházás, illetõleg a szolgáltatás teljesítéséhez; az ilyen kiegészítõ építési beruházásra, illetõleg szolgáltatásra irányuló
– a korábbi nyertes ajánlattevõvel kötött – szerzõdés, illetõleg szerzõdések becsült összértéke azonban nem haladhatja
meg az eredeti építési beruházás, illetõleg szolgáltatás értékének felét; vagy olyan új építési beruházásra, illetõleg szol-
gáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevõvel köt meg ugyanazon ajánlatkérõ azonos vagy
hasonló építési beruházás, illetõleg szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás, illetõleg szolgáltatás
összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerzõdést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és
a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérõ jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a ko-
rábbi eljárásban az építési beruházás, illetõleg a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az
újabb építési beruházás, illetõleg szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szem-
pontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi elsõ szerzõdés megkötésétõl számított három éven belül
lehet indítani;

f) árubeszerzés esetében, ha az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elõ;
ez az eset azonban nem alkalmazható olyan mennyiség esetén, amely megalapozza a piacképességet, illetõleg a kuta-
tás-fejlesztés költségeit fedezi;
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g) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bõvítése során a korábbi nyertes ajánlattevõnek másikkal törté-
nõ helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy mûszaki-technikai szempontból eltérõ és nem illeszkedõ dolgokat
kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan mûszaki-technikai nehézséget eredményezne a mûködtetésben és
a fenntartásban; az ilyen – a korábbi nyertes ajánlattevõvel kötött – szerzõdés, illetõleg szerzõdések együttes idõtartama
azonban nem haladhatja meg a három évet;

h) az áru árutõzsdén jegyzett és beszerzett;

i) az árut kivételesen kedvezõ feltételekkel, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, illetõleg az
érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történõ értékesítés keretében szerzi be;

j) szolgáltatás megrendelése esetében, ha arra tervpályázati eljárást követõen kerül sor, és a nyertessel vagy – a Bizottság
ajánlása alapján – nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerzõdést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárás-
ban a Bizottság által ajánlott összes pályázót (ajánlattevõt) meg kell hívni a tárgyalásra.

(4) Gyorsított eljárás a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén alkalmazható, ha
rendkívüli sürgõsség miatt az ilyen eljárásokra a Kbt.-ben elõírt határidõk nem lennének betarthatóak. A rendkívüli sür-
gõsséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából.

(5) A keretmegállapodásos eljárás két részbõl áll, melynek elsõ részében az ajánlatkérõ nyílt vagy meghívásos eljárást
köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérõ tárgyalásos eljárást is alkalmazhat keretmeg-
állapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának a jelen szabályzat 11. § (2)–(3) bekez-
désében rögzített feltételei fennállnak. A második részben a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra
kérhetõ(k) ajánlat(ok) és köthetõ szerzõdés az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására.

(6) Versenypárbeszéd akkor alkalmazható, ha

a) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési mûszaki leírás meghatározása nem, vagy nem a nyílt, illetve meghí-
vásos eljárásban szükséges részletességgel lehetséges, illetõleg

b) a szerzõdés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározása nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívá-
sos eljárásban szükséges részletességgel lehetséges.

(7) A közösségi és a nemzeti eljárási rezsimben, a Kbt. 4. sz. melléklete szerinti szolgáltatások esetében egyszerûsített el-
járás alkalmazható. Ez az eljárás a Kbt. 3. sz. melléklete szerinti szolgáltatások vonatkozásában nem alkalmazható. Ha
azonban a közbeszerzés tárgya olyan szolgáltatás, amely mind a 3. sz. melléklet, mind a 4. sz. melléklet szerinti valamely
szolgáltatást magában foglal, az egyszerûsített eljárás alkalmazható, feltéve, hogy a 4. sz. melléklet szerinti szolgáltatás
értéke a közbeszerzés megkezdésekor meghaladja a 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatás értékét.

(8) A szakmai fõosztály – az arra vonatkozóan esetlegesen szükséges dokumentumok elõterjesztése mellett – javaslatot
tehet arra, hogy melyik eljárási fajta kerüljön alkalmazásra. Az alkalmazandó eljárási fajta kiválasztására végsõ soron a
Bizottság ülésén kerül sor.

12. § (1) A közbeszerzési eljárást a szerzõdés megkötésének várható idõpontját megelõzõen nyílt eljárásban legalább
70 nappal – ha az adott eljárás vonatkozásában elõzetes összesített tájékoztató közzétételére került sor, 50 nappal – tár-
gyalásos, gyorsított, egyszerûsített és az egyszerû közbeszerzési eljárás, valamint a versenypárbeszéd esetében a közbe-
szerzést az eljárás lefolytatáshoz szükséges legrövidebb idõtartam figyelembevételével a Bizottság elnökéhez írt feljegy-
zésben kell kezdeményezni. Az eljárás kezdeményezése idõpontjának összhangban kell állnia a szakmai fõosztály által a
közbeszerzési terv összeállításakor meghatározott indítási idõponttal. A beszerzõ szervezeti egység vezetõje felelõsség-
gel tartozik azért, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egység közbeszerzési tervben szereplõ beszerzése az év elején
megadott indítási idõpontban megkezdésre kerüljön.

(2) A kezdeményezés során a beszerzõ szervezeti egység vezetõje a Bizottságba ideiglenes tagot delegál, javaslatot tesz
az eljárás fajtájára, valamint az eljárás tárgya szerint megkívánt mûszaki és szakmai alkalmassági feltételekre, megjelöli
az eljárás becsült értékét és csatolja egy példányban az elõkészített szerzõdés-tervezetet, a Költségvetési Fõosztálynak,
illetõleg az elõirányzat szakmai kezelõjének a források rendelkezésre állásáról szóló igazolását, a beszerzés vonatkozá-
sában szakmailag illetékes blokkvezetõ jóváhagyását, továbbá az egyéb irányadó GKM szabályzatban/utasításban fog-
laltakkal összhangban a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár elõzetes egyetértését tartalmazó do-
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kumentumot. Informatikai tárgyú beszerzés esetén az eljárás megindításához szükség van az Informatikai Fõosztály
szakmai jóváhagyására is. Az ideiglenes tag akadályoztatása esetén a delegáló szervezeti egység vezetõje a tag helyébe
új tagot delegál. A közbeszerzési eljárás kezdeményezésére alkalmas feljegyzés mintáját a jelen utasítás 2. sz. melléklete
tartalmazza.

(3) Tanulmány megrendelésére irányuló beszerzési eljárás esetén, ha több kidolgozására egy közbeszerzési eljárás keretében
kerül sor, az ajánlati felhívás tartalmának – így különösen az alkalmassági szempontok és a bírálati szempontok – megállapítá-
sára a Bizottság ülésén kerül sor, az érintett szervezeti egységek részérõl elõzetesen megküldött részanyagok alapján.

(4) Az ajánlati (részvételi) dokumentáció és versenytárgyalás esetén az ismertetõ elkészítése a beszerzõ szervezeti egy-
ség feladata. Több tanulmány egy közbeszerzési eljárás keretében történõ beszerzése esetén az ajánlati dokumentáció el-
készítése úgy történik, hogy – az érintett szervezeti egységek részérõl elõzetesen megküldött részanyagok alapján – a Bi-
zottság ülésén valamennyi témagazda szervezeti egység jelenléte mellett sor kerül a dokumentáció tartalmának megálla-
pítására, amelyrõl jegyzõkönyv készül. A dokumentációt a Közbeszerzési Fõosztály készíti el a Bizottság ülésén – az
elõbbiek szerint – felvett jegyzõkönyv alapján. Az ajánlati dokumentációt a Bizottság hagyja jóvá.

13. § (1) A Bizottság az általa jóváhagyott ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívás közzétételérõl, illetõleg az érintet-
tekhez történõ eljuttatásáról a Közbeszerzési Fõosztály útján gondoskodik.
(2) Egyszerû közbeszerzési eljárás esetén a Bizottság által véleményezett ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési
Fõosztály
a) hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítõben teszi közzé, ha a beszerzés értéke annak megkezdésekor eléri vagy
meghaladja a mindenkori nemzeti értékhatárok felét,
b) legalább három ajánlattevõnek egyidejûleg, írásban közvetlenül kiküldi, ha a beszerzés értéke annak megkezdésekor
nem éri el a mindenkori nemzeti értékhatárok felét. Ebben az esetben az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítõben
szintén közzétehetõ.
Annak meghatározása, hogy mely legalább három ajánlattevõ részére kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás, a
szakmai fõosztály felelõsségi körébe tartozik.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben rögzített esetekben nem nyújtott be legalább három ajánlattevõ ajánlatot, a Bizottság
megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a (2) bekezdés szerint újabb ajánlat-
tételre hívhat fel. Ennek során azt az ajánlattevõt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal,
hogy a korábban benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei idõközben nem változtak
meg.
(4) Az egyszerû eljárásban lehetõség van tárgyalás lefolytatására, azonban errõl az ajánlati felhívásban rendelkezni kell.
Ha az eljárás tárgyalásos, az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a tárgyalás lefolytatásának menetét. Ebben az
esetben a Bizottság a tárgyalások befejezését követõen dönt a legkedvezõbb ajánlatot tevõ személyérõl.
(5) A GKM, mint ajánlatkérõ az eljárásban a Kbt. szerinti, az ajánlattevõk felé fennálló kiegészítõ tájékoztatási kötele-
zettségét a Közbeszerzési Fõosztály útján teljesíti. A kiegészítõ tájékoztatási kötelezettség kizárólag írásban teljesíthetõ.
Az ajánlattevõk részérõl az ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívásban vagy dokumentációban foglaltakkal kapcsolat-
ban írásban feltett kérdésekre a Közbeszerzési Fõosztály – az adott beszerzési tárggyal kapcsolatos szakmai megítélést
igénylõ kérdések tekintetében, a Kbt.-ben foglalt határidõk megtartása mellett, a beszerzõ szervezeti egységgel egyeztet-
ve – ad választ.
(6) A beérkezett ajánlatokat a Bizottság legalább két tagjából álló bontási bizottság bontja fel. A bontási eljárás – kivéve
az egyszerû közbeszerzési eljárást és azon eljárásokat, amelyekben a Kbt. alapján kizárólag egy ajánlattevõ kérhetõ fel
ajánlattételre – közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ mûködésével kapcsolatban felmerült költségek kiegyenlí-
tésérõl a beszerzõ szervezeti egység gondoskodik.
(7) A Bizottság az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását követõen a Kbt.-ben foglalt eljárási szabályok és az
ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívásban meghatározott szempontok szerint elvégzi az ajánlatok (részvételi jelentke-
zések) minõsítését, értékelését, és dönt a hiánypótlás elrendelésérõl, az alkalmatlan ajánlattevõk kizárásáról, az ajánlatok
érvénytelenségérõl és a nyertes ajánlattevõ személyérõl. A Kbt. 90. §-ának (3) bekezdésében foglalt esetekben a nyertes
ajánlattevõ kiválasztása érdekében, közjegyzõ jelenlétében sorsolást kell tartani és a sorsolás alapján kiválasztott
ajánlattevõt az eljárás nyertesének nyilvánítani.
(8) Az eljárás során szükséges értesítéseknek, hiánypótlásra való felhívásnak az érintettek részére történõ eljuttatásáról a
Bizottság a Közbeszerzési Fõosztály útján gondoskodik.
(9) A nyertes ajánlattevõ kiválasztására vonatkozó, indokolással ellátott döntést az eljárás dokumentumainak egyidejû
megküldésével a Bizottság haladéktalanul továbbítja a beszerzõ szervezeti egység vezetõjének a szerzõdés megkötése
céljából.
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(10) Az eljárás eredményének (eredménytelenségének) kihirdetésérõl, a külön jogszabályban meghatározott minta sze-
rinti összegzés elkészítésérõl, illetõleg annak a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti közzétételérõl a Bi-
zottság a Közbeszerzési Fõosztály útján gondoskodik.
(11) A Bizottság által jóváhagyott feltételeknek megfelelõ szerzõdést – a kötelezettségvállalásra vonatkozó elõírásokra
tekintettel – a kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ köti meg a GKM nevében, illetve kíséri figyelemmel annak teljesí-
tését, igazolja az elvégzett munkát, és érvényesíti az esetleges igényeket. Amennyiben a kötelezettségvállalásra a 10. §
(2) bekezdésében meghatározott vezetõ jogosult, a szerzõdés teljesítésével kapcsolatos feladatokat a szakmailag illeté-
kes fõosztály vezetõje látja el.
A megkötött szerzõdés egy – lehetõség szerint elektronikus – másolati példányát szerzõdéskötést követõen haladéktala-
nul, legfeljebb 2 napon belül a beszerzõ (tanulmány esetében a témagazda) szervezeti egység köteles a Közbeszerzési
Fõosztály részére megküldeni.
(12) A Kbt. 296. §-ában meghatározott beszerzésekrõl a beszerzõ szervezeti egység a szerzõdés tervezetének megküldé-
sével tájékoztatja az elnököt. A szerzõdéskötésre a Bizottság vagy az elnök saját hatáskörben kiadható véleményének
figyelembevételével kerülhet sor.
(13) A megkötött szerzõdéseknek a Kbt. 303–305. §-ában meghatározott körben történõ módosításához a Bizottság jó-
váhagyása szükséges. A módosított szerzõdés egy – lehetõség szerint elektronikus – másolati példányát a beszerzõ szer-
vezeti egység köteles a módosítást követõen haladéktalanul, legfeljebb egy munkanapon belül a Közbeszerzési Fõosz-
tály részére megküldeni annak érdekében, hogy 5 munkanapon belül a módosításról szóló tájékoztatót hirdetményben
közzétegye.

A beszerzési eljárások monitoringja és az eljárás során felmerülõ költségek viselésének szabályai

14. § (1) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzõdések teljesülésérõl – kivéve a jelen szabályzat 12. §
(2) bekezdésének b) pontja szerinti eljárások eredményeként kötött szerzõdéseket – a teljesítésigazolás kiállítását köve-
tõen haladéktalanul, legfeljebb két napon belül a beszerzõ (tanulmány esetében a témagazda) szervezeti egység a teljesí-
tésigazolás másolatának megküldésével köteles a Közbeszerzési Fõosztályt tájékoztatni.
(2) A beszerzõ szervezeti egység a fentiekben rögzítetteken kívül köteles a Közbeszerzési Fõosztályt haladéktalanul tá-
jékoztatni bármely, a beszerzési eljárások lefolytatásával vagy a szerzõdések teljesítésével kapcsolatban felmerült
lényeges körülményrõl.
(3) A Kbt.-ben elõírt, a szerzõdéskötésrõl és a szerzõdésmódosításról, a szerzõdések teljesülésérõl tájékoztató hirdet-
mény közzétételérõl, valamint a szerzõdés megkötését követõen a szerzõdés nyilvánosnak minõsülõ részének, a szerzõ-
dés módosításáról és a szerzõdés teljesülésérõl szóló hirdetményeknek a Közbeszerzési Értesítõben történõ megjelenését
követõen az azokról szóló tájékoztató honlapon történõ közzétételérõl az elnök a Közbeszerzési Fõosztály útján
haladéktalanul gondoskodik.
(4) Az elnök a Közbeszerzési Fõosztály útján haladéktalanul gondoskodik a GKM honlapján tájékoztató közzétételérõl,
amennyiben az ajánlattevõként szerzõdõ fél az alvállalkozóval kötött szerzõdésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítet-
te, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, és errõl ajánlatkérõt az ajánlattevõ
vagy az ajánlattevõ alvállalkozója tájékoztatta. A tájékoztatónak legalább a következõket kell tartalmaznia:

a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra;
b) az ajánlattevõ és az alvállalkozó megjelölését;
c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetõleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra;
d) a szerzõdés tárgyát és teljesítésének idõpontját;
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének idõpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát.

(5) A közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben közzéteendõ hirdetmények (részvételi, ajánlati felhívás, eljárás ered-
ményérõl, szerzõdés módosításáról, szerzõdés teljesítésérõl szóló tájékoztató) megjelentetésével kapcsolatos költségek
a beszerzõ szervezeti egységet terhelik. Tanulmány megrendelésére vonatkozó olyan beszerzés esetén, ahol egy eljárás
keretében több beszerzõ szervezeti egység szerez be kutatási szolgáltatást, a hirdetményi költségek az összességében
legnagyobb értékû szolgáltatást beszerzõ szervezeti egységet terhelik.
(6) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételével összefüggõ költségeket, a megbízási díjat a beszerzõ szerveze-
ti egység viseli, figyelemmel a részekre bontás tilalmára vonatkozó rendelkezésre is. Tanulmány megrendelésére vonat-
kozó olyan beszerzés esetén, ahol egy eljárás keretében több beszerzõ szervezeti egység szerez be kutatási szolgáltatást,
a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételével összefüggõ költségek az összességében legnagyobb értékû
szolgáltatást beszerzõ szervezeti egységet terhelik.
(7) A Közbeszerzési Fõosztály mûködteti a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési nyilvántartást.

7. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 445



A központosított közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok

15. § Az R. 1. sz. melléklete szerinti országosan kiemelt termékeket a kijelölt szervezeten (Központi Szolgáltatási Fõ-
igazgatóság, a továbbiakban: KSZF) keresztül az R.-ben meghatározott módon kell beszerezni.
16. § (1) A központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési igényeket a Költségvetési Fõosz-
tály Központosított Illetményszámfejtési Osztályához, informatikai tárgyú beszerzés esetén az Informatikai
Fõosztályhoz kell eljuttatni.
(2) A megrendeléseket a beszerzésre kijelölt szervezethez (KSZF) a Költségvetési Fõosztály Központosított Illetmény-
számfejtési Osztálya vagy az Informatikai Fõosztály továbbítja.

Közbeszerzési értékhatár alatti szerzõdések megkötésére vonatkozó szabályok

17. § (1) A mindenkori közbeszerzési értékhatár alatt megkötni kívánt szerzõdés tervezetét a beszerzõ szervezeti egység
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szerzõdései megkötésének és nyilvántartásának általános szabályairól szóló
7/2008. Szabályzat 3. §-ának (6) bekezdésében, 4. §-ának (3) és (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével köteles
véleményezés céljából a Közbeszerzési Fõosztálynak megküldeni, amelynek elmaradásáért a beszerzõ szervezeti egység
vezetõje tartozik felelõsséggel. A szerzõdéskötésre kizárólag a Közbeszerzési Fõosztály kiadott véleményének
ismeretében kerülhet sor.
(2) A mindenkori közbeszerzési értékhatár alatti szerzõdések becsült értékének kiszámítása során a beszerzõ köteles ér-
vényesíteni a Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében rögzített részekre bontás tilalmára vonatkozó rendelkezést.
(3) A becsült érték meghatározása során a beszerzõ köteles figyelemmel lenni arra, hogy a becsült érték kiszámítása so-
rán a Kbt. 40. §-a (2) bekezdésének megfelelõen mindazon árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások ér-
tékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor és a beszer-
zésekre egy ajánlattevõvel lehetne szerzõdést kötni, továbbá e beszerzések rendeltetése azonos vagy hasonló, illetõleg
felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

A GKM közbeszerzéseinek felelõsségi rendje

18. § (1) A Kbt. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti felelõsségi rendet a (2)–(3) bekezdések határozzák meg.
(2) A Bizottság által lefolytatott eljárásért, valamint a Kbt.-ben foglaltak megtartásáért a Bizottság, illetve a Bizottság
adott eljárásban részt vevõ állandó vagy pót- és ideiglenes tagjai személyes felelõsséggel tartoznak. A jelen szabályzat
13. §-ának (11) és (13) bekezdésében rögzített, a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerzõdések és mó-
dosításaik másolatának megküldésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséért a beszerzõ szervezeti egység által az adott
közbeszerzési eljárásba delegált ideiglenes tag (tanulmány megrendelése esetén a témagazda) tartozik felelõsséggel. A
jelen szabályzat 14. §-ának (1) bekezdésében rögzített és a szerzõdések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási kötele-
zettség elmaradásáért a beszerzõ szervezeti egység által az adott közbeszerzési eljárásba delegált ideiglenes tag
(tanulmány megrendelése esetében a témagazda) tartozik felelõsséggel.
(3) A beszerzési eljárások adminisztratív feladataiért, illetve az ezekre vonatkozó szabályok megtartásáért az elnök és a
Közbeszerzési Fõosztály felelõs.
(4) Mentesül a felelõsség alól, aki az adott döntés során „nem”-mel szavazott, és tiltakozását, ellenvéleményét kérésére
jegyzõkönyvben rögzítették, illetõleg az is, akinek távollétében történt a jogsértõ esemény, illetve született a jogsértõ
döntés.
(5) Jelen utasítás megkerülésével, illetõleg a Bizottság bevonása nélkül lefolytatott beszerzési eljárások jogszerûségéért
a beszerzõ szervezeti egység vezetõje felelõs.
19. § Aki a beszerzések során, vagy azokkal kapcsolatos bármilyen szabálytalanságot, vagy az eljárás tisztaságát veszé-
lyeztetõ cselekményt észlel, arról haladéktalanul köteles a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 10. függeléké-
ben megjelölt szabálytalansági felelõst, továbbá az elnököt írásban értesíteni.

Záró rendelkezések

20. § (1) Jelen utasítás 2008. április 15. napján lép hatályba, egyidejûleg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a
GKM Gazdasági Igazgatóság beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 25/2007. (VIII. 8.) GKM utasítás hatályát veszti.
(2) Az utasítás hatálybalépését megelõzõen megkezdett beszerzési eljárásokra az ajánlati vagy részvételi felhívás feladá-
sának, illetve megküldésének napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. sz. melléklet

A 2008. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok:

A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (közösségi eljárási rezsim):

133 000 euró 34 226 339 forint
206 000 euró 53 012 225 forint

5 150 000 euró 1 325 305 627 forint

A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (nemzeti eljárási rezsim):

árubeszerzés esetében: 30 millió forint;
építési beruházás esetében: 90 millió forint;
építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;
szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A Kbt. IV. része alkalmazásában (egyszerû eljárási rezsim):

árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
építési beruházás esetében: 15 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.

2. sz. melléklet

……………………… FÕOSZTÁLY
Sz.: GKM/ / /2008.
Ea.:

F E L J E G Y Z É S

.................................fõosztályvezetõ részére
Közbeszerzési Fõosztály

Tárgy: közbeszerzési eljárás lebonyolításának kérése

Fõosztályunk [eljárás tárgya] tárgyban, [ellenszolgáltatás várható nettó értéke] becsült értékkel közbeszerzési eljárást kí-
ván kezdeményezni, ezért kérem, hogy a Közbeszerzési Bizottság következõ ülésének napirendjére az eljárás indító do-
kumentumainak véleményezését felvenni szíveskedjen.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló, a gazdasági és közlekedési miniszter
18/2008. (IV. 3.) GKM utasítása (a továbbiakban: beszerzési szabályzat) elõírásainak megfelelõen, jelen feljegyzéshez
mellékelten csatolom a tárgyban megjelölt beszerzés vonatkozásában szakmailag illetékes szakállamtitkár jóváhagyását,
továbbá a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár elõzetes egyetértését tartalmazó dokumentumot,
valamint a Költségvetési Fõosztály által kiállított nyilatkozatot a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról.
[Amennyiben a kötelezettségvállalásra – külön utasításban/szabályzatban foglaltak alapján – a Miniszter, az illetékes
szakállamtitkár vagy a kabinetfõnök jogosult: „A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozá-
sáról szóló, a gazdasági és közlekedési miniszter 18/2008. (IV. 3.) GKM utasítása (a továbbiakban: beszerzési szabály-
zat) elõírásainak megfelelõen, jelen feljegyzéshez mellékelten csatolom a Miniszter, az illetékes szakállamtitkár vagy a
kabinetfõnök jóváhagyását, valamint a Költségvetési Fõosztály által kiállított nyilatkozatot a pénzügyi fedezet rendelke-
zésre állásáról”.]
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Fõosztályunk részérõl a Bíráló Bizottság ideiglenes tagjaként, mint a szakmai teljesítésért felelõs személy [név] [beosz-
tás] [elérhetõség] jelölöm ki.

Jelen feljegyzés mellékletét képezi az indítani tervezett közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásban részemrõl
kitöltött pontok (tárgy, mennyiség, teljesítés helye és határideje), a beszerzési tárgy mûszaki leírása, valamint az elõké-
szített szerzõdés-tervezet, amely dokumentumokat egyúttal elektronikus formában is megküldöm a Közbeszerzési Fõ-
osztály részére.

Budapest, 20.... ………………………..

………………………….

Melléklet

Hirdetések

Pályázati felhívás

Isaszeg Nagyközség közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés
keretében történõ ellátására

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállí-
tásról szóló 2004. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján Isaszeg Nagyközség közigazgatási területén végzendõ közúti
személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. által meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy a szolgáltatást
legalább a jelenleg érvényes menetrendnek és legalább a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ jármûpark (pl. mozgá-
sukban korlátozott személyek utazásának biztosítása) és szolgáltatás színvonalán biztosítja.

A részletes pályázati kiírás 300 000 Ft letéti díj ellenében vehetõ át, amit a vesztes pályázók visszakapnak, a nyertes által
befizetett összeg a kiírónál marad. A kiírás Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) hétfõtõl csütörtökig 8–16 óra, pénteken 8–12 óra között vehetõ át. Az ajánlattétel határ-
ideje: 2008. május 31-e 10 óra, pályázatbontás aznap 11 órakor.

Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében legelõ-
nyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja. Az elbírálás szempontjai megtalálhatók a „Részletes pályázati felhí-
vás”-ban.
Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2008. június 20.
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2008. június 30.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. szeptember 1.
A szerzõdés idõtartama: 5 év.

Hatvani Miklós s. k.,
polgármester

* * *

Elveszett bélyegzõ érvénytelenítése

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1185 Budapest, Igló u.
33–35.) „HUNGAROCONTROL Air Traffic Services Reporting Office 4. Budapest/Ferihegy” feliratú bélyegzõje elve-
szett.
A bélyegzõ használata 2008. március 1-jétõl érvénytelen.

448 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 7. szám



Lapzárta után érkezett közlemények

Elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítése

Zsolnay Tamás, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium köztisztviselõje részére kiállított, 13 sorszámú – a fedõlapon
két ezüstsávval ellátott, kék színû – felügyeleti igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2008. március 28-ától érvénytelen.

* * *
Lócsi Iván, a Közlekedésbiztonsági Szervezet köztisztviselõje részére kiállított, 0053 sorszámú – a fedõlapon egy haránt
aranysávval ellátott, piros színû – felügyeleti igazolvány elveszett.

Az igazolvány használata 2008. március 31-étõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

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). Elõfizetésben
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

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). Elõfize-
tésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 4284 Ft áfával.

fél évre: 2142 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of

Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-

Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –
az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére
bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,
-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-
ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-
nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával.

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). Elõfizetésben meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/
kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 25 452 Ft áfával.
fél évre: 12 726 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240,
241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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.: 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.

HU ISSN 1588–7235
08.1125 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.
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A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta
megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rende-
letek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõ-
része közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõ-
szék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.

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). Elõfizetésben
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával.
fél évre: 3276 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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