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A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

ÁRA: 1260 FORINT

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván
a kiadó és a szerkesztõbizottság!



Személyi hírek

A köztársasági elnök
238/2008. (XI. 28.) KE

határozata
miniszteri megbízatás megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény (Kát.) 36. § (2) bekezdése alapján a mi-
niszterelnök elõterjesztésére megállapítom, hogy dr. Sza-
bó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter-
nek e megbízatása 2008. november 30-ai hatállyal meg-
szûnik.

Budapest, 2008. november 26.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05139/2008.

A köztársasági elnök
240/2008. (XI. 28.) KE

határozata
miniszteri kinevezésrõl

Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése alapján a miniszter-
elnök javaslatára dr. Molnár Csabát 2008. december 1-jei
hatállyal közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisz-
terré kinevezem.

Budapest, 2008. november 26.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05138/2008.

Jogszabályok

2008. évi LXXVI.
törvény

a vasúti közlekedésrõl szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról*

1. § (1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. §-ának
(3) bekezdése a következõ 10. ponttal egészül ki:

[Vasúti szervezetek:]
„10. Nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ:
a) az integrált vasúti társaság,
b) olyan vasúti pályahálózat-mûködtetõ, amelynek bár-

melyik kapcsolt vállalkozása vállalkozó vasúti társaság,
c) olyan vasúti pályahálózat-mûködtetõ, amelynek a

tárgyévet megelõzõ utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozó
vasúti társaságokkal, valamint azok kapcsolt vállalkozá-
saival folytatott gazdasági kapcsolatainak – a vasúti pálya-
hálózathoz történõ nyílt hozzáférés keretében nyújtandó
szolgáltatásokkal összefüggõ ügyek (ideértve a kártérítése-
ket is) kivételével – összesített értéke (bevételek, költségek
és ráfordítások együttesen) meghaladja a 10 millió forintot,

d) olyan vasúti pályahálózat-mûködtetõ, amely kapcsolt
vállalkozásainak a tárgyévet megelõzõ utolsó lezárt üzle-
ti évben a vállalkozó vasúti társaságokkal, valamint azok
kapcsolt vállalkozásaival folytatott gazdasági kapcsolatai-
nak összesített értéke meghaladja a 10 millió forintot,

e) olyan vasúti pályahálózat-mûködtetõ, amely a
b)–d) pontokban meghatározott feltételek hiányát a vasúti
igazgatási szervnek könyvvizsgáló nyilatkozatával a mû-
ködési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg,
vagy a mûködési engedély feltételei teljesítésének igazolá-
sakor nem igazolja.”

(2) A Vtv. 2. §-a (4) bekezdésének 15. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Vasúti pályák, vasúti létesítmények, vasúti pályaháló-
zatok:]

„15. saját célú vasúti pályahálózat: olyan vasúti pálya-
hálózat, amelyen kizárólag a vasúti pálya és tartozékainak
tulajdonosa vagy használója érdekében folyik vasúti köz-
lekedési tevékenység.”

(3) A Vtv. 2. §-ának (5) bekezdése a következõ
16. ponttal egészül ki:

[Egyéb fogalmak:]
„16. kapcsolt vállalkozás: a számviteli törvényben így

meghatározott fogalom.”

(4) A Vtv. 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 68. §–68/G. § alkalmazásában:
1. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz

kapcsolódó szolgáltatás: az országhatárokon átnyúló
olyan szolgáltatás, amely végzéséhez a vasúti társaságnak
legalább kettõ európai uniós tagállam illetékes szervei
által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkeznie;

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. utazó vasúti munkavállaló: a vasúti társaságok azon
munkavállalója, aki munkaköre alapján vonatszemélyzet
tagja;

3. vonatszemélyzet: a vasúti jármûvezetõ és a vonat-
kísérõ;

4. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz
kapcsolódó szolgáltatást végzõ utazó vasúti munkaválla-
ló: minden olyan utazó vasúti munkavállaló, aki a napi
munkaidõn belül összesítve egy óránál hosszabb idõre
országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kap-
csolódó szolgáltatásokat végez;

5. vasúti jármûvezetõ: olyan utazó vasúti munkaválla-
ló, akinek feladata vasúti jármû mûködtetése;

6. vonatkísérõ: vasúti jármûvezetõn kívül a vonaton
munkát végzõ utazó vasúti munkavállaló;

7. éjszakai idõ: a huszonkét és hat óra közötti idõ;
8. lakóhelyen kívüli pihenõidõ: napi pihenõidõ, amely

az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz
kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavál-
laló lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén nem
vehetõ igénybe;

9. vezetési idõ: a munkaidõ azon része, amely alatt a
vasúti jármûvezetõ a vasúti jármûért felel, kivéve a vasúti
jármû üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésé-
nek ideje, de beleértve az olyan beütemezett megszakí-
tásokat, amikor a vasúti jármûvezetõ a vasúti jármûért
továbbra is felelõs.”

2. § (1) A Vtv. 6. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A vasúti személyszállításra és a vasúti árutovábbí-
tásra mûködési engedély külön-külön is megszerezhetõ.
Vontatási szolgáltatás vasúti személyszállításra vagy vas-
úti árutovábbításra vonatkozó mûködési engedély birtoká-
ban végezhetõ. Mûködési engedélyt az a szervezet kaphat,
amely teljesíti az e törvényben és a külön jogszabályban
meghatározott feltételeket. Ha vasúti társaság kizárólag
vontatási szolgáltatást nyújt, azt a mûködési engedély
iránti kérelmében meg kell jelölnie és a mûködési engedé-
lyében ezt rögzíteni kell. Kizárólag vontatási szolgáltatás
nyújtása estén a vasúti társaság személyszállítási üzletsza-
bályzatot [20. § (1) bekezdés] vagy árutovábbítási üzlet-
szabályzatot [23. § (1) bekezdés] nem köteles készíteni.

(3) A vasúti pályahálózat mûködtetésére vonatkozó mû-
ködési engedély egy adott vasúti pályahálózat vonatkozá-
sában adható ki. Ha a vasúti pályahálózat mûködtetõje
nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõnek minõ-
sül, a mûködési engedély tartalmazza az erre való utalást.”

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

„(5) Térségi személyszállításra vonatkozó mûködési
engedély önálló térségi vasúti pályahálózaton végzett sze-
mélyszállítási tevékenységre adható ki.”

(3) A Vtv. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Saját célú vasúti áruszállításra vonatkozó mûködési

engedélyt kizárólag a saját célú vasúti pálya tulajdonosa
kaphat, a saját, közvetlenül nem vasúti közlekedési célú
gazdasági tevékenységével összefüggõ áruszállítás végzé-
sére. Saját célú személyszállítási engedély nem adható ki.”

3. § A Vtv. 10. §-a (1) bekezdésének b), d) és e) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[E törvény alapján mûszaki hatósági engedély (a továb-
biakban: mûszaki engedély) szükséges]

„b) vasúti jármû üzembe helyezéséhez,”
„d) vasúti jármûvek, vasúti jármûvek közlekedésbiz-

tonsági berendezései (futómû, fék, kocsiszekrény, vonat-
befolyásoló berendezés), vasúti jármûvekre szerelt, vasút-
üzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények gyár-
tását, javítását, vizsgálatát végzõ személyek és szerveze-
tek tevékenységéhez,

e) a vasúti jármûvek idõszakos vizsgálatát végzõ sze-
mélyek és vizsgahelyek tevékenységéhez.”

4. § A Vtv. 14. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A vasúti pályahálózat mûködtetésének elemei kö-
zül a létesítést, felújítást és fejlesztést a vasúti pályahálózat
mûködtetõje vagy a fejlesztési közremûködõ végzi (a to-
vábbiakban: építtetõ). Ha a létesítést, felújítást és fejlesz-
tést a fejlesztési közremûködõ végzi, a létesítésben, felújí-
tásban és fejlesztésben az érintett vasúti pályahálózat mû-
ködtetõje mint a vasúti pályahálózat mûködtetésére ható-
sági engedéllyel rendelkezõ szervezet közremûködik.
A vasúti pályahálózat mûködtetõje és a fejlesztési közre-
mûködõ a feladatok megosztásáról együttmûködési szer-
zõdést köt.”

5. § A Vtv. 15. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Térségi vasúti pályahálózat abban az esetben jelölhetõ
ki, ha]

„b) az adott térség érintett önkormányzatai önként vál-
lalt feladataik keretében külön jogszabályban meghatáro-
zott kötelezettséget vállalnak a helyi igényekhez jobban
illeszkedõ, térségi jelentõségû szolgáltatások fejleszté-
sére, vagy”

6. § A Vtv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § A vasúti társaság kizárólag olyan tevékenység

(vasúti személyszállítás vagy vasúti árutovábbítás) végzé-
séhez nyújthat vontatási szolgáltatást, amelyre mûködési
engedéllyel rendelkezik.”

7. § A Vtv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) A miniszter a vasúti közszolgáltatás biztosí-

tása érdekében – az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével – a belföldi vasúti személyszállítást végzõ
vasúti társasággal vasúti közszolgáltatási szerzõdést köt
(vasúti közszolgáltatási szerzõdés). A vasúti közszolgálta-
tási szerzõdés legfeljebb 15 évre köthetõ. Ha e törvény
vagy külön jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a
vasúti közszolgáltatási szerzõdésre a Ptk. szerzõdésekre
vonatkozó általános szabályai az irányadók. Az állam
a vasúti közszolgáltatási szerzõdésen keresztül elõsegíti
a vonatkozó állampolgári jogok érvényesülését.



(2) A vasúti közszolgáltatási szerzõdés tartalmazza:
a) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatás

keretében ellátandó feladatait, a vasúti közszolgáltatáshoz
kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat,

b) az elõírt feladatok ellátását biztosító személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételeket, az alvállalkozó bevonására
vonatkozó kikötéseket,

c) a vasúti közszolgáltatás folyamatos nyújtását bizto-
sító feltételeket, így különösen a vasúti személyszállítás
akadályoztatása esetén a személyszállítási közszolgáltatás
biztosításával kapcsolatos feladatokat,

d) a vasúti közszolgáltatás teljesítéséhez elengedhetet-
len, lényeges vagyoni eszközök tulajdonviszonyait, a vál-
lalkozó vasúti társaság birtokába adott vagy más módon
rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karban-
tartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat,

e) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatási
tevékenységgel összefüggõ jogait és kötelezettségeit, a
vállalkozó vasúti társaság számára biztosított, a vasúti
közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatos ki-
zárólagos jogokra, valamint e jogok korlátozására vonat-
kozó feltételeket,

f) vasúti közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó adatok
szolgáltatására és az ellenõrzésre vonatkozó szabályokat,
mellékletként a vasúti társaság közszolgáltatási tevékeny-
ségére vonatkozó önköltségszámítási szabályzatát,
amennyiben a társaságra vonatkozó önköltségszámítási
szabályzat elkészítése a számvitelrõl szóló törvény szerint
a vasúti társaságra nézve kötelezõ,

g) a jegyrendszerre vonatkozó elõírásokat, valamint a
vasúti közszolgáltatás keretében végzett feladatok ellátá-
sáért járó állami pénzügyi ellentételezés módját és mérté-
két, teljesítésének szabályait,

h) a vasúti közszolgáltatási szerzõdés módosításának,
felmondásának feltételeit,

i) a vasúti közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott
kötelezettségek megszegése esetére vonatkozó jogkövetkez-
ményeket, a vasúti közszolgáltatási szerzõdés teljesítésével
kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módját,

j) a vasúti közszolgáltatás megkezdésének idõpontját
és a vasúti közszolgáltatási szerzõdés érvényességének
idõtartamát.

(3) A vállalkozó vasúti társaság tájékoztatja a minisz-
tert, ha más vasúti közszolgáltatási szerzõdés alapján is
végez szolgáltatást vagy nemzetközi vasúti személyszállí-
tást is ellát.

(4) A vasúti társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a
szolgáltatási területét érintõ utazási igények alakulását, és
– indokolt esetben – kezdeményezi a közszolgáltatási
menetrend módosítását szolgáltatásainak az igények vál-
tozásához való igazítása érdekében.

(5) A közszolgáltatási menetrend a vasúti közszolgáltatási
szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szer-
zõdésmódosításként kell kezelni. A menetrendi éven belül
történõ közszolgáltatási menetrend módosításhoz nem szük-
séges az államháztartásért felelõs miniszter egyetértése.

(6) A vasúti közszolgáltatási szerzõdés csak az abban fog-
lalt esetekben és feltételekkel mondható fel. A vasúti köz-
szolgáltatási szerzõdésben rögzített közszolgáltatási tevé-

kenység gyakorlásának joga más szervezetre – kivételesen
indokolt esetben – a miniszter hozzájárulásával ruházható át.

(7) A vállalkozó vasúti társaság a minisztertõl kérheti,
hogy egyes vonalakon a közszolgáltatási menetrendben
meghatározott teljesítményt vonatok helyett közúti jármû
(autóbusz) alkalmazásával teljesíthesse abban az esetben,
ha a megoldás a vállalkozó vasúti társaság számára meg-
takarítást eredményez, és a szolgáltatást igénybe vevõk
számára nem jár kedvezõtlenebb feltételekkel. Az ilyen
szolgáltatást a vállalkozó vasúti társaság – ha megfelel az
autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállí-
tásra vonatkozó külön jogszabályban elõírt személyi és
tárgyi feltételeknek is – kizárólag a vasúti személyszállí-
tásra külön jogszabályban megállapított díj alkalmazása
mellett és – az érintett települések önkormányzatával tör-
ténõ elõzetes egyeztetés alapján – a külön törvényben
meghatározott járati engedéllyel végezheti.

(8) Ha a vállalkozó vasúti társaság által végzett közfor-
galmú személyszállítás mûszaki okból vasúti jármûvel
nem látható el, a vállalkozó vasúti társaság a (7) bekezdés-
ben meghatározott feltételeket csak abban az esetben köte-
les teljesíteni, ha az autóbusszal végzett tevékenység meg-
haladja a két hónapot (vonatpótló járat).

(9) Az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalt
közszolgáltatási kötelezettség ellátásra vonatkozó tevé-
kenység végzésére az önkormányzat az érintett helyi köz-
forgalmú vasúti társasággal köthet vasúti közszolgáltatási
szerzõdést. A vasúti közszolgáltatási szerzõdésre, illetve a
vasúti társaság és az önkormányzat képviselõ-testületének
a vasúti közszolgáltatási szerzõdéssel kapcsolatos felada-
taira az (1)–(8) bekezdésben meghatározott rendelkezése-
ket kell megfelelõen alkalmazni.

(10) Az önkormányzatok az érintett országos, térségi,
elõvárosi vagy helyi vállalkozó vasúti társasággal a köz-
szolgáltatási menetrendben nem szereplõ közszolgáltatási
tevékenység ellátására szerzõdést köthetnek. A szerzõdés-
re a (2)–(8) bekezdésekben meghatározott rendelkezése-
ket kell megfelelõen alkalmazni.”

8. § A Vtv. a 27. §-át követõen a következõ 27/A. §-sal
egészül ki:

„27/A. § (1) A vállalkozó vasúti társaság nem kötelez-
hetõ számára gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vál-
lalni nem kívánt vasúti közszolgáltatásra. Ilyen esetben
– ha a vállalkozó vasúti társaság valamely feladatot a to-
vábbiakban nem szándékozik végezni – valós gazdasági
hátrányának, illetve az utazási igények és egyéb körülmé-
nyek vasúti közszolgáltatási szerzõdés megkötését követõ
jelentõs változásának bemutatásával a minisztertõl kérheti
a vasúti közszolgáltatási tevékenység vagy annak egy
része alóli felmentését.

(2) A miniszter közszolgáltatási kötelezettséget abban
az esetben tarthat fenn vagy rendelhet el, ha

a) az adott vasúti közszolgáltatás biztosítását a közér-
dek megköveteli, és

b) a vasúti közszolgáltatás gazdaságos ellátása más
módon nem biztosítható, továbbá
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c) a vállalkozó vasúti társaságnak kiegyenlíti a közszol-
gáltatási kötelezettségbõl eredõ valós gazdasági hátrányát.

(3) A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó dön-
tést megelõzõen a miniszter köteles megvizsgálni a köz-
szolgáltatási feladat más közlekedési eszközzel, más vál-
lalkozó vasúti társasággal vagy más üzemeltetési feltéte-
lekkel történõ ellátásának lehetõségét, és az összességében
legkedvezõbb megoldást választani. A döntésig, de legfel-
jebb egy évig a vállalkozó vasúti társaságnak a vasúti köz-
szolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell.

(4) Ha a (3) bekezdés alapján a miniszter más vállalkozó
vasúti társaságot bíz meg, a felmentését kérõ vállalkozó
vasúti társaság adott feladattal összefüggõ kizárólagos
jogát vasúti közszolgáltatási szerzõdésének módosításá-
val, illetve megszüntetésével meg kell szüntetni.

(5) Vasúti közszolgáltatási szerzõdés vagy a vasúti köz-
szolgáltatási tevékenységbõl eredõ egyéb kötelezettség
esetén a vállalkozó vasúti társaság köteles a külön jogsza-
bályban meghatározott számviteli elkülönítési kötelezett-
séget teljesíteni. A vállalkozó vasúti társaságnak az elkü-
lönített elszámolást a vasúti közszolgáltatási szerzõdés
megszûnése naptári évének utolsó napjától számított
5 évig meg kell õriznie.”

9. § A Vtv. 36. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép, valamint a 36. §-t követõen a
következõ 36/A. §-sal egészül ki:

„A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL
ÖSSZEFÜGGÕ MUNKAKÖRT BETÖLTÕ

MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁSA

36. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ
– külön jogszabályban meghatározott – munkakörök be-
töltése hatósági alapvizsgához (a továbbiakban: alap-
vizsga) kötött. Alapvizsga a külön jogszabályban megha-
tározott alapképzés elvégzése esetén tehetõ.

(2) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ mun-
kakört betöltõ munkavállaló köteles külön jogszabályban
meghatározott idõközönként idõszakos oktatáson részt
venni, és idõszakos hatósági vizsgát tenni.

(3) Alapképzés a közlekedési hatóság által kiadott enge-
dély (a továbbiakban: képzési engedély) alapján végez-
hetõ. Az idõszakos oktatás végzésére a külön jogszabály-
ban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítõ,
a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett képzõszer-
vezet és vasúti társaság jogosult. Az alapképzést és az idõ-
szakos oktatást az arra jogosult szervezet a külön jogsza-
bályban meghatározott feltételeknek megfelelõ és a közle-
kedési hatóság által névjegyzékbe vett vasútszakmai ok-
tató bevonásával végzi.

(4) Az alapvizsga és az idõszakos vizsga lebonyolítását,
valamint az alapképzés, és az idõszakos oktatás szakmai
irányítását a Kormány által külön jogszabályban kijelölt
vasúti vizsgaközpont végzi.

(5) Az alapképzést és az idõszakos oktatást a közleke-
dési hatóság ellenõrzi.

(6) Az alapvizsgáztatást és az idõszakos vizsgáztatást a
közlekedési hatóság végzi. Eljárása során a külön jogsza-
bályban elõírt feltételeknek megfelelõ, a közlekedési ható-
ság vizsgabiztosi névjegyzékébe felvett, és a közlekedési
hatóság elnöke által kinevezett vizsgabiztosokat közremû-
ködõként bevon.

36/A. § Az alapvizsga és az idõszakos vizsga megszer-
zéséhez elõírt képesítéshez szükséges képzést és vizsgáz-
tatást végzõ személy és szervezet köteles biztosítani, hogy
a képzés és a vizsgáztatás lehetõsége valamennyi érintett
számára az egyenlõ bánásmód követelményei szerint ren-
delkezésre álljon.”

10. § A Vtv. IX. fejezete a 37. §-át megelõzõen a követke-
zõ 36/B. §-sal, valamint az azt megelõzõ alcímmel egészül
ki:

„A VASÚTI FORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

36/B. § A vasúti forgalom lebonyolításának szabályait
a miniszter

a) a vasúti közlekedés biztonságának,
b) nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat [49. §] eseté-

ben a hozzáférésre jogosultak [53. § (1) bekezdés] közötti
egyenlõ bánásmód elvének,
figyelembevételével, rendeletben állapítja meg.”

11. § A Vtv. 43. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„43. § (1) A vasúti pályával szomszédos ingatlan tulajdo-
nosa (használója) tûrni köteles, hogy a vasúti pályahálózat
mûködtetõje vagy a fejlesztési közremûködõ az ingatlanon,
az alatt vagy felett gyengeáramú vezetéket, ehhez tartószer-
kezetet, jelzõkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt
helyezzen el, ezeket javítsa, karbantartásukat elvégezze. Az
elhelyezés, a javítás és a karbantartás során a környezet- és
természetvédelmi érdekeket figyelembe kell venni.

(2) Az ingatlan tulajdonosát (használóját) az ingatlan
rendeltetésszerû használatának akadályozása miatt az aka-
dályozás mértékének megfelelõ kártalanítás illeti meg.

(3) A vasúti pályahálózatot mûködtetõ vasúti társaság és a
fejlesztési közremûködõ – az ingatlan tulajdonosának (hasz-
nálójának) kártalanítása mellett – jogosult a vasúti pályán és
a vasúti pálya közvetlen közelében a szabad kilátást akadá-
lyozó, továbbá a vasúti vezetékek nyomvonalában lévõ nö-
vényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés biztonsága,
üzemzavar megelõzése vagy vezeték létesítése, javítása, kar-
bantartása indokolja. A növényzet eltávolítása nem okozhat
aránytalan sérelmet az érintett lakosság érdekei, illetve a
környezet- és természetvédelmi érdekek szempontjából.

(4) A vasúti közlekedés célját szolgáló erõsáramú veze-
tékek és tartószerkezetek idegen ingatlanon történõ elhe-
lyezésére és üzemben tartására a villamos energiáról szóló
törvényben foglaltakat kell alkalmazni.”

12. § (1) A Vtv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:



„(1) Az országos, a térségi, az elõvárosi és a helyi vasúti
pályahálózathoz tartozó vasúti pálya és tartozékainak léte-
sítõje jogerõs hatósági építési és mûszaki engedély birto-
kában jogosult a nyomvonal által érintett ingatlant – annak
felszíne alatt – felszín alatti vasúti pálya és tartozékai léte-
sítésére és üzemeltetésére igénybe venni (felszín alatti vas-
útlétesítési jog).”

(2) A Vtv. 44. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) E törvény alkalmazásában a felszín alatti vasúti
pálya létesítõjén a vasúti pálya hatósági építési és mûszaki
engedély jogosultját, illetve

a) helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya ese-
tében annak tulajdonosát,

b) az országos, a térségi és az elõvárosi vasúti pályahá-
lózatba tartozó vasúti pálya esetén a vasúti pályahálózat
mûködtetõjét kell érteni.”

13. § A Vtv. 49. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vasúti pályahálózatokhoz – a (2) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – az egyenlõ bánásmód elvé-
nek megtartásával biztosítani kell a nyílt hozzáférést.

(2) A vasúti pályahálózat mûködtetõje nem köteles a
nyílt hozzáférést biztosítani

a) a kizárólag vasúti személyszállítás céljára fenntar-
tott különálló helyi és térségi vasúti pályahálózathoz,

b) a kizárólag vasúti személyszállítás céljára fenntar-
tott elõvárosi vasúti pályahálózathoz,

c) a saját célú vasúti tevékenységet végzõ szervezet tu-
lajdonában lévõ vasúti pályákból álló, és kizárólagosan az
e szervezet által áruszállításra használt saját célú vasúti
pályahálózathoz,

d) a kizárólag honvédelmi célra használt vasúti pálya-
hálózathoz,

e) az összekötõ vasúti pályához, kivéve a vasúti pálya-
hálózat mûködtetõ által üzemeltetett saját célú vasúti
pályahálózathoz vezetõ összekötõ vasúti pályát.”

14. § (1) A Vtv. 55. §-a (6) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében az egyenlõ
bánásmód követelményeinek megtartásával általános és
egyedi kedvezmények biztosíthatók, oly módon, hogy azok
nem torzíthatják a vasúti társaságok közötti versenyt, így
különösen]

„b) a vasúti pályahálózat mûködtetõje egyedi kedvezmé-
nyeket nyújthat a nagymértékben kihasználatlan vasúti pá-
lyaszakaszokon a forgalom növelése érdekében vagy meg-
határozott vasúti pályaszakaszokon új szolgáltatások kifej-
lesztésének és bevezetésének ösztönzésére idõszakos jelleg-
gel.”

(2) A Vtv. 55. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) Ha a hálózat-hozzáférési díjak várhatóan nem fede-
zik a nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat mûködtetõjének

összes indokolt költségét és ráfordítását, az 54. § (1) és
(3)–(5) bekezdéseiben rögzített szolgáltatások díja legfel-
jebb az összes indokolt költségre és ráfordításra fedezetet
nyújtó mértékig olyan általános felárral növelhetõ, amely fi-
gyelembe veszi a vasúti társaságok termelékenységének nö-
vekedését, a vasúti pályahálózat hatékony használatának kö-
vetelményét, a nemzetközi vasúti árutovábbítás versenyké-
pességét, az átláthatóság és az egyenlõ bánásmód elvét.”

(3) A Vtv. 55. §-a a következõ új (11) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (11) bekezdés megjelölése
(12) bekezdésre módosul:

„(11) A meglévõ vasúti pályahálózat meghatározott sza-
kaszán végzett fejlesztõ és felújító beruházások, valamint új
vasúti pályaszakasz létesítése esetén a vasúti pályahálózat
mûködtetõje által készített hosszú távú költségterv alapján
egyedi felár érvényesíthetõ az adott vasúti pályaszakaszra
vonatkozóan, ha a beruházás a felár alkalmazása nélkül nem
térülne meg. Az egyedi felár alkalmazásának további feltéte-
le, hogy a beruházás a vasúti pályahálózat jobb kihasználását
eredményezze, vagy a vasúti pályahálózat mûködtetõje és a
hozzáférésre jogosultak közül legalább az egyik számára
eredményjavulást okozzon. Az alkalmazott egyedi felár
mértékének megállapításakor figyelembe lehet venni a beru-
házással kapcsolatos kockázatok megosztására vonatkozó
megállapodásokat is.”

15. § A Vtv. az 55. §-át követõen a következõ alcímek-
kel, 55/A. és 55/B. §-sal egészül ki:

„A teljesítményösztönzõ rendszer

55/A. § (1) A hálózat-hozzáférési díjszabás rendszere a
teljesítményösztönzõ rendszerrel együtt a vasúti pályahá-
lózat zavarainak minimalizálására és a vasúti pályahálózat
teljesítményének javítására ösztönzi a hozzáférésre jogo-
sultat és a vasúti pályahálózat mûködtetõjét.

(2) A teljesítményösztönzõ rendszert a vasúti pálya-
hálózat mûködtetõje, illetve – nem független vasúti pálya-
hálózat-mûködtetõ esetén – a VPSZ határozza meg.

(3) A teljesítményösztönzõ rendszer alapelvei a vasúti
pályahálózat egészére vonatkozóan azonosak.

(4) A teljesítményösztönzõ rendszer alapelveit és a tel-
jesítményösztönzõ rendszerre vonatkozó alapvetõ szabá-
lyokat a miniszter állapítja meg.

A Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum

55/B. § (1) A vasúti pályahálózat mûködtetõje a díjsza-
bási rendszer elemei meghatározásának módját e törvény,
valamint külön jogszabály keretei között megalkotott Díj-
képzési Módszertanban rögzíti.

(2) A vasúti pályahálózat mûködtetõje a hálózat-hozzá-
férési díjak meghatározására vonatkozó részletes számítá-
sokat és a számítások alapjául szolgáló adatokat a Díjszá-
mítási Dokumentumban rögzíti. A vasúti pályahálózat mû-
ködtetõje a Díjszámítási Dokumentumban meghatározott
díjakat a Hálózati Üzletszabályzatban teszi közzé.”

16. § A Vtv. 56. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:
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„(9) A hozzáférésre jogosult több vasúti pályaháló-
zat-mûködtetõ vasúti pályahálózatára kiterjedõ kapacitást
is igényelhet a nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat
mûködtetõjénél, illetve – nem független vasúti pályaháló-
zat-mûködtetõ esetén – a VPSZ-nél, amely az igénylõ
nevében az érintett vasúti pályahálózat mûködtetõjénél
eljár.”

17. § A Vtv. 57. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A keretmegállapodás tartalmazza a következõ éves
üzemi menetrend érvényességi idejét meghaladó idõszak-
ra vonatkozóan a hozzáférésre jogosult által igényelt és
a vasúti pályahálózat mûködtetõje, illetve – nem független
vasúti pályahálózat-mûködtetõ esetén – a VPSZ által fel-
ajánlott pályahálózat-kapacitás jellemzõit.

(5) A keretmegállapodást a vasúti pályahálózat mûköd-
tetõje, illetve – nem független vasúti pályahálózat-mûköd-
tetõ esetén – a VPSZ a vasúti igazgatási szerv elõzetes
hozzájárulásával egyoldalúan módosíthatja – ideértve a
rögzített kapacitás mértékének korlátozását is –, ha:

a) a vasúti pályahálózat jobb kihasználása indokolja,
b) a keretmegállapodás megkötésére a körülmények

utóbb bekövetkezett változásából eredõen már nem lenne
jogszabályi lehetõség.

(6) A keretmegállapodás megszüntetésének és az (5) be-
kezdés szerinti módosításának esetére a keretmegállapo-
dásban a hozzáférésre jogosult részére arányos kártalaní-
tás vagy kártérítés is kiköthetõ.”

18. § (1) A Vtv. 59. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat mûködte-
tõje

a) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonat-
kozó általános szerzõdési feltételeit,

b) a díjszabási rendszer elemeit, valamint azok alkal-
mazásának részletes feltételeit,

c) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztásának részle-
tes feltételeit, ideértve a 61. § (5) bekezdése szerinti össze-
hangolási eljárás részletes szabályait is, továbbá

d) a vasúti pályahálózatra vonatkozó forgalmi és mû-
szaki jellemzõket

a külön jogszabályokban meghatározott követelmé-
nyeknek megfelelõen Hálózati Üzletszabályzatba foglalja.

(2) A vasúti pályahálózat mûködtetõje az adott menet-
rendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat közzététe-
lét megelõzõen az érdekeltek (a hozzáférésre jogosultak és
az EGT-államok kapacitáselosztó szervezetei) részére
lehetõséget biztosít az egyeztetésre. Ennek érdekében a
Hálózati Üzletszabályzat tervezetét – annak közzétételére
külön jogszabályban meghatározott határidõt 30 nappal
megelõzõen – a honlapján nyilvánosságra hozza. A vasúti
pályahálózat mûködtetõje a vasúti igazgatási szervet a
Hálózati Üzletszabályzat tervezetére vonatkozóan beérke-
zett észrevételekrõl és az egyeztetéssel kapcsolatos min-
den körülményrõl haladéktalanul tájékoztatja. A vasúti
igazgatási szerv a Hálózati Üzletszabályzat összeállítására

vonatkozó szabályok megsértése esetén az érintett felet
vagy feleket hivatalból a jogszerû magatartás tanúsítására
kötelezi.”

(2) A Vtv. 59. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A Hálózati Üzletszabályzat készítõje gondoskodik
arról, hogy a Hálózati Üzletszabályzatban szereplõ infor-
mációk naprakészek legyenek, és köteles a Hálózati Üzlet-
szabályzatot ennek érdekében szükség szerint módosítani.
A Hálózati Üzletszabályzat tervezetét (módosítás esetén a
Hálózati Üzletszabályzat módosításának tervezetét) a köz-
zétételt megelõzõen a vasúti igazgatási szerv részére meg
kell küldeni.”

19. § (1) A Vtv. 61. §-ának (4)–(7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) A felek között a vasúti pályahálózat-kapacitás bizto-
sítására vonatkozó szerzõdés jön létre, ha a hozzáférésre jo-
gosult elfogadja a vasúti pályahálózat mûködtetõjének aján-
latát. A szerzõdés a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól
csak annyiban térhet el, amennyiben a vasúti igazgatási
szerv ehhez elõzetesen hozzájárult. A létrejött szerzõdés egy
példányát a vasúti pályahálózat mûködtetõje köteles a vasúti
igazgatási szerv részére a mindkét fél által történõ aláírástól
számított tizenöt napon belül megküldeni.

(5) A vasúti pályahálózat valamely elemére vonatkozó
vasúti pályahálózat-kapacitás iránt bejelentett igények üt-
közése esetén a vasúti pályahálózat mûködtetõje az érintett
igényeket bejelentõ hozzáférésre jogosultak között egyez-
tetést kezdeményez, és megkísérli egyezség létrehozását
(a továbbiakban: összehangolási eljárás). Az egyezség lét-
rehozása érdekében a vasúti pályahálózat mûködtetõje az
érintett hozzáférésre jogosultak részére az általuk bejelen-
tett igénytõl eltérõ vasúti pályahálózat-kapacitás igénybe-
vételére tehet javaslatot, illetve az érintett felek jogosultak
a vasúti pályahálózat-kapacitás iránti igényüket a bejelen-
tési határidõ elteltét követõen is módosítani.

(6) Ha az összehangolási eljárás 10 munkanapon belül
nem vezet eredményre, a vasúti pályahálózat mûködtetõje
– az 56. § (2)–(5) bekezdésekben foglaltakra is figyelem-
mel – dönt az összehangolási eljárással érintett igényekrõl,
és ennek eredményeként az összehangolási eljárással érin-
tett hozzáférésre jogosult részére az általa bejelentett
igénytõl eltérõ ajánlatot tehet.

(7) Ha a vasúti pályahálózat mûködtetõje a (3) bekez-
désben meghatározott ajánlattételi kötelezettségének – a
Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott határidõben –
nem tesz eleget, vagy a hozzáférésre jogosult a vasúti pá-
lyahálózat mûködtetõjének a (6) bekezdés szerinti eltérõ
ajánlatát nem fogadja el, a hozzáférésre jogosult a 77. §
(1) bekezdése szerint jogvitás eljárást kezdeményezhet.”

(2) A Vtv. 61. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) A vasúti pályahálózat mûködtetõjének vezetõ tiszt-
ségviselõje, vezetõ állású munkavállalója, továbbá díjsza-
bási vagy kapacitáselosztási feladatot ellátó munkaválla-
lója a feladatainak ellátása során korlátozás nélkül jogo-
sult a vasúti pályahálózat mûködtetõjének e fejezetben



meghatározott feladataival összefüggõ üzleti titok megis-
merésére. E személyek a tudomásukra jutott üzleti titkot
kötelesek megõrizni.”

20. § A Vtv. XII. fejezetének a 62. §-a és az azt meg-
elõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A NEM FÜGGETLEN VASÚTI
PÁLYAHÁLÓZAT-MÛKÖDTETÕ ÁLTAL

MÛKÖDTETETT VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA
VONATKOZÓ ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEK

62. § (1) Ha a vasúti pályahálózatot nem független vasúti
pályahálózat-mûködtetõ mûködteti, akkor a pályaháló-
zat-kapacitás elosztásának folyamatára vonatkozó rendelke-
zéseket a 62–65. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.

(2) A nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ
által mûködtetett vasúti pályahálózat esetében

a) a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztására,
b) a nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ

Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozására,
c) a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Doku-

mentum megállapítására, illetõleg a hozzáférésre jogosult
által fizetendõ hálózat-hozzáférési díjak összegének meg-
határozására, valamint

d) a nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ az
általa mûködtetett vasúti pályahálózathoz történõ hozzá-
férése költségei meghatározásának módjára
vonatkozó feladatokat a Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Szervezet (a továbbiakban: VPSZ) látja el.

(3) A nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ
köteles a VPSZ – (2) bekezdésben meghatározott – szol-
gáltatásainak igénybevételére.

(4) A nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ – a
VPSZ (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása
érdekében – külön jogszabályban meghatározottak szerint
köteles

a) az általa mûködtetett vasúti pályahálózat forgalmi és
mûszaki jellemzõire vonatkozó adatokat, valamint a pá-
lyahálózat kapacitásának meghatározásához szükséges
egyéb iratot, információt, továbbá

b) a vasúti pályahálózat mûködtetésére, valamint a
nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatásokra
vonatkozó költség-, ráfordítás- és eredménykimutatásait
a VPSZ rendelkezésére bocsátani.”

21. § A Vtv. 64. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A VPSZ a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak-
nak megfelelõen meghatározza

a) a hozzáférésre jogosult rendelkezésére bocsátható
vasúti pályahálózat-kapacitást, továbbá

b) a hálózat-hozzáférési díjak összegét,
és errõl a nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõt és
a hozzáférésre jogosultat 15 napon belül értesíti.

(4) A nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõt a
(3) bekezdés szerinti értesítésben foglaltaknak megfelelõ

tartalommal a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítása
tárgyában a hozzáférésre jogosulttal szemben szerzõdés-
kötési kötelezettség terheli. A szerzõdés a Hálózati Üzlet-
szabályzatban foglaltaktól csak annyiban térhet el,
amennyiben a vasúti igazgatási szerv ehhez elõzetesen
hozzájárult. A létrejött szerzõdés egy-egy példányát a nem
független vasúti pályahálózat-mûködtetõ köteles a vasúti
igazgatási szerv és a VPSZ részére a mindkét fél által törté-
nõ aláírástól számított tizenöt napon belül megküldeni.”

22. § A Vtv. 67. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„67. § (1) A VPSZ egyszemélyes gazdasági társaság,

kizárólagos tulajdonosa a magyar állam.
(2) A tulajdonosi jogokat az állam nevében a miniszter

gyakorolja.
(3) A VPSZ mûködési engedélyt nem szerezhet, illetve

vasúti társaságban sem közvetlen, sem közvetett módon
nem szerezhet tulajdonrészt, továbbá vasúti társasággal és
annak kapcsolt vállalkozásával jogviszonyt – az e törvény-
ben meghatározott feladatainak teljesítésével összefüggõ
jogviszonyok kivételével – csak a vasúti igazgatási szerv
elõzetes hozzájárulásával létesíthet.

(4) A VPSZ vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottsá-
gának tagja, vezetõ állású munkavállalója, valamint a díj-
szabási vagy kapacitáselosztási feladatait ellátó munka-
vállalója,

a) a vasúti igazgatási szervvel közszolgálati jogvi-
szonyt, vasúti társasággal vagy annak kapcsolt vállalkozá-
sával munkaviszonyt, illetõleg munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt nem létesíthet,

b) vasúti társaságban, vagy annak kapcsolt vállalkozá-
sában részesedést nem szerezhet,

c) munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötele-
zettségeit olyan módon kell meghatározni, hogy a 62. §
(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos
ügyekben a független döntéshozatal biztosított legyen,
továbbá

d) munkaszerzõdésében vagy megbízási szerzõdésé-
ben foglalt jogait és kötelezettségeit, valamint a munka-
végzésének feltételeit – független döntéshozatali eljárás
keretében – úgy kell meghatározni, hogy a 62. § (2) bekez-
dése szerinti feladatok ellátásával összefüggõ döntések
meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlõ
bánásmód követelményének megfelelõen járjon el.

(5) A VPSZ vezetõ tisztségviselõjének, felügyelõbizott-
sága tagjának, vezetõ állású munkavállalójának, valamint
a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatait ellátó mun-
kavállalójának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]

a) a vasúti igazgatási szervvel közszolgálati jogvi-
szonyt nem létesíthet,

b) vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozá-
sában részesedést nem szerezhet,

c) vasúti társaságnak, vagy annak kapcsolt vállalkozásá-
nak vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának tagja
vagy vezetõ munkavállalója nem lehet.

(6) A VPSZ vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottsá-
gának tagja, vezetõ állású munkavállalója, valamint a díj-
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szabási vagy kapacitáselosztási feladatait ellátó munka-
vállalója köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha
vele vagy közeli hozzátartozójával szemben törvényben
meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha
jogviszonyának fennállása alatt õ vagy közeli hozzátar-
tozója összeférhetetlen helyzetbe kerül. A vezetõ tisztség-
viselõt és a felügyelõbizottság tagját a tulajdonosi jogkör
gyakorlója, a vezetõ állású munkavállalót, és a díjszabási
vagy kapacitáselosztási feladatot ellátó munkavállalót
pedig a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban köteles fel-
szólítani az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha az
összeférhetetlenség a felszólítás kézbesítésétõl számított
30 napon belül nem szûnik meg, akkor a vezetõ tisztség-
viselõ, a felügyelõbizottság tagja, a vezetõ állású munka-
vállaló, vagy a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatot
ellátó munkavállaló jogviszonya e törvény erejénél fogva
megszûnik.

(7) A VPSZ a nem független vasúti pályahálózat-mû-
ködtetõ számára nyújtott szolgáltatások ellenértékeként az
általa elosztott vasúti pályahálózat-kapacitás után – a 79. §
(1) bekezdésének e), g) és h) pontjára is figyelemmel –
kiszámlázott hálózat-hozzáférési díj, valamint elszámolt
belsõ hálózat-hozzáférési díj [65. § (2) bekezdés b) pont]
külön jogszabályban meghatározott hányadának megfe-
lelõ összegû megbízási díjra jogosult a vasúti pályahálózat
mûködtetõjétõl. A vasúti pályahálózat mûködtetõje és a
VPSZ közötti jogviszonyra a külön jogszabályban, illetve
a Ptk. 198. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkal-
mazni.

(8) A VPSZ vezetõ tisztségviselõje, vezetõ állású mun-
kavállalója, továbbá díjszabási vagy kapacitáselosztási
feladatot ellátó munkavállalója feladatainak ellátása során
korlátozás nélkül jogosult a VPSZ e fejezetben meghatáro-
zott feladataival összefüggõ üzleti titok megismerésére.
E személyek a tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek
megõrizni.”

23. § A Vtv. a 67. §-t követõen a következõ 67/A. §-sal
egészül ki:

„67/A. § A 62. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátá-
sa során a VPSZ részére a tulajdonosi jogokat gyakorló
szerv egyedi utasítást nem adhat.”

24. § (1) A Vtv. 68. §-a (1) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A vasúti közlekedési tevékenység keretében a vas-
úti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöl-
tõ munkavállaló az lehet, aki a külön jogszabályban meg-
határozott képesítési és egészségügyi alkalmassági köve-
telményeknek megfelel. A vasúti jármûvezetõi tevékeny-
ség önálló végzésének további elõfeltétele a külön jogsza-
bályban elõírt jármûvezetõi gyakorlat más vasúti jármûve-
zetõ felügyelete mellett történõ megszerzése.”

(2) A Vtv. 68. §-a (2) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az országos, térségi vagy elõvárosi vasúti közszol-
gáltatást végzõ, valamint az országos vasúti pályahálóza-

tot mûködtetõ vasúti társaság munkavállalóját, nyugdíja-
sát és igényjogosult hozzátartozóikat, továbbá a külön jog-
szabályban meghatározott személyeket utazási kedvez-
mény illeti meg. Az egyes vasúti társaságok munkaválla-
lóit megilletõ utazási kedvezmények kölcsönös elismeré-
sére, elszámolásának módjára és megtérítésére az érintett
vasúti társaságok megállapodása irányadó.”

(3) A Vtv. 68. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Az elkülönült vasútegészségügyi szervezet munka-
vállalóját a (2) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából
az országos vasúti közszolgáltatást végzõ vasúti társaság
munkavállalójának kell tekinteni.”

25. § A Vtv. XIII. fejezete a következõ 68/A–68/G. §-sal,
valamint új alcímmel egészül ki:

„AZ UTAZÓ VASÚTI MUNKAVÁLLALÓK JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

68/A. § (1) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit az
e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz
kapcsolódó szolgáltatást végzõ utazó vasúti munkaválla-
lók esetében.

(2) Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket nem kell
alkalmazni az országhatárokon átnyúló helyi és térségi
vasúti személyszállítás és az országhatár 15 kilométeres
körzetét át nem lépõ, országhatárokon átnyúló vasúti áru-
továbbítás, valamint a Magyar Köztársaság és a szom-
szédos ország határállomásai közötti szolgáltatás tekinte-
tében.

(3) Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket nem kell
alkalmazni továbbá azon vonatok tekintetében sem, ame-
lyek a Magyar Köztársaság területérõl indulnak, a szom-
szédos ország területén keresztülhaladnak, majd a Magyar
Köztársaság területére érkeznek vissza, amennyiben a má-
sik ország infrastruktúráját megállás nélkül használják.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a
68/B. § (1) bekezdését, a 68/F. § (1) bekezdését, (2) bekez-
désének elsõ mondatát, (3)–(4) bekezdéseit, valamint a
68/G. § rendelkezéseit az országhatárokon átnyúló kölcsö-
nös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végzõ utazó
vasúti munkavállalónak nem minõsülõ vasúti jármûvezetõ
esetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a
68/F. § (2) bekezdésének elsõ mondata esetében a vezetési
idõ hossza – függetlenül az éjszakai idõben eltöltött mun-
kaórák számától – a napi munkaidõn belül nem haladhatja
meg a tíz órát.

(5) Az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatóság-
hoz kapcsolódó szolgáltatást végzõ utazó vasúti munka-
vállalónak nem minõsülõ vasúti jármûvezetõ esetében a
kollektív szerzõdés kimondhatja, hogy a vezetési idõbe
beletartozik az a kiindulási-, közbensõ és fordulóállomási
várakozási idõ is, amikor a vasúti jármûvezetõ köteles a
vasúti jármûvön tartózkodni, viszont nem tartozik bele



a vasúti jármû üzembe helyezésének és üzemen kívül
helyezésének idõtartama, valamint a munkaközi szünet.

Napi pihenõidõ

68/B. § (1) Az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjár-
hatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végzõ utazó vasúti
munkavállaló esetében a lakóhelyi napi pihenõidõ hossza
huszonnégy órás idõszakonként megszakítás nélkül leg-
alább tizenkét óra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakóhelyi napi
pihenõidõ hossza hétnapos idõszakonként egy alkalommal
megszakítás nélküli legfeljebb kilenc órára csökkenthetõ.
Ebben az esetben a csökkentett pihenõidõ és a tizenkét óra
közötti különbségnek megfelelõ óraszámot a következõ
lakóhelyi napi pihenõidõhöz kell hozzáadni. A tíz vagy
annál kevesebb órára csökkentett napi pihenõidõ nem üte-
mezhetõ két lakóhelyen kívüli napi pihenõidõ közé.

68/C. § (1) A lakóhelyen kívüli napi pihenõidõ hossza
huszonnégy órás idõszakonként megszakítás nélkül leg-
alább nyolc óra.

(2) A lakóhelyen kívüli napi pihenõidõt követõ követ-
kezõ napi pihenõidõnek lakóhelyi napi pihenõidõnek kell
lennie. Kollektív szerzõdés rendelkezhet úgy, hogy kettõ
lakóhelyen kívüli napi pihenõidõt kell egy lakóhelyi napi
pihenõidõnek követnie. Ebben az esetben azonban a máso-
dik lakóhelyen kívüli napi pihenõidõ megfelelõ kompen-
zálásának módját és mértékét a kollektív szerzõdésben
rögzíteni kell.

(3) A munkáltató a lakóhelyen kívüli pihenõidejét töltõ
utazó munkavállaló részére megfelelõ kényelemmel ellá-
tott szálláshelyet biztosít.

Munkaközi szünetek

68/D. § (1) Ha az országhatárokon átnyúló kölcsönös
átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végzõ vonatkí-
sérõ napi munkaideje a hat órát meghaladja, a vonatkísérõ
részére – a munkavégzés megszakításával – legalább har-
minc perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

(2) Az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatóság-
hoz kapcsolódó szolgáltatást végzõ utazó vasúti munka-
vállaló részére a munkaközi szünet eltöltésére olyan körül-
ményeket kell biztosítani, hogy a munkavállaló ténylege-
sen kipihenhesse magát.

Heti pihenõidõ

68/E. § (1) Az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjár-
hatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végzõ utazó vasúti
munkavállalók heti pihenõidejére az Mt. 124. §-ának
(1)–(4) bekezdése a (2)–(3) bekezdésekben írt eltérésekkel
alkalmazandó.

(2) A 68/A. § (1) bekezdésében meghatározott munka-
vállalónak egy naptári évben legalább 24 alkalommal
megszakítás nélküli 60 órás pihenõidõt kell biztosítani,
amelybe legalább 12 alkalommal a szombatnak és a vasár-
napnak is bele kell esnie.

(3) Az Mt. 124. § (5)–(10) bekezdései nem alkalmaz-
hatók.

A vasúti jármûvezetõre vonatkozó rendelkezések

68/F. § (1) Vasúti jármû csak vasúti társasággal vagy
a vasúti pályahálózat mûködtetésében szerzõdés alapján
közremûködõ szervezettel fennálló munkaviszony kere-
tében vezethetõ. Az országos vasúti pályahálózathoz
képest keskenyebb nyomtávú térségi vasúti pályaháló-
zaton vasúti személyszállítást végzõ vasúti jármû mun-
kavégzésre vonatkozó egyéb jogviszony keretében is
vezethetõ.

(2) Az Mt. 128. § (1) bekezdésében meghatározott ese-
teket kivéve a vezetési idõ hossza a teljesített napi (beosz-
tás szerinti rendes- vagy rendkívüli) munkaidõn belül nem
haladhatja meg a kilenc órát. Aki éjszakai idõben legalább
három órán keresztül dolgozik, vezetési ideje nem halad-
hatja meg a nyolc órát. Kéthetes idõszakonként a vezetési
idõ hossza legfeljebb nyolcvan óra lehet.

(3) A vasúti jármûvezetõ köteles a munkáltatójával
fennálló munkaviszonyán kívüli munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltendõ
vezetési idejét a munkáltatóval a munkáltató által elõírt
gyakorisággal, ennek hiányában havonta írásban közölni.
A munkáltató a vasúti jármûvezetõ nyilatkozata figyelem-
bevételével állapítja meg a vasúti jármûvezetõ vezetési
idejét.

(4) A (2) és (3) bekezdés szempontjából vezetési idõnek
minõsül a külön jogszabályban meghatározott vasúti köz-
lekedés biztonságával összefüggõ munkakörben töltött
munkaidõ is.

(5) Ha a vasúti jármûvezetõ napi munkaideje meghalad-
ja a nyolc órát, a vasúti jármûvezetõ részére – a munkavég-
zés megszakításával – legalább negyvenöt perc munka-
közi szünetet kell biztosítani.

(6) Ha a vasúti jármûvezetõ munkaidejének hossza eléri
a hat órát, de nem haladja meg a nyolc órát, a munkaközi
szünetnek legalább harminc perc idõtartamúnak kell len-
nie.

(7) A vasúti jármûvezetõ részére biztosított munkaközi
szünet egy részének a munkaidõ harmadik és hatodik órája
közé kell esnie.

68/G. § (1) A munkáltató az Mt. 140/A. §-ában foglal-
takon túl köteles a vasúti jármûvezetõ vezetési idejét fel-
tüntetõ nyilvántartást vezetni, és a munkaidõvel kapcsola-
tos adatokat az ellenõrzésre jogosult hatóság rendelkezé-
sére bocsátani.

(2) A munkáltató köteles a nyilvántartást az adatok be-
jegyzésének napjától számított legalább három évig meg-
õrizni.”
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26. § A Vtv. XIII. fejezete a 68/G. §-t követõen a követ-
kezõ 68/H. §-sal egészül ki:

„68/H. § (1) A vasúti társaság, illetve a külön jogsza-
bályban meghatározott kedvezményre jogosultak munkál-
tatója (e § alkalmazásában a továbbiakban: munkáltató)
jogosult a 68. § (2) bekezdése szerinti utazási kedvez-
ményre (a továbbiakban: utazási kedvezmény) külön jog-
szabály alapján jogosult munkavállalója, köztisztviselõje,
közalkalmazottja igényjogosult hozzátartozójának (4) be-
kezdésben meghatározott adatait kezelni.

(2) A munkáltató az utazási kedvezményre jogosult
(4) bekezdésben meghatározott adatait az országos, térségi
vagy elõvárosi vasúti közszolgáltatást végzõ vasúti társa-
ság részére továbbítja.

(3) Az utazási kedvezményt biztosító országos, térségi
vagy elõvárosi vasúti közszolgáltatást végzõ vasúti társa-
ság jogosult az utazási kedvezményre jogosult munkavál-
laló, köztisztviselõ, közalkalmazott, nyugdíjas, valamint
ezek igényjogosult hozzátartozója (4) bekezdésben meg-
határozott adatainak a kezelésére.

(4) Az adatkezelés a következõ adatokra terjed ki:
a) a jogosult személyazonosító adatai (név, születési

név, születési hely és idõ),
b) a jogosult lakhelye vagy tartózkodási helye, vala-

mint levelezési címe,
c) a munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jog-

viszony, szakmai gyakorlat kezdete, illetve vége,
d) nyugdíjas esetén a saját jogú, illetve hozzátartozói

nyugellátás, valamint egyéb nyugdíjszerû társadalombiz-
tosítási ellátás ténye és megállapításának kezdõ idõpontja,
illetve megszûnésének idõpontja.

(5) Az adatkezelésre e § alapján jogosult (a továbbiak-
ban: adatkezelõ) a (4) bekezdésben meghatározott ada-
tokat az utazási kedvezmény biztosítása, a kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolvány kiállítása, az igazol-
ványokról vezetett nyilvántartás vezetése érdekében
kezeli.

(6) Az adatkezelõ a (4) bekezdésben meghatározott ada-
tokat addig az idõpontig tartja nyilván, amíg az utazási
kedvezményre jogosultság fennáll.

(7) Az adatkezelõ biztosítja az adatok védelmét vétlen
vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben,
továbbá azt, hogy azokhoz jogosulatlan személy ne férjen
hozzá.

(8) Az adatkezelõ a kezelt adatokat személyazonosító
adatok nélkül statisztikai célokra felhasználhatja, azokból
statisztikai célra adatot szolgáltathat.”

27. § A Vtv. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot
ellátó köztisztviselõje a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti
összeférhetetlenségi szabályokban foglaltakon túl, nem

létesíthet munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb
jogviszonyt vasúti társasággal.

(2) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot
ellátó köztisztviselõje az öröklés kivételével vasúti társa-
ságokban tulajdoni részesedést nem szerezhet.

(3) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot
ellátó köztisztviselõje kinevezésekor nyilatkozik a mun-
káltatói jogkör gyakorlójának a (2) bekezdésben foglalt
rendelkezések teljesülésérõl. A vasúti igazgatási szerv
vasúti igazgatási feladatot ellátó köztisztviselõje kineve-
zése elõtt vagy öröklés útján szerzett tulajdoni részesedé-
sét a kinevezésétõl, illetve a szerzéstõl számított három
hónapon belül köteles elidegeníteni.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesíté-
séig a vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot
ellátó köztisztviselõje nem vehet részt olyan döntés elõké-
szítésében és meghozatalában, amely az összeférhetetlen-
ségi okkal érintett társaságra vonatkozik.”

28. § A Vtv. 73. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe
tartozik:

a) döntés a 77. § szerinti jogvitás ügyekben,
b) mûködési engedély, illetve ideiglenes mûködési

engedély kiadása, módosítása, felfüggesztése, visszavoná-
sa, a mûködési engedély (ideiglenes mûködési engedély)
feltételei fennálltának ellenõrzése,

c) a vasúti közlekedési piac felügyelete,
d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztási folyamatá-

nak, és a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre
jogosult, valamint a vasúti pályahálózat mûködtetõje kö-
zött a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak szerinti ked-
vezmények biztosítására vonatkozó tárgyalások felügye-
lete,

e) az 57. § szerinti keretmegállapodások jóváhagyása,
f) integrált vasúti társaság 66. § (1) bekezdése szerinti

belsõ megállapodásának jóváhagyása, az abban foglaltak
ellenõrzése, illetõleg annak megsértése esetén bírság
alkalmazása,

g) a 37. § szerinti számviteli elkülönítés teljesítésének
ellenõrzése,

h) a térségi és az elõvárosi pályahálózat kijelölése,
valamint – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a vas-
úti pályahálózat mûködtetõje, a hozzáférésre jogosult
vagy a VPSZ kérelme alapján döntés vasúti pályák nyílt
hozzáférésûvé, illetve nyílt hozzáférés alól mentessé tör-
ténõ minõsítésérõl,

i) a vasúti társaság személyszállítási és árufuvarozási
üzletszabályzatának jóváhagyása,

j) a vasúti közlekedési piac fejlõdésének nyomon köve-
tése, elemzése és értékelése,

k) nyilvántartás vezetése a mûködési engedélyekrõl,
l) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály

a feladatkörébe utal,



m) külön jogszabályban meghatározott adatgyûjtési,
adatszolgáltatási feladatok ellátása, továbbá

n) a miniszter részére a vasúti közlekedési alágazatra
vonatkozó, a miniszter által elõírt adatszolgáltatások telje-
sítése.”

29. § A Vtv. 77. §-a (1)–(2) bekezdésének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az 53. § szerint nyílt hozzáférésre jogosult szerve-
zet vagy a nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ
a vasúti igazgatási szervnél jogvitát kezdeményezhet,
amennyiben álláspontja szerint:

a) a vasúti pályahálózat mûködtetõje vagy a VPSZ
megsértette a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított
valamely kötelezettségét,

b) a Hálózati Üzletszabályzat valamely rendelkezése
ellentétes a megkülönböztetéstõl mentes eljárás követel-
ményével,

c) a Díjképzési Módszertan ellentétes az e törvényben,
illetõleg a külön jogszabályban foglaltakkal,

d) a Díjszámítási Dokumentum vagy a Hálózati Üzlet-
szabályzatban szereplõ díjak, kedvezmények és felárak
nem az e törvényben, illetve a külön jogszabályban foglal-
taknak megfelelõen kerültek meghatározásra, vagy a Há-
lózati Üzletszabályzatban nem a Díjszámítási Dokumen-
tumban meghatározott díjak szerepelnek,

e) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonat-
kozó eljárás során eljárási szabálysértés történt, vagy an-
nak eredménye jogszabálysértõ, illetve ellentétes a Háló-
zati Üzletszabályzatban foglaltakkal,

f) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonat-
kozó eseti igénybejelentés elintézése során eljárási sza-
bálysértés történt, vagy annak eredménye jogszabálysértõ,
illetve ellentétes a Hálózati Üzletszabályzatban foglal-
takkal,

g) valamely szerzõdõ fél megsértette a pályahálózat-
hoz való nyílt hozzáférés tárgyában kötött szerzõdést,
vagy a menetvonal igénybevételéért fizetendõ háló-
zat-hozzáférési díj mértéke jogszabálysértõen, illetve a
Hálózati Üzletszabályzatba ütközõ módon került megál-
lapításra.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjai szerinti ese-
tekben a kérelmet a jogsértésrõl való tudomásszerzést kö-
vetõ 15 napon belül, de legkésõbb a jogsértés megtörténté-
tõl számított három hónapon belül lehet elõterjeszteni. Az
e) pont szerinti kérelmet az üzemi menetrendtervezet
külön jogszabály szerinti közzétételét követõ 15 napon be-
lül lehet elõterjeszteni.”

30. § A Vtv. 79. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés a követ-
kezõ g) és h) ponttal egészül ki:

[A vasúti igazgatási szerv a jogvitás ügyben hozott ha-
tározatában]

„e) a 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogvita esetén
elrendelheti a Díjszabási Módszertan módosítását, és a
módosított Díjszabási Módszertan alapján új Díjszámítási
Dokumentum készítését, valamint annak megfelelõ díjsza-
bási rendszer Hálózati Üzletszabályzatban való meghirde-
tését,”

„g) a 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogvita esetén
elrendelheti új Díjszámítási Dokumentum készítését, vala-
mint annak megfelelõ díjszabási rendszer Hálózati Üzlet-
szabályzatban való meghirdetését,

h) a pályahálózat-mûködtetõ részére fizetendõ (elszá-
molandó) díjakkal kapcsolatos jogvita esetén megtiltja a
jogszerûtlen ellenérték további alkalmazását, egyidejûleg
megállapítja a jogszerû ellenértéket és kötelezheti a vasúti
társaságot a jogszerû ellenérték alkalmazására,”

31. § (1) A Vtv. 80. §-a (4) bekezdésének c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés
a következõ l) ponttal egészül ki:

[A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:]
„c) a képzési engedély kiadása, az alapképzés és az idõ-

szakos oktatás ellenõrzése, az alapvizsga és az idõszakos
vizsga lefolytatása, továbbá annak ellenõrzése, hogy a vas-
úti közlekedés biztonságával összefüggõ tevékenységet
végzõ munkavállaló a jogszabályban elõírt alapvizsgával
és idõszakos vizsgával rendelkezik-e,”

„l) az utazó vasúti munkavállalók jogaira és kötelezett-
ségeire vonatkozó rendelkezések [68/A–68/G. §] betartá-
sának ellenõrzése, amely nem érinti a munkaügyi hatóság-
nak a rá irányadó külön jogszabályban foglalt ellenõrzési
hatáskörét.”

(2) A Vtv. 80. §-ának (8)–(9) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(8) A közlekedési hatóság a (4) bekezdés a) és b) pont-
jában meghatározott engedélyezési eljárásokban a hiányo-
san benyújtott kérelemmel kapcsolatos – a tartalmi és for-
mai követelményekre vonatkozó – részletes hiánypótlási
felhívást a kérelem beérkezésétõl számított 30 napon belül
adja ki.

(9) A közlekedési hatóság ügyintézési határideje a kére-
lemre indult, (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatáro-
zott engedélyezési eljárásokban 90 nap. Az eljárás megin-
dításáról az ügyfeleket és az érdekelteket a közlekedési
hatóság a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül
értesíti. A vasúti szakhatósági eljárás ügyintézési határ-
ideje 30 nap.”

(3) A Vtv. 80. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (10)–(11) bekezdés számozása
(11)–(12) bekezdésre változik:

„(10) A közlekedési hatóság központi szerve által elsõ
fokon hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. Az
ügyfél, valamit a kifejezetten rávonatkozó rendelkezés
tekintetében ez eljárás egyéb résztvevõje a határozat és az
önálló jogorvoslattal megtámadható végzés bírósági felül-
vizsgálatát annak kézbesítésétõl számított 30 napon belül
kezdeményezheti.”
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32. § A Vtv. 81. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„81. § (1) A közlekedési hatóság a vasúti pályák, az üze-
mi létesítmények és a vasúti jármûvek üzem- és forgalom-
biztos állapotát, valamint az idõszakos vizsgálatok és a
szükséges javítás elvégzését ellenõrzi. A vasúti társaság
köteles a szabad ellenõrzés valamennyi feltételét biztosí-
tani, különösen a lényeges dokumentumokhoz, létesítmé-
nyekhez, berendezésekhez és felszerelésekhez való korlá-
tozás nélküli hozzáférést. Ha a közlekedési hatóság az el-
lenõrzés során mulasztást állapít meg,

a) az üzembentartót a vizsgálat vagy a javítás elvégzé-
sére utasítja, és

b) az üzembentartóval szemben bírságot szabhat ki.
(2) Ha a mulasztás az élet- és vagyonbiztonságot veszé-

lyezteti, a közlekedési hatóság a vasúti pálya üzemének
megszüntetését, a vizsgált jármû forgalomból való kivoná-
sát, vagy a vasúti, személyzet munkavégzésének felfüg-
gesztését rendeli el.

(3) A közlekedési hatóság a vasúti pályának, a vasúti
jármûnek vagy a vasúti jármûre szerelt nyomástartó
edénynek engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltak-
tól eltérõ létesítése, gyártása, átalakítása, bontása, illetve
használata esetén

a) az üzembentartóval szemben bírságot szabhat ki, és
b) a vasúti pálya, a vasúti jármû, illetve a vasúti jármûre

szerelt nyomástartó edény átalakítását, vagy a (4) bekez-
dés szerinti esetben lebontását, gyártásának vagy üzemel-
tetésének a megszüntetését, forgalomból való kivonását
rendeli el.

(4) Engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõ módon
létesített, átalakított vasúti pálya, vasúti jármû, illetve
nyomástartó edény lebontását, gyártásának, átalakításá-
nak vagy üzemeltetésének a megszüntetését, forgalom-
ból való kivonását a közlekedési hatóság akkor rendeli el,
ha azok fennmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, il-
letve az emberi környezetet és a természeti értékeket ve-
szélyezteti, és a veszély megfelelõ átalakítással sem
szüntethetõ meg.

(5) A mûszaki engedélyhez kötött tevékenységekre vo-
natkozó rendelkezések megsértõit a közlekedési hatóság
bírság megfizetésére kötelezheti.

(6) Az utazó vasúti munkavállalók jogaira és kötelezett-
ségeire vonatkozó rendelkezések megsértõit a közlekedési
hatóság bírság megfizetésére kötelezheti.

(7) Ha a közlekedési hatóság a vasúti közlekedés biz-
tonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók
képzésére és vizsgáztatására vonatkozó rendelkezések
megsértését állapítja meg,

a) a képzési engedélyt vagy az idõszakos oktatásra
vonatkozó regisztrációt

aa) teljes egészében, vagy
ab) egyes munkakörökre vonatkozóan, vagy
ac) egyes képzési helyek vonatkozásában

felfüggesztheti vagy visszavonhatja,

b) a képzõszervezettel vagy a vasúti társasággal szem-
ben bírságot szabhat ki, és

c) a vizsgabiztost és a vasútszakmai oktatót a tevékeny-
ségétõl meghatározott idõre eltilthatja.

(8) Ha a közlekedési hatóság a vasúti közlekedés biz-
tonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók
képesítésére vonatkozó rendelkezések megsértését állapít-
ja meg,

a) a munkavállaló e munkakörben történõ további
munkavégzését megtiltja, és

b) a munkáltatóval szemben bírságot szabhat ki.
(9) Ha a közlekedési hatóság a tanúsítvánnyal (kiegé-

szítõ tanúsítvánnyal) vagy engedéllyel kapcsolatos jogsza-
bályi rendelkezés megsértését állapítja meg,

a) a tanúsítvány (kiegészítõ tanúsítvány) vagy enge-
dély hiányában, illetve az abban elõírt feltételektõl eltérõ-
en végzett vasúti közlekedési tevékenység végzését meg-
tiltja, és

b) a vasúti társasággal szemben bírságot szabhat ki.
(10) Ha a közlekedési hatóság veszélyes áru vasúti

fuvarozására vonatkozó jogszabályi elõírás megsértését
állapítja meg,

a) elrendeli a környezetszennyezés, illetve egyéb ve-
szély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megté-
telét, a veszélyes árut fuvarozó vasúti társaság költségé-
re, és

b) a veszélyes áru feladójával, illetve a veszélyes árut
fuvarozó vasúti társasággal szemben bírságot szabhat ki.

(11) A közlekedési hatóság az e § alapján mérlegelési
jogkörben hozott döntése során figyelembe veszi:

a) a jogsértés súlyát, a vasúti közlekedés biztonságára
gyakorolt hatását,

b) a jogsértõ állapot fennállásának idõtartamát,
c) a jogsértõ magatartás felróhatóságát,
d) a korábbi jogsértõ magatartást, valamint
e) a jogsértõ állapot megszüntetésére hozott intézkedé-

seket segítõ magatartást, illetõleg a jogsértõ állapot meg-
szüntetésére tett, a közlekedési hatóság eljárását megelõ-
zõ, attól független tevékenységet.

(12) Az e § szerinti bírság (a továbbiakban: vasúti bír-
ság) a cselekmény elkövetésétõl számított három éven be-
lül szabható ki. Folyamatos cselekmény, illetve jogsértõ
állapot fenntartása esetén e határidõ a cselekmény befeje-
zésekor, illetve az állapot megszüntetésekor kezdõdik.
A vasúti bírság ismételten is kiszabható.

(13) A beszedett vasúti bírság a közlekedési hatóságot
illeti.

(14) A közlekedési hatóság a VPSZ-t a vasúti közleke-
dés biztonságával kapcsolatos tevékenységének ellátásá-
hoz szükséges információk, adatok szolgáltatására köte-
lezheti.”

33. § (1) A Vtv. 82. §-a (1) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

[A közlekedési hatóság jogosult]



„d) a mûszaki engedélyek kiadásának, valamint a 80. §
(5) bekezdésében meghatározott éves jelentés alapjául
szolgáló adatokat”
[kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági
minõsítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utóla-
gos igazolása céljából – nyilvántartani.]

(2) A Vtv. 82. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel
egészül ki:

„(9) A vasúti vizsgaközpont a 36. § (4) bekezdésben
meghatározott feladatának ellátása érdekében jogosult az
alapvizsgára és idõszakos vizsgára jelentkezõ személyek
személyazonosító adatainak, valamint vizsgaeredményei-
nek kezelésére. Ezen adatkezelésre a (4)–(7) bekezdésben
foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

(10) A közlekedési hatóság vezetõje az államtitokról és
a szolgálati titokról szóló törvény tekintetében minõsítésre
jogosultnak minõsül.”

34. § (1) A Vtv. 87. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A külön jogszabályban meghatározott vasúti üzemi
létesítményeket magában foglaló záhonyi körzetben a vas-
úti pályahálózathoz tartozó átrakó és rendezõ pályaudva-
rok mûködtetését a Magyar Állam vagy a Magyar Állam
kizárólagos tulajdonában lévõ gazdasági társaság legalább
többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaság látja el.
E gazdasági társaság vonatkozásában a 3. § (2) bekezdésé-
nek d) pontjában és 14. § (1) bekezdésében foglaltakat
nem kell alkalmazni.”

(2) A Vtv. 87. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A 2008. december 1-jét megelõzõen kiadott határo-
zatlan idejû vontatási szolgáltatásra vonatkozó mûködési
engedélyek 2009. május 31-éig érvényes határozott idejû
mûködési engedélyekké válnak 2008. december 1-jétõl.

(6) A 36. § szerinti alapképzést és idõszakos oktatást
2011. december 31-éig a szakképzési hozzájárulásról és
a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény 4. §-ának alkalmazásában gyakorlati
képzésnek kell tekinteni.”

35. § (1) A Vtv. 88. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés
a következõ f) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) a vasúti piacfelügyeleti bírság legmagasabb mérté-

kére, valamint a vasúti bírság mértékére, továbbá a meg-
fizetésükre vonatkozó részletes szabályokat,”

„e) a kapacitáselosztás körébe tartozó szolgáltatások
nyújtására vonatkozóan a VPSZ és a nem független vasúti
pályahálózat-mûködtetõ között fennálló jogviszony felté-
teleit, ideértve az e szolgáltatások ellenértékeként a nem
független vasúti pályahálózat-mûködtetõ által fizetendõ
megbízási díj mértékét,

f) a vasúti vizsgaközpont kijelölését,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(2) A Vtv. 88. §-a (2) bekezdésének 1., 4., 7., 10.,
12–13., 17. és 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„1. a mûködési engedélyezés részletes szabályait,”
„4. a hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteit, valamint

a hálózat-hozzáférési díjak képzésének, illetve alkalmazá-
sának alapvetõ szabályait, valamint a Díjképzési Módszer-
tanra és a Díjszámítási Dokumentumra vonatkozó részle-
tes szabályokat az államháztartásért felelõs miniszterrel
együttesen,”

„7. a vasúti igazgatási szerv, illetve a közlekedési ható-
ság eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak
körét és mértékét, valamint az azok megfizetésére, a közle-
kedési hatóság és az egyes eljárásokban közremûködõk
közötti megosztására vonatkozó részletes szabályokat az
adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben,”

„10. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedé-
lyezésének részletes szabályait – az építésügyért felelõs
miniszterrel egyetértésben –, valamint üzemeltetésük el-
lenõrzésének elõírásait,”

„12. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ
munkakört betöltõ munkavállalók szakmai képzésére és
vizsgáztatására, a vasúti vizsgaközpont és képzõszerveze-
tek mûködésére, a képzési engedélyre, továbbá a vasúti
jármûvezetõi gyakorlatra vonatkozó szabályokat,

13. a vasúti jármûvek, a vasúti jármûvekre szerelt, vas-
útüzemi célt szolgáló nyomástartó edények és kazánok
gyártását, javítását, minõsítését, valamint hatósági mûsza-
ki vizsgálatát végzõ személyek, illetve szervezetek mûkö-
dési feltételeit,”

„17. a teljesítményösztönzõ rendszerre vonatkozó rész-
letes szabályokat,”

„20. a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ mûszaki
elõírásokat (ÁME),”
[rendeletben állapítsa meg.]

36. § A Vtv. 89. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való

megfelelést szolgálja:]
„i) a Tanács 2005/47/EK irányelve (2005. július 18.) az

Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedé-
si és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létre-
jött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperá-
bilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalma-
zási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapo-
dásról.”

37. § (1) A Vtv. 2. számú melléklete az e törvény 1. szá-
mú melléklete szerint módosul.

(2) A Vtv. 3. számú melléklete az e törvény 2. számú
melléklete szerint módosul.
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38. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – 2008. december 1-jén lép hatályba, az
(5) bekezdéssel megállapított Vtv. 87. §-ának (8)–(9) be-
kezdését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e törvény 3. §-ával megállapított Vtv. 10. §-a
(1) bekezdésének b), d) és e) pontja, valamint a (3) bekez-
déssel megállapított Vtv. 87. §-ának (7) bekezdése 2009.
április 1-jén lép hatályba.

(3) A Vtv. – e törvény 24. §-ával megállapított – 68. §-a
(1) bekezdésének második mondatát a vasúti jármûvezetõi
tevékenységét e törvény hatálybalépését követõen meg-
kezdõ munkavállalóra kell alkalmazni.

(4) A Vtv. – e törvény 31. §-ának (3) bekezdésével meg-
állapított – 80. §-ának (10) bekezdésében foglalt rendelke-
zéseket az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben, és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(5) A Vtv. 87. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) A vasúti jármûvek, vasúti jármûvekre szerelt, vas-
útüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények
gyártását végzõ szervezetek legkésõbb 2009. december
31-ig folytathatják a tevékenységüket mûszaki engedély
nélkül.

(8) A vasúti igazgatási szerv a vasúti pályahálózat mû-
ködtetésére vonatkozó mûködési engedély kiadásakor ké-
relemre eltekinthet a vasúti pályahálózathoz tartozó egyes,
vasúti pályák és tartozékaik, valamint vasúti üzemi létesít-
mények (a továbbiakban együtt: hálózati elem) birtoklásá-
ra, használatára és mûködtetésére vonatkozó jogosultság
(a továbbiakban együtt: mûködtetési jogosultság) igazolá-
sától, ha a kérelmezõ valószínûsíti, hogy az érintett hálóza-
ti elemet ténylegesen mûködteti, és annak vonatkozásában
a mûködtetési jogosultság igazolása jogi nehézségbe ütkö-
zik. A vasúti igazgatási szerv a mûködési engedélyben kö-
telezi a kérelmezõt, hogy a mûködtetési jogosultságot az
érintett hálózati elemek vonatkozásában legkésõbb 2011.
december 31-éig igazolja. E határidõ elteltét követõen a
vasúti igazgatási szerv a mûködési engedély kiadása felté-
teleinek fennálltát az érintett hálózati elemek mûködtetési
jogosultsága vonatkozásában hivatalból felülvizsgálja.

(9) A közlekedési hatóság a vasúti pályahálózat mûködte-
tõje engedélyének kiadásakor kérelemre eltekinthet a vasúti
pályahálózat részét képezõ egyes hálózati elemek használat-
bavételi engedélyének benyújtásától, ha a kérelmezõ való-
színûsíti, hogy az adott hálózati elemet ténylegesen legalább
15 éve mûködteti. A közlekedési hatóság a kérelmezõt az
engedélyben kötelezi, hogy az érintett hálózati elemek mû-
szaki alkalmasságát igazoló dokumentációt és állapotfelmé-
rést legkésõbb 2009. december 31-éig nyújtsa be a közleke-
dési hatóság részére. E határidõ elteltét követõen a közleke-
dési hatóság az engedélynek a 34. § (2) bekezdésének
b) pontja szerinti részét az érintett hálózati elemek vonatko-
zásában hivatalból felülvizsgálja.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Vtv. 46. §-ának (5) bekezdése, 87. §-ának (3) be-
kezdésében és 88. §-a (2) bekezdésének 18. pontjában az
„és fuvarozási” szövegrész, valamint 88. §-a (2) bekezdé-
sének 5. pontjában a „pályavasúti társaság és az integrált
vasúti társaság” szövegrész.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Vtv.
a) 1. §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „Gyõr-Sop-

ron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság (a továbbiakban:
GySEV Rt.)” szövegrész helyébe a „Gyõr-Sopron-Eben-
furti Vasút Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a to-
vábbiakban: GySEV Zrt.)” szöveg,

b) 1. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, valamint
41. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „GySEV Rt.” szöveg-
rész helyébe a „GySEV Zrt.” szöveg,

c) 1. §-a (5) bekezdésének c) pontjában és 40. §-ának
(2) bekezdésében a „Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasúti Rt.”
szövegrész helyébe a „Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasúti
Zrt.” szöveg,

cs) 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „országos
vasúti törzshálózati pályák” szövegrész helyébe az „orszá-
gos törzshálózati vasúti pályák” szöveg,

d) 3. §-a (2) bekezdésének e) pontjában az „az integrált
vasúti társaság” szövegrész helyébe az „a nem független
vasúti pályahálózat-mûködtetõ” szöveg,

e) 5. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „27. § (8) be-
kezdése” szövegrész helyébe a „27. § (9) bekezdése” szö-
veg,

f) 7. §-ának (1) bekezdésében a „személyszállítási, áru-
továbbítási és vontatási szolgáltatási” szövegrész helyébe
a „személyszállítási és árutovábbítási” szöveg,

g) 12. §-ának (1) bekezdésében a „27. § (1)–(7) bekez-
désének” szövegrész helyébe a a „27. § (1)–(8) bekezdésé-
nek és 27/A. §-ának” szöveg,

gy) 14. §-ának (3) bekezdésében az „Az országos pá-
lyahálózat mûködtetõje” szövegrész helyébe az „Az orszá-
gos vasúti pályahálózat mûködtetõje és a fejlesztési közre-
mûködõ” szöveg,

h) 15. §-ának (3) bekezdésében „27. § (1)–(7) bekezdé-
sében” szövegrész helyébe a „27. § (1)–(8) bekezdésében
és 27/A. §-ában” szöveg,

i) 26. §-ában a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-vel” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szöveg,

j) 31. §-a (1) bekezdése második mondatában az „(a to-
vábbiakban együtt: üzembentartó)” szövegrész helyébe az
„(a továbbiakban együtt: üzembentartó) és a fejlesztési
közremûködõ” szöveg,

k) 37. §-ának (2) bekezdésében a „pályavasúti tevé-
kenység” szövegrész helyébe a „vasúti pályahálózat mû-
ködtetése” szöveg,

l) 38. §-ának (1) bekezdésében az „országos vasúti
törzshálózati vasúti pálya” szövegrész helyébe az „orszá-
gos törzshálózati vasúti pálya” szöveg,

m) 39. §-ában az „országos vasúti törzshálózati pályák”
szövegrész helyébe az „országos törzshálózati vasúti pá-
lyák” szöveg,



n) 44. §-a (6) bekezdésének a) pontjában az „országos”
szövegrész helyébe az „országos, a térségi és az elõvárosi”
szöveg,

ny) 45. §-ának (5) bekezdésében az „a kisajátításról
szóló 1976. évi 24. törvényerejû rendeletben meghatá-
rozott rendelkezéseket – a 46. § (5) bekezdésben megha-
tározott eltéréssel –” szövegrész helyébe az „a kisajátí-
tásról szóló törvényben meghatározott rendelkezése-
ket” szöveg,

o) az 51. §-a (1) bekezdésében, az 54. §-ának (3) bekez-
désében, valamint az 54. §-ának (4) bekezdésében az
„A pályavasúti társaság, illetve az integrált vasúti társa-
ság” szövegrész helyébe az „A vasúti pályahálózat mû-
ködtetõje” szöveg,

p) 51. §-a (3) bekezdésében, az 54. §-ának (1) bekezdé-
sében, valamint az 54. §-ának (5) bekezdésében az „a pá-
lyavasúti társaság, illetve az integrált vasúti társaság” szö-
vegrész helyébe az „a vasúti pályahálózat mûködtetõje”
szöveg,

q) 53. §-a (1) bekezdésének e) pontjában az „az Enge-
délyezési Irányelvvel” szövegrész helyébe az „a 95/18/EK
irányelvvel” szöveg,

r) 61. §-ának (1) bekezdésében az „a pályavasúti társa-
ságnak” szövegrész helyébe az „a vasúti pályahálózat mû-
ködtetõjének” szöveg,

s) 61. §-ának (3) bekezdésében az „A pályavasúti társa-
ság” szövegrész helyébe az „A vasúti pályahálózat mû-
ködtetõje” szöveg,

sz) 61. §-ának (8) bekezdésében az „A vasúti pályahá-
lózat-kapacitás elosztását végzõ szervezet” szövegrész
helyébe az „A vasúti pályahálózat mûködtetõje” szöveg,

t) 63. §-ában az „Az integrált vasúti társaság” szöveg-
rész helyébe az „A nem független vasúti pályahálózat-mû-
ködtetõ” szöveg,

ty) 64. §-ának (5) bekezdésében az „a pályavasúti társa-
ság” szövegrész helyébe az „a vasúti pályahálózat mûköd-
tetõje” szöveg,

u) 64. §-ának (6) bekezdésében az „Amennyiben az
integrált vasúti társaság” szövegrész helyébe a „Ha a nem
független vasúti pályahálózat-mûködtetõ” szöveg,

v) 75. §-a (4) bekezdésében az „a vasúti társaságokat”
szövegrész helyébe az „a vasúti társaságokat, a VPSZ-t és
a fejlesztési közremûködõt” szöveg,

w) 83. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „b)–c) pont-
jai” szövegrész helyébe a „b)–d) pontjai” szöveg,

x) 85/A. §-ában a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak (a továbbiak-
ban: MNV ZRt.)” szövegrész helyébe az „MNV Zrt.-nek”
szöveg, valamint az „MNV ZRt.” szövegrész helyébe az
„MNV Zrt.” szöveg

lép.

(8) Ez a törvény 2009. április 2-án veszti hatályát.

39. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. tör-
vény a 46/E. §-át követõen a következõ 46/F. §-sal egé-
szül ki:

„46/F. § A közlekedési hatóság központi szerve által el-
sõ fokon hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az ügyfél, valamint a kifejezetten rávonatkozó rendelke-
zés tekintetében ez eljárás egyéb résztvevõje a határozat és
az önálló jogorvoslattal megtámadható végzés bírósági fe-
lülvizsgálatát annak kézbesítésétõl számított 30 napon be-
lül kezdeményezheti.”

(2) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
a 3/C. §-át követõen a következõ 3/D. §-sal egészül ki:

„3/D. § A légiközlekedési hatóság, valamint a katonai
légügyi hatóság központi szerve által elsõ fokon hozott dön-
tés ellen fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, valamint a
kifejezetten rávonatkozó rendelkezés tekintetében ez eljárás
egyéb résztvevõje a határozat és az önálló jogorvoslattal
megtámadható végzés bírósági felülvizsgálatát annak kéz-
besítésétõl számított 30 napon belül kezdeményezheti.”

(3) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A hajózási hatóság központi szerve által elsõ fokon
hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, va-
lamint a kifejezetten rávonatkozó rendelkezés tekintetében ez
eljárás egyéb résztvevõje a határozat és az önálló jogorvoslat-
tal megtámadható végzés bírósági felülvizsgálatát annak kéz-
besítésétõl számított 30 napon belül kezdeményezheti.”

(4) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 13. §-a a kö-
vetkezõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közlekedési hatóság központi szerve által elsõ
fokon hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. Az
ügyfél, valamint a kifejezetten rávonatkozó rendelkezés
tekintetében ez eljárás egyéb résztvevõje a határozat és az
önálló jogorvoslattal megtámadható végzés bírósági felül-
vizsgálatát annak kézbesítésétõl számított 30 napon belül
kezdeményezheti.”

40. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2005/47/EK irányelve (2005. július 18.) az
Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési
és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a
vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szol-
gáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltéte-
leinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irány-
elv (2001. február 26.) a vasúti infrastruktúra-kapacitás
elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati
díjának felszámításáról, 8. cikk (1) és (2) bekezdése, 9. cikk
(3) bekezdése, 17. cikk (1), (3) és (4) bekezdése, 19. cikk (4)
és (5) bekezdése, II. melléklet 2. pontjának h) alpontja.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet
a 2008. évi LXXVI. törvényhez

A Vtv. 2. számú mellékletének módosítása

A mellékletben az országos vasúti mellékvonalak jegy-
zékében a „Dombóvár – Lepsény (49)” sor helyébe a „Ta-
mási – Lepsény (49)”, valamint a „Pécs – Bátaszék (64)”
sor helyébe a „Pécs – Pécsvárad (64)” sor lép.

2. számú melléklet
a 2008. évi LXXVI. törvényhez

A Vtv. 3. számú mellékletének módosítása

1. A melléklet I. pontjának c) alpontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az 54. § (1) bekezdésben hivatkozott alapszolgáltatá-
sok]

„c) a nyílt vonalak, a forgalmi vágányok, a kitérõk, a
vágánykapcsolatok, a mûtárgyak, valamint a jelzõ- és biz-
tosítóberendezések használatának a b) pontban foglaltak
keretein belül történõ biztosítása,”

2. A melléklet II. pontjának d) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, valamint a II. pont a következõ
e) alponttal egészül ki:

[Az 54. § (3) bekezdésében hivatkozott létesítmények-
hez és berendezésekhez való hozzáférés]

„d) állomási, szolgálati helyiségek, vonali területek és
berendezések használata, állomási és vonali üzemszünet
felfüggesztése, illetve vasúti jármûvek tárolása,

e) hozzáférés a vasúti jármû karbantartására szolgáló
létesítményekhez, a különbözõ nyomtávok közötti átra-
kást szolgáló berendezésekhez és a vasúti pályahálózat
igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges egyéb léte-
sítményekhez és berendezésekhez.”

3. A melléklet III. pontjának b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az 54. § (4) bekezdésben hivatkozott kiegészítõ szolgál-
tatások]

„b) tolatás és a II. részben meghatározott létesítmények
használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások, ideértve
a határforgalom lebonyolításával kapcsolatos, valamint a
különbözõ vasúti pályahálózatok kölcsönös átjárhatóságá-
nak hiányából eredõen szükségessé váló szolgáltatásokat
– különösen a különbözõ nyomtávok miatt szükséges átra-
kási és tengelyátszerelési tevékenységeket – is,”

4. A melléklet III. pontja a következõ e) alponttal egé-
szül ki:

[Az 54. § (4) bekezdésben hivatkozott kiegészítõ szolgál-
tatások]

„e) vonatfelvételi tevékenység végzése.”

A Kormány
287/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert

energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ

átvételérõl és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26–27. és
29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Kát. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A kötelezõ átvételi rendszerben az Értékesítõ jogo-
sult a Hivatal 6. § szerinti határozatában foglaltaknak meg-
felelõ mennyiségû villamos energiát a Befogadónak átad-
ni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint az Értékesí-
tõvel a villamos energia ellenértékét a külön jogszabály-
ban foglaltaknak megfelelõen a kötelezõ átvételi mérleg-
körben elszámolni. Az Értékesítõk a kötelezõ átvételi mér-
legkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös
gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából
összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt-
hetnek a kötelezõ átvételi mérlegkör felelõsével. A kötele-
zõ átvételi mérlegkör felelõse az Értékesítõk kezdeménye-
zésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapo-
dásban részes Értékesítõk maguk közül kijelölik az össze-
vont menetrendet adó Értékesítõt.”

(2) A Kát. rendelet 3. § (10)–(17) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a követ-
kezõ (18) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az e rendelet szerint elszámolható (elszámolási)
villamosenergia-mennyiség az erõmûegységnek a villa-
mosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott mó-
don kialakított elszámolási mérõhelyein mérési idõegysé-
genként mért, elõjelhelyesen és zónaidõnként összegzett
villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti
azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározás-
ra, de nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az
önfogyasztással csökkentett mértékét.

(11) Ha az Értékesítõ által a hálózatba betáplált villa-
mos energia mennyisége kevesebb, mint az onnan felhasz-
nált villamos energia, és az Értékesítõ villamosenergia-vá-
sárlási szerzõdéssel nem rendelkezik, az Értékesítõ az ön-
fogyasztás céljára a hálózatból felhasznált villamos ener-
giáért az átviteli rendszerirányítónak – a kötelezõ átvételi



mérlegkörben az adott hónapban alkalmazott – külön jog-
szabály szerinti kötelezõ átvételi egységárral számított dí-
jat köteles fizetni.

(12) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozá-
si ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a
mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos vesz-
teségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti
képletnek is tartalmaznia kell.

(13) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a mû-
szaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az
átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a
Befogadó és az erõmûegység üzemeltetõje a csatlakozási
és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttmûköd-
ni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatá-
rozni.

(14) E rendelet szempontjából az erõmûegység névle-
ges teljesítõképességének nagyságát több egymással bár-
milyen módon mûszakilag összekapcsolt (kivéve a villa-
mos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és
egyéb villamos berendezéseket) fõberendezés esetén azok
együttes teljesítõképessége alapján kell megállapítani.

(15) Az e rendelet alapján átvett villamos energia
mennyiségérõl, árairól és egyéb jellemzõirõl a Befogadó a
8. számú mellékletben, az Értékesítõ a 9. számú melléklet-
ben meghatározott tartalmú adatokat köteles havonta, a
tárgyhónapot követõ naptári hónap 15-ig megküldeni a Hi-
vatal számára a Hivatal honlapján közzétett ûrlap kitöltése
útján. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Hivatal a
VET 96. §-a szerint jár el.

(16) Ha a kötelezõ átvételi rendszerben értékesíthetõ
villamos energia a VET 5. §-ának megfelelõen az átviteli
rendszerirányító által a rendszerszintû szolgáltatások biz-
tosításához igényelt villamosenergia-termelés során az át-
viteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a
felek közötti szerzõdés megkötése során a VET 5. § (3) be-
kezdés szerinti költségek számításának keretében a villa-
mos energia áraként az e rendelet szerinti átvételi árakat
kell figyelembe venni.

(17) Az átviteli rendszerirányító által a (16) bekezdés-
ben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamos-
energia-termeléssel összefüggõ költségeket a kötelezõ át-
vételû villamos energia külön jogszabályban szabályozott
átvétele és kereskedõkre való szétosztása rendszerén kí-
vül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosener-
gia-rendszer szabályozásával összefüggõ költségei között
kell elszámolni.

(18) A (16) bekezdésben hivatkozott villamosener-
gia-termelésre és hõtermelésre vonatkozó adatokat az erõ-
mûegység köteles ellenõrizhetõ módon kimutatni és nyil-
vántartani, továbbá ellenõrzés céljából a Hivatal rendelke-
zésére bocsátani.”

2. §

A Kát rendelet 4. § (7)–(8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Vegyes tüzelés esetén a megújuló energiaforrástól
vagy hulladéktól eltérõ energiaforrásra számított villa-
mosenergia-mennyiség is a kötelezõ átvétel alá tartozik
– az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti áron – az adott
hónapban, ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladék-
tól eltérõ energiaforrás felhasználási aránya sem az adott
hónapban, sem az adott évben nem haladja meg a 10%-ot.

(8) Vegyes tüzelés esetén, ha a megújuló energiaforrás-
tól vagy hulladéktól eltérõ energiaforrás részaránya az
50%-ot meghaladja, akkor a kötelezõ átvétel alá esõ villa-
mos energia mennyiségére a (2)–(6) bekezdésben megha-
tározott átvételi árnál 10%-kal alacsonyabb átvételi árat
kell alkalmazni.

(9) Ha az erõmûegység villamosenergia-termelése
ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folya-
matban részben megújuló energiaforrással vagy részben
hulladékból nyert energiával történik, akkor a kötelezõ át-
vétel e § szerinti egyes eseteinek megfelelõen figyelembe
veendõ villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott
hónapban felhasznált tüzelõhõ energiaforrások szerinti
összetétele alapján megbontva, hõtermelés esetén a hõter-
melésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe
véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított ener-
giaforrás-arányokat minden zónaidõre azonosan kell al-
kalmazni. A számítást havonta az Értékesítõnek kell elvé-
geznie, és azt hitelt érdemlõ dokumentumokkal kell alátá-
masztania. A számítást bemutató iratot a Befogadó részére
a tárgyhónapot követõ hónap 2. munkanapjáig meg kell
küldeni.

(10) Számszakilag nyilvánvalóan helytelen számítás
esetén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munka-
napon belül felhívja az Értékesítõt a számítás helyesbítésé-
re. A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidõ ered-
ménytelen elteltét követõ 5 munkanapon belül bejelentést
tesz a Hivatalnak.”

3. §

(1) A Kát. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, a bekezdés egyidejûleg a kö-
vetkezõ c) ponttal egészül ki:

[Az Értékesítõ által a Befogadónak értékesített villamos
energia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú mel-
lékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon ala-
pulnak, ha az megfelel a következõ feltételeknek:]

„b)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése nem

távhõszolgáltatási célra, és nem külön kezelt intézmény el-
látásának céljára történik, és

2. az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 20 MW-nál nem nagyobb,

vagy
c)
1. a kapcsoltan termelt hasznos hõ értékesítése nem

távhõszolgáltatási célra, és nem külön kezelt intézmény el-
látásának céljára történik, és
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2. az erõmûegység az 1. § (4) bekezdés b) pontja alá
tartozik, és névleges villamos teljesítõképessége 20 és
50 MW közé esik.”

(2) A Kát. rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az Értékesítõ által a Befogadónak a központi fûtésrõl
és melegvíz szolgáltatásról szóló külön jogszabályban
meghatározott fûtési idényben értékesített villamos ener-
gia kötelezõ átvételi árai az e rendelet 2. számú mellékle-
tének 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapul-
nak, ha az erõmû e rendelet hatálybalépése elõtt kereske-
delmi üzembe került, és megfelel a következõ feltételek-
nek:]

„b) az erõmûegység névleges villamos teljesítõképessé-
ge 100 és 190 MW közé esik.”

(3) A Kát. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Az Értékesítõ által a (4) bekezdés szerint a fûtési
idényben értékesíthetõ villamos energia mennyisége zóna-
idõnként nem haladhatja meg a fûtési idényben zónaidõn-
ként értékesített villamosenergia-mennyiség és a távhõ-
szolgáltatási célra vagy külön kezelt intézmény céljára a
fûtési idény egészében értékesített hasznos hõ hányadosa-
ként értelmezett fajlagos villamosenergia-termelési korlá-
tozó tényezõnek megfelelõ mennyiséget. A fajlagos villa-
mosenergia-termelési korlátozó tényezõ értéke

a) a 100 és 140 MW közötti névleges villamos teljesí-
tõképességû erõmûegység esetén

aa) a csúcsidõszakra: 0,33,
ab) a völgyidõszakra: 0,25,
ac) a mélyvölgy idõszakra: 0,16,
b) a 140 és 190 MW közötti névleges villamos teljesí-

tõképességû erõmûegység esetén
ba) a csúcsidõszakra: 0,41,
bb) a völgyidõszakra: 0,28,
bc) a mélyvölgy idõszakra: 0,09.”

4. §

A Kát. rendelet 5. § (7)–(8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a hõvel kapcsoltan termelt villamos energiát
csak részben értékesítik a villamos energia kötelezõ átvé-
teli rendszerben, vagy a villamosenergiával kapcsoltan ter-
melt hõt csak részben értékesítik vagy hasznosítják az
(1)–(4) bekezdés vagy azok egy alpontja szerinti célokra,
akkor a figyelembe veendõ villamosenergia-mennyisége-
ket a villamosenergia- és hõértékesítésnek vagy hõhaszno-
sításnak megfelelõ arányok alapján kell kiszámítani. Az
egyes hõhasznosítási célokkal összefüggésben elszámol-
ható villamos energia mennyiségét úgy kell meghatározni,
hogy a kiadott villamos energia mennyiségét meg kell szo-

rozni az (1)–(4) bekezdésben meghatározott hõhasznosítá-
si célokra külön-külön értékesített, illetve hasznosított, hi-
teles mérések alapján meghatározott hõnek az összes ki-
adott hõenergián belüli arányával. Ha az Értékesítõ a ki-
adott villamos energia (1)–(4) bekezdés alá nem tartozó ré-
szét a kötelezõ átvételi mérlegkörben kívánja elszámolni,
ennek során a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti árakat
kell alkalmazni.

(8) A (7) bekezdés szerinti megosztásra vonatkozó szá-
mítást havonta az Értékesítõnek kell elvégeznie, és azt hi-
telt érdemlõ dokumentumokkal kell alátámasztania. A Be-
fogadónak küldött számlában az Értékesítõnek a (7) be-
kezdés szerinti megosztást kell érvényesítenie, és a meg-
osztásra vonatkozó számítást tartalmazó dokumentumo-
kat a Befogadó részére a tárgyhót követõ hónap 2. munka-
napjáig kell megküldeni.

(9) Számszakilag nyilvánvalóan helytelen számítás ese-
tén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkana-
pon belül felhívja az Értékesítõt a számítás helyesbítésére.
A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidõ eredmény-
telen elteltét követõ 5 munkanapon belül bejelentést tesz a
Hivatalnak.

(10) A Hivatal a hatósági ellenõrzése során a (7) bekez-
dés szerinti számítást ellenõrzi.

(11) Az Értékesítõ jogosult arra, hogy az általa termelt
villamos energiát – az egész évben a kötelezõ átvételi
rendszerben történõ értékesítés helyett – saját döntése
alapján a fûtési idényben a kötelezõ átvételi rendszerben, a
fûtési idényen kívül a versenypiacon értékesítse. A kötele-
zõ átvételi rendszerben a (4) bekezdésben meghatározott
feltételek szerint részt vevõ Értékesítõ nem jogosult a fûté-
si idényen kívüli idõszakban a (3) bekezdés szerinti érté-
kesítésre.”

5. §

(1) A Kát. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem engedélyköteles
erõmû esetében legkorábban a kiserõmûvi összevont en-
gedélyre vonatkozó kérelemmel, illetve az 50 MW vagy
azt meghaladó teljesítõképességû erõmû mûködési enge-
délyére vonatkozó kérelemmel egyidejûleg nyújtható be,
nem engedélyköteles kiserõmû esetében az (1) bekezdés
szerinti kérelmet legkésõbb 60 nappal a kereskedelmi
üzem megkezdése elõtt kell benyújtani. Ha a nem enge-
délyköteles kiserõmû az (1) bekezdés szerinti kérelmet a
kereskedelmi üzem megkezdését megelõzõ 60. napnál ké-
sõbb nyújtja be, a kötelezõ átvételi rendszerben történõ ér-
tékesítést a kereskedelmi üzem megkezdésének idõpontjá-
ra tekintet nélkül legkorábban a kötelezõ átvételi jogosult-
ság (6) bekezdés szerinti megállapítását követõen kezdhe-
tõ meg.”



(2) A Kát. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a kére-
lemhez a következõket kell mellékelni:

a) megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia esetén az erõmûegy-
ség 15 éves, kapcsoltan termelt villamos energia esetén az
erõmûegység 10 éves idõtartamra vonatkozó, független
szaktanácsadó által ellenõrzött, hitelfelvétel esetén hitelin-
tézet által elfogadott üzleti tervét (évenkénti bontásban),
amely tartalmazza a kötelezõ átvétel keretében értékesí-
tendõ villamos energia éves mennyiségeit is,

b) a fõberendezések gyártási dokumentációjának azon
részét, amelyen fel van tüntetve a fõberendezések gyártási
éve, a korábbi felújítás ténye és ideje, továbbá megújuló
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával ter-
melt villamos energia esetén azon részeket, amelyekbõl az
erõmûegység névleges hatásfoka megállapítható,

c) az Értékesítõ nyilatkozatát arról, hogy az átvételre
felajánlott villamos energia termelése során eleget tesz az
eredetigazolás megszerzésére vonatkozó kötelezettsé-
gének,

d) az ügyfélnek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti
nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a 9/A. § (1) be-
kezdés d) pontja szerinti köztartozásokra vonatkozó adato-
kat a 9/A. § (5) bekezdés szerinti adóhatóságoktól a Hiva-
tal beszerezze,

e) a külön jogszabályban meghatározott igazgatá-
si-szolgáltatási díj Hivatal részére történõ befizetésének
pénzintézeti igazolását.”

(3) A Kát. rendelet 6. § (9)–(11) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a követ-
kezõ (12)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Kötelezõ átvételi jogosultság nem állapítható meg
azon termelõ javára, akinek esetében a 9/A. § szerinti kizá-
ró okok valamelyike fennáll.

(10) A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított
idõtartam és a kötelezõ átvételre kerülõ éves villamosener-
gia-mennyiség szorzataként számított összes kötelezõ át-
vételre kerülõ villamosenergia-mennyiséget (a továbbiak-
ban: összes átveendõ energia) folyamatosan – éves
mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – ve-
szi át. A kötelezõ átvételi jogosultság a kötelezõ átvételre
meghatározott idõtartam leteltével, vagy az összes át-
veendõ energia értékesítésével egyaránt megszûnik.

(11) A biomasszából vagy biogázból villamos energiát
termelõ Értékesítõ a Hivatal határozata alapján a kötelezõ
átvétel keretében történõ értékesítést akkor kezdheti meg,
ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlõen bizonyít-
ja, hogy az erõmûegység hatásfoka eléri a 7. számú mel-
lékletben meghatározott értékeket.

(12) Az az Értékesítõ, aki a 4. § alapján villamos ener-
giát értékesít, ugyanazon erõmûegység vonatkozásában
nem értékesíthet villamos energiát az 5. § szerint.

(13) A 4. § alapján villamos energiát értékesítõ
5 MW-nál kisebb névleges teljesítõképességû biogáz erõ-
mû a 4. § szerinti értékesítés megkezdését megelõzõen, a
fermentor felfûtésének idõszakában, de legfeljebb 2 hóna-
pon keresztül jogosult az 5. § szerinti értékesítésre.”

6. §

A Kát. rendelet 7. § (4)–(7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(8)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az engedélyes Értékesítõ köteles a Befogadó részé-
re a külön jogszabályban, a kereskedelmi szabályzatban és
a mérlegköri szerzõdésében foglaltak szerint havonta me-
netrendet adni. Ha az Értékesítõ a havi menetrendet nem,
nem megfelelõen vagy késedelmesen adja meg, a Befoga-
dó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia
minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fi-
zetni.

(5) Ha a menetrendadásra kötelezett Értékesítõ által
ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az
érvényes menetrendtõl +/–5%-nál, 5 MW-nál nagyobb
névleges teljesítõképességû vízerõmû esetén +/–30%-nál
nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési idõ-
egységben, akkor az Értékesítõ az 5%-os, illetve a 30%-os
korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási
pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(6) Ha az 5 MW-nál kisebb teljesítõképességû bio-
massza erõmû esetében a menetrendadásra kötelezett Érté-
kesítõ által az adott napon ténylegesen értékesített villa-
mos energia mennyisége az érvényes menetrend alapján az
adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtõl
+/–5%-nál nagyobb mértékben tér el, vagy az 5 MW-nál
kisebb teljesítõképességû biogáz erõmû esetében az adott
elszámolási mérési idõegységben ténylegesen értékesített
villamos energia mennyisége +/–20%-nál nagyobb mér-
tékben tér el az utolsó érvényes menetrend szerinti villa-
mosenergia-mennyiségtõl, akkor az Értékesítõ az 5%-os,
illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft
szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadó-
nak.

(7) Ha szélerõmû, naperõmû vagy 5 MW-nál kisebb
névleges teljesítõképességû vízerõmû esetében a menet-
rendadásra kötelezett Értékesítõ által az adott napon tény-
legesen értékesített villamos energia mennyisége
+/–50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes
menetrend alapján az adott napra összesített villamosener-
gia-mennyiségtõl, akkor az Értékesítõ az 50%-os korlát fe-
letti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat
köteles fizetni az adott hónapra a Befogadónak.
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(8) A kötelezõ átvétel mérlegkör felelõsével kötött meg-
állapodás alapján történõ összevont menetrendadás esetén
az összevont menetrend megadására kijelölt Értékesítõ kö-
teles – az összevont menetrend alapján számított – e § sze-
rinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pót-
díj megfizetéséért a kijelölt Értékesítõ a megállapodásban
részes Értékesítõkkel egyetemlegesen felel. Az (5)–(7) be-
kezdés értelmében eltérõ szabályozásipótdíj-feltételek ha-
tálya alá tartozó Értékesítõk összevont menetrendadása
esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések
szerint kell megállapítani.

(9) Az Értékesítõ mentesül a szabályozási pótdíj megfi-
zetésének kötelezettsége alól, ha hitelt érdemlõ módon
igazolja, hogy elõre nem látható, rajta kívül álló okból kö-
vetkezik be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az
üzemzavar vagy a válsághelyzet

a) az elosztó vagy átviteli hálózaton,
b) gázüzemû erõmû esetében az együttmûködõ föld-

gázrendszerben.
(10) A szélerõmû és az 5 MW-nál kisebb teljesítõképes-

ségû biogáz erõmû a kereskedelmi üzembe kerüléstõl szá-
mított 6 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizeté-
sének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menet-
rendadási kötelezettségének a kereskedelmi üzembe kerü-
léstõl kezdve ezen idõszak alatt is folyamatosan eleget
tesz.

(11) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt össze-
get az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának a
VET 13. § (1) bekezdése szerinti átvételre kötelezettek ré-
szére történõ külön jogszabályban meghatározott szétosz-
tásával kapcsolatos elszámolások során csökkentõ ténye-
zõként köteles figyelembe venni, és errõl a Hivatalt ne-
gyedévenként tájékoztatni.”

7. §

A Kát. rendelet 8. § (2)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ha az Értékesítõ az 5. § (11) bekezdésének meg-
felelõen a kapcsoltan termelt villamos energiát csak a fûté-
si idényben értékesíti a kötelezõ átvételi rendszerben, ak-
kor az eredetigazolást megalapozó – a nagy hatásfokú kap-
csoltan termelt villamos energia és a hasznos hõ mennyisé-
ge megállapításának számítási módjáról szóló külön jog-
szabály szerinti – számításokat úgy kell elvégezni, mintha
az Értékesítõ a fûtési idényen kívül nem termelt volna vil-
lamos energiát.

(3) Eredetigazolást kérhet az a megújuló energiaforrás-
ból vagy hulladékból nyert energiával vagy hõvel kapcsol-
tan villamos energiát elõállító termelõ is, aki (amely) nem
kíván a kötelezõ átvételi rendszerben értékesíteni. Az ere-
detigazolás önmagában nem jelent jogosultságot a kötele-
zõ átvételi rendszerben történõ értékesítésre.”

8. §

A Kát. rendelet a 9. §-t követõen a következõ 9/A. §-sal
és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A kötelezõ átvételi rendszerben való részvételbõl
történõ kizárás

9/A. § (1) A kötelezõ átvételi rendszerben nem értéke-
síthet az a termelõ,

a) aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
b) aki a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelõzõ há-

rom naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl,
az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl vagy a struk-
turális alapokból juttatott valamely támogatással össze-
függésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettsé-
gét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesí-
tette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támoga-
tás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvényben,

d) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességû köz-
tartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

e) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény 11. vagy 21. §-a szerinti rendelkezések
megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásá-
val egyidejûleg jogerõsen megállapította,

f) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a bíróság – a jogi sze-
méllyel szemben kiszabható büntetõjogi intézkedésekrõl
szóló törvénnyel összhangban – bûncselekmény elköveté-
sét jogerõsen megállapította,

g) akirõl a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a
jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlá-
sának ellenõrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy ha-
mis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követõ
három naptári éven belül,

h) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi – külö-
nösen a villamos energiára, földgázellátásra, távhõszolgál-
tatásra és bányászatra vonatkozó ágazati vagy környezet-
védelmi – elõírásoknak ismételten nem tesz eleget,

i) aki nem csatlakozik a VET 10. § (4) bekezdésével
összhangban az átvételi kötelezettség elszámolására létre-
hozott mérlegkörhöz,

j) aki 6 hónapon keresztül nem ad a Befogadónak a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõen menetrendet,

k) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti visszatérítési kötele-
zettségének nem tesz eleget.

(2) A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelezõ átvé-
teli jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát
követõen véletlenszerû kiválasztással vizsgálja.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c)–d) vagy h)–k)
pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a
kötelezõ átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok
fennállásáig határozatban felfüggeszti, és errõl a Befoga-



dót írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról szóló
törvényben foglaltak szerint elektronikusan értesíti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy e)–g) pontja
szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor határo-
zatban rendelkezik a kötelezõ átvételi jogosultságból tör-
ténõ kizárásról, és errõl a Befogadót írásban vagy a köz-
igazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltak
szerint elektronikusan értesíti.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okra vonat-
kozóan az Értékesítõ a kötelezõ átvételi jogosultság meg-
állapítására irányuló eljárás során nyilatkozatban hozzájá-
rul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, vámhatóság, a szék-
hely vagy a termelõ tevékenység végzésének telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság a nyilvántartott adó-,
járulék-, illeték- vagy vámtartozására vonatkozó adatokat
a Hivatal részére átadja.”

9. §

(1) A Kát. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet rendelkezéseit a (2)–(8) és (15) bekezdés
szerinti eltérésekkel kell alkalmazni az 1. § (3) bekezdés
a) pontja és az 1. § (4) bekezdés a)–b) pontja szerinti Érté-
kesítõkre.”

(2) A Kát. rendelet 11. § (6)–(7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõ által kapcsoltan
termelt villamos energia esetében az Értékesítõ által érté-
kesíteni kívánt villamos energia akkor tartozik a kötelezõ
átvétel alá, ha a kapcsolt villamosenergia-termelés elsõd-
leges energiaforrás felhasználásának megtakarításával jár,
és ha az erõmûegység havi és éves termelési idõszakra vo-
natkozó hatásfoka is eléri a 65%-ot, a gázmotorok eseté-
ben a havi termelésre vonatkozó hatásfok a 65%-ot, az
éves termelési idõszakra vonatkozó hatásfok a 75%-ot. Az
(1) bekezdés szerinti, az 5. § (4) bekezdése hatálya alá tar-
tozó Értékesítõ által kapcsoltan termelt villamos energia
esetében az Értékesítõ által értékesíteni kívánt villamos
energia akkor tartozik a kötelezõ átvétel alá, ha a kapcsolt
villamosenergia-termelés elsõdleges energiaforrás fel-
használásának megtakarításával jár, és ha az erõmûegység
hatásfoka a fûtési idényben havonta – áprilisban a hónap
1–15. napja közötti idõszakban, októberben a hónap
16–31. napja közötti idõszakban – és a fûtési idény egészé-
ben is eléri a 65%-ot.

(7) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõk által kapcsoltan
termelt villamos energia esetében az Értékesítõ köteles a
tárgyév kezdetéig a Befogadó részére nyilatkozni arról,
hogy a (6) bekezdésben foglalt követelményeknek a tárgy-
év során eleget tesz. Ha a tárgyévet, illetve a fûtési idényt
követõen bebizonyosodik, hogy az energiatermelés havi
és éves – az 5. § (4) bekezdése hatálya alá tartozó Értékesí-
tõ által termelt villamos energia esetében a fûtési idényre
esõ – átlagos hatásfoka nem érte el a 65%-ot, a gázmotorok
esetében a havi 65%-ot és az évi 75%-ot, az Értékesítõ a

következõ évre csak akkor jogosult az általa termelt villa-
mos energiának az e rendelet szerinti kötelezõ átvétel kere-
tében történõ értékesítésére, ha hitelt érdemlõen bizonyíta-
ni tudja, hogy az elõírt minimális energetikai hatásfok elõ-
re nem látható, rajta kívül álló okból nem teljesült. Ha az
Értékesítõ az 5. § (11) bekezdésének megfelelõen csak a
fûtési idényben értékesít a kötelezõ átvételi rendszerben,
akkor a minimális energetikai hatásfokra vonatkozó szá-
mításokat úgy kell elvégezni, mintha az Értékesítõ a fûtési
idényen kívül nem termelt volna villamos energiát.”

(3) A Kát. rendelet 11. §-a a következõ (15) bekezdéssel
egészül ki:

„(15) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõkre a 9/A. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okot nem kell alkal-
mazni. Az (1) bekezdés szerinti Értékesítõ a 9/A. § (1) be-
kezdése szerinti feltételek – a d) pont kivételével – mellett
a kötelezõ átvételi rendszerben akkor sem Értékesíthet, ha
szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (5) be-
kezdés d) pontja szerinti nyilvántartásban.”

10. §

(1) A Kát. rendelet 1. számú melléklet 3. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„3. a) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energia-
forrásból nyert energiával (kivéve: szélenergia) termelt
villamos energia kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidõszak 23,65
Völgyidõszak 21,17

Mélyvölgy idõszak 8,63

b) a 4. § (3) bekezdése alá tartozó, szélenergiával ter-
melt villamos energia kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidõszak 29,56
Völgyidõszak 26,46

Mélyvölgy idõszak 10,80
”

(2) A Kát. rendelet 2. számú melléklet 4. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„4. Az 5. § (4) bekezdése alá tartozó villamos energia
kötelezõ átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidõszak 36,08
Völgyidõszak 23,69

Mélyvölgy idõszak 3,00
”

(3) A Kát. rendelet 4. számú melléklete helyébe a mel-
léklet lép.

(4) A Kát. rendelet 6. számú melléklet 2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„2. Ha év közben úgy változik a földgáz hatósági ára,
hogy |FG| � 5%,
akkor az 1. pont a) alpont alatti képletet év közben is – a
gázárváltozással egyidejûleg – alkalmazni kell, de az inf-
lációra vonatkozó képletrészt figyelmen kívül kell
hagyni.”

(5) A Kát. rendelet 11. számú melléklet „B” Fejezet
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan
termelt villamos energia eredetét igazoló bizonyítvány a
következõket tartalmazza:]

„i) a berendezés fajlagos villamosenergia-termelési
mutatójának értékét (szigmanévl),”

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2008. november 30-án lép hatályba.

(2) A 3. § (2)–(3) bekezdése, 5. § (2) bekezdése, 8. §-a
2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) A (11) bekezdés 2011. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Kát. rendelet – e rendelettel megállapított – 5. §
(3) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó Értékesítõ a
kötelezõ átvételi rendszerben elszámolhatja az általa 2008.
január 1-je és az e rendelet hatálybalépése között termelt
átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiát is.

(5) Az Értékesítõk a 2008. január 1. és június 30. között
keletkezett Kát. rendelet szerinti szabályozási pótdíjfizeté-
si kötelezettségük alól mentesülnek.

(6) Az Értékesítõk (5) bekezdés szerinti mentesülésének
pénzügyi hatását a Befogadó a KÁT egységár külön jog-
szabály szerinti meghatározása során úgy veszi figye-
lembe, hogy az a KÁT egységárban hat hónapra elosztva
kerüljön érvényesítésre.

(7) A Kát. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontjában az „az
50%-ot” szövegrész helyébe az „a 70%-ot” szöveg lép.

(8) A Kát. rendelet 3. § (8) bekezdésében a „csatlako-
zási” szövegrész helyébe a „közcélú csatlakozási” szöveg
lép.

(9) A Kát. rendelet 3. § (8) bekezdésében a „(9)–(11) be-
kezdések” szövegrész helyébe a „(9)–(14) bekezdése”
szöveg lép.

(10) A Kát. rendelet 5. § (4) bekezdésében a „fûtési
idényben” szövegrész helyébe a „fûtési idényben (a továb-
biakban: fûtési idény)” szöveg lép.

(11) A Kát. rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a hõvel kapcsoltan termelt villamos energiát
csak részben értékesítik a villamos energia kötelezõ átvé-
teli rendszerben, vagy a villamosenergiával kapcsoltan ter-
melt hõt csak részben értékesítik vagy hasznosítják az
(1)–(4) bekezdés vagy azok egy alpontja szerinti célokra,
akkor a figyelembe veendõ villamosenergia-mennyisége-

ket a villamosenergia- és hõértékesítésnek vagy hõhaszno-
sításnak megfelelõ arányok alapján kell kiszámítani. Az
egyes hõhasznosítási célokkal összefüggésben elszámol-
ható villamos energia mennyiségét úgy kell meghatározni,
hogy a kiadott villamos energia mennyiségét meg kell szo-
rozni az (1)–(4) bekezdésben meghatározott hõhasznosítá-
si célokra külön-külön értékesített, illetve hasznosított, hi-
teles mérések alapján meghatározott hõnek az összes meg-
termelt hõenergián belüli arányával. Ha az Értékesítõ a ki-
adott villamos energia (1)–(4) bekezdés alá nem tartozó ré-
szét a kötelezõ átvételi mérlegkörben kívánja elszámolni,
ennek során a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti árakat
kell alkalmazni.”

(12) A Kát. rendelet 8. § (4) bekezdésében a „(2) bekez-
dés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép.

(13) A Kát. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában a
„4. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (4) bekez-
dése” szöveg lép.

(14) A Kát. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontjában a
„4. § (3)–(4) és (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. §
(3)–(4) és (6)–(7) bekezdése” szöveg lép.

(15) A Kát. rendelet 9. § (3) bekezdésében a „7. § (7) be-
kezdésében” szövegrész helyébe a „7. § (11) bekezdésé-
ben” szöveg lép.

(16) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet
a 287/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

Áralkalmazási feltételek

I. Általános szabályok

1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítõ viszonylatá-
ban a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhang-
ban végzett mérések alapján, a tárgyhót követõ hónap
7. munkanapján az adott elszámolási pontra meghatározott
villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, a Befogadó
és a kereskedõk viszonylatában a külön jogszabály szerint
meghatározott menetrend szerinti villamosenergia-
mennyiségen alapuló számla alapján történnek.

2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy
benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett
esedékesség idõpontját legalább öt banki nappal megelõ-
zõen kézhez vehesse.

3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra
vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétõl számított
négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A



számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek
esedékessége nem változik.

4. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése
esetén a késedelmesen teljesítõ fél a késedelembe esés
napjától a kifizetés napjáig terjedõ idõszakra a jegybanki
alapkamattal megegyezõ mértékû késedelmi kamatot kö-
teles fizetni a másik fél részére.

5. Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy
(társaság) részét képezi, akkor az elszámolások – számla
helyett – a társaság számviteli szabályozása szerint kötött
belsõ megállapodás, illetve az ennek megfelelõ, mérésen
alapuló belsõ bizonylatok alapján történnek.

II. Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és az Értékesítõ között
érvényesülõ árak alkalmazási feltételei

1. Az Értékesítõ – a 4. pont szerinti eltéréssel – havonta
egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére.

2. A havi számla a 3. § (10) és (12) bekezdésében meg-
határozott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyûjtött el-
számolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét
tartalmazza.

3. A havi számlát az Értékesítõ a tárgyhónapot követõ
hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó
részére.

4. Ha az Értékesítõ engedélyében vagy a kötelezõ átvé-
teli jogosultságát megállapító határozatban meghatározott
éves kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia mennyisége
a 30 000 MWh-t meghaladja, az Értékesítõ hó közben egy
egyszerûsített számlát (a továbbiakban: havi elõlegszám-
lát), és havonta egy számlát állít ki a Befogadó részére. Ha
a külön jogszabály alapján az Értékesítõ által a Befogadó-
nak kötelezõen benyújtandó éves villamosenergia-terme-
lési prognózis ezt a mennyiséget nem éri el, a Befogadó
megtagadhatja a prognózissal érintett évre elõlegszámla
elfogadását.

5. A havi elõlegszámla a havi menetrend szerinti villa-
mosenergia-mennyiség 50%-a alapján – esetleges szabá-
lyozási pótdíj nélkül – számított összeget tartalmazza.

6. A havi elõlegszámlát az Értékesítõ legkorábban a
tárgyhónap tizenötödik napját követõ második munkana-
pon nyújthatja be a Befogadó részére.

7. Az Értékesítõ a havi számla és a havi elõlegszámla
tekintetében köteles telephelyenként, a telephelyen belül
erõmûegységenként, az erõmûegységen belül termelési el-
járásonként (például ellennyomású kapcsolt, gázmotoros
kapcsolt) külön számlát kiállítani.

8. Hóközi árváltozás esetén az Értékesítõnek az árvál-
tozással érintett idõszakoknak megfelelõen megbontva
kell a számlát kiállítania.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
33/2008. (XI. 27.) KHEM

rendelete
a frekvenciasávok felhasználási szabályainak

megállapításáról szóló
35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. §-a (3) bekezdésének a), c) és g) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energia-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megálla-
pításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. melléklete I. fejezete 7.2. pontjának b) al-
pontja, és 8.2. pontjának b) alpontja hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
34/2008. (XI. 28.) KHEM

rendelete
az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának

az átviteli rendszerirányító által történõ
szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazandó

árak meghatározásának módjáról szóló
109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiá-
nak az átviteli rendszerirányító által történõ szétosztásáról
és a szétosztás során alkalmazandó árak meghatározásá-
nak módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:
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„(1) Az Értékesítõ köteles minden év szeptember 10-ig
éves villamosenergia-termelési prognózist adni a Befoga-
dó részére a következõ évre vonatkozóan, havi bontásban.
Az Értékesítõ a termelési prognózis megadásával egyide-
jûleg köteles nyilatkozni arról, hogy a kötelezõ átvételi
rendszerben egész évben vagy csak a központi fûtésrõl és
melegvíz szolgáltatásról szóló külön jogszabály szerinti
fûtési idényben kíván értékesíteni.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az Értékesítõ jogosult a (2) bekezdés szerinti havi
termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából

a) minden hét harmadik napja 9.00 óráig a következõ
hétre vonatkozó heti, és

b) minden nap 11.00 óráig a hónap következõ bármely
napjára vagy a következõ munkanapig terjedõ idõszakra
(a bejelentés napját kivéve)
termelési menetrendet adni a Befogadó részére.”

(3) Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A Befogadó köteles minden hónap 8. munkanap-

jáig a végleges mérési adatok, utasított eltérési adatok, na-
pi menetrend adatok alapján megállapítani az Értékesítõk-
re vonatkozó elõzõ havi mérési-elszámolási tényadatokat,
ez alapján kiszámítani a megújuló energiaforrásból vagy
hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, va-
lamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ át-
vételérõl és átvételi áráról szóló jogszabályban meghatáro-
zott szabályozási pótdíj értékeket.”

(4) Az R. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az átviteli rendszerirányító köteles meghatározni és
honlapján közzétenni]

„a) minden második hónap 10. munkanapjáig a közzé-
tételt követõ idõszakban alkalmazandó átadási profil jel-
lemzõit,”

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. november 30-án lép hatályba.

(2) A kötelezõ átvételi rendszerben kizárólag a fûtési
idényben történõ értékesítésrõl szóló nyilatkozatot az Ér-
tékesítõ a 2009. évre vonatkozóan 2009. január 15-ig köte-
les megadni.

(3) Az R. 4. § (3) bekezdésében a „háromhavonta” szö-
vegrész helyébe a „kéthavonta” szöveg lép.

(4) Az R. 5. § (2) bekezdés c) pontjában az „Értékesítõk
által fizetendõ” szövegrész helyébe az „Értékesítõktõl be-
folyt” szöveg lép.

(5) Ez a rendelet 2009. január 16-án hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Jogszabálymutató

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel
együttesen kiadott, vagy

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

(Magyar Közlöny 2008. évi 162–169. száma)

A)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel
együttesen kiadott jogszabály

6/2008. (XI. 27.) MeHVM–KHEM e. r. a televízióké-
szülékek digitális mûsorok vételére való alkalmasságának
megjelölésérõl (Magyar Közlöny 168. szám, 20472. oldal)

B)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

2008. évi LXXI. tv. a Magyar Köztársaság kitüntetései-
rõl szóló 1991. évi XXXI. törvény, valamint a Kos-
suth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. tör-
vény módosításáról (Magyar Közlöny 162. szám, 19438.
oldal)

270/2008. (XI. 18.) Korm. r. az állami kitüntetések
adományozásának rendjérõl és a Kitüntetési Bizottságról
(Magyar Közlöny 162. szám, 19450. oldal)

273/2008. (XI. 19.) Korm. r. a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének
második ütemérõl (Magyar Közlöny 163. szám, 19964. ol-
dal)

278/2008. (XI. 28.) Korm. r. a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásá-
ról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 169.
szám, 20489. oldal)

284/2008. (XI. 28.) Korm. r. egyes, a miniszteri fel-
adat- és hatáskörök ellátását érintõ kormányrendeletek
módosításáról (Magyar Közlöny 169. szám, 20516. oldal)

285/2008. (XI. 28.) Korm. r. egyes, a miniszteri fel-
adat- és hatáskörök ellátását érintõ kormányrendeletek
módosításáról (Magyar Közlöny 169. szám, 20518. oldal)

13/2008. (XI. 18.) MNB r. a jegybanki információs
rendszerhez szolgáltatandó információk körérõl, a szolgál-
tatás módjáról és határidejérõl (Magyar Közlöny 162.
szám, 19454. oldal)



A Kormány határozata

A Kormány
1071/2008. (XI. 19.) Korm.

határozata
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának

második ütemérõl
(kivonatos közlés)

Kormány

1. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára
kifizetendõ 2008. évi eseti kereset-kiegészítés második
ütemének fedezetére a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (8) be-
kezdésében foglaltak alapján a X. Miniszterelnökség feje-
zet, 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Külön-

féle személyi kifizetések jogcímcsoport terhére
18 115 626 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a mellék-
let szerint;

Felelõs: pénzügyminiszter
az érintett fejezetek felügyeletét ellátó

szervek vezetõi
Határidõ: azonnal

2. felhívja az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szer-
vek vezetõit, hogy az igénybe vett támogatással összefüg-
gõ elszámolási kötelezettség teljesítésérõl a költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegé-
szítésének második ütemérõl szóló kormányrendeletben
foglaltak szerint intézkedjenek.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.

Ezer forintban

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 800

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 536

006419 2 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 740

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 237

003825 3 Nemzeti Hírközlési Hatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 860

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 515

001018 4 Országos Atomenergia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 600

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 512

278034 5 Bányászati és Földtani Intézmények

275101 1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 600

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 152

010575 2 Magyar Állami Földtani Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 280

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 730

010597 3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 420

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 454

015020 6 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

1 Személyi juttatások 1 840

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 589

275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 36 820

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 11 782

197382 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 080

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 986

003870 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 380

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 682

265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 040

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 333

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása 6 336

006419 2 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 977

003825 3 Nemzeti Hírközlési Hatóság 10 375

001018 4 Országos Atomenergia Hivatal 2 112

278034 5 Bányászati és Földtani Intézmények

275101 1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 4 752

010575 2 Magyar Állami Földtani Intézet 3 010

010597 3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1 874

015020 6 Magyar Energia Hivatal 2 429

275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 48 602

197382 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 4 066

003870 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 11 062

265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 1 373

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–) Összesen I.

negyedév
II.

negyedév
III.

negyedév
IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 18 115 626 0 0 0 18 115 626

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

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

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el 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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el 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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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1054 Bp., Akadémia u. 3. Tel.: 471-8133. Telefax: 471-8132.
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 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ.

HU ISSN 1789–9559

08.3695 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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