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Jogszabályok

A Kormány
187/2008. (VII. 24.) Korm.

rendelete
a villamos energiáról szóló

2007. évi LXXXVI. törvény végrehajtását szolgáló
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. §-a (1) bekezdésének 3., 21., 23.,
valamint 26. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
a 9. §-át követõen a következõ 9/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„(A VET 27. §-ához)

A csatlakozó berendezés és a csatlakozási pont

átalakítása vagy áthelyezése

9/A. § (1) A csatlakozó berendezést, vagy a csatlako-
zási pontot a hálózati engedélyes a hálózati viszonyoknak,
valamint a mûszaki, gazdasági és biztonsági követelmé-
nyeknek megfelelõen, a felhasználók villamosenergia-el-
látásának és a csatlakozó berendezés vagy csatlakozá-
si pont megváltoztatásával érintett egyéb érdekeltek jogos
érdekeinek sérelme nélkül, a rendszerhasználó beleegye-
zése esetén, saját költségén jogosult megváltoztatni.

(2) A rendszerhasználónak vagy annak kérésére, akinek
a csatlakozó berendezés vagy csatlakozási pont áthelyezé-
se, átalakítása jogát vagy jogos érdekét érinti (a továbbiak-
ban e §-ban: egyéb érdekelt) a hálózati engedélyes a csat-
lakozó berendezést, vagy a csatlakozási pontot áthelyez-
heti, vagy átalakíthatja, ha az áthelyezés, vagy az átalakí-
tás más rendszerhasználó jogos érdekeit nem sérti, annak
mûszaki feltételei adottak és a rendszerhasználó – vagy az
egyéb érdekelt által kért áthelyezés, vagy átalakítás esetén
az egyéb érdekelt – vállalja az átalakítással vagy az áthe-
lyezéssel kapcsolatban felmerülõ költségek viselését.”

(2) A Vhr. a 10. §-át megelõzõ következõ alcímmel egé-
szül ki:
[(A VET 32. §-ához)]

„Az elosztó hálózati veszteség beszerzése”

2. §

(1) A Vhr. 46. §-a (2) bekezdésének i) pontja a követ-
kezõ id)–if) alpontokkal egészül ki:

[A felhasználók biztonságos, zavartalan és megfelelõ

minõségû ellátása érdekében a villamosenergia-ellátási

szabályzatok az alapvetõ tárgykörökön belül rendelkeznek

különösen az alábbiakról:

i) adatszolgáltatások és tájékoztatások keretében:]

„id) az átviteli rendszerirányító részére a VET 152. §-a
szerinti személyek és a felhasználók által kötelezõen szol-
gáltatott következõ adatokról:

1. a menetrendek bejelentése,
2. a napon belüli menetrend módosítások bejelentése,
3. a határmetszéki átviteli kapacitásra vonatkozó

ajánlatok,
4. a határon keresztül történõ szállítások és a magyar

szabályozási zónán történõ átszállításra vonatkozó
megállapodások mûszaki adatai,

5. a rendszerszintû szolgáltatások biztosításához szük-
séges tevékenységekre vonatkozó ajánlatok bejelen-
tése,

6. az elosztó hálózati mérési adatok eljuttatása,
7. a karbantartások ütemezése,
8. a VET 16. §-ában meghatározott átviteli rendszer-

irányítói feladatok teljesítéséhez szükséges adatok,
9. a VET 40. §-ának (3) bekezdése szerinti leolvasá-

sok alapján meghatározott mérési és hitelesítési
adatok,

10. a hálózatfejlesztési, hálózattervezési alapadatok,
ie) az átviteli rendszerirányító által a vele kapcsolatban

álló VET 152. §-a szerinti személyek és a felhasználók
részére szolgáltatott következõ adatokról:

1. az id) alpont szerinti adatok beérkezésének vissza-
igazolása,

2. a naplózott rendelkezésre állási adatok,
3. a megszerzett átviteli kapacitás jogosultság korláto-

zásáról, vagy visszavonásáról szóló értesítés,
4. a VET 40. §-a alapján az átviteli rendszerirányító és

az elosztók által elvégzett mérések, és a VET 41. §-a
alapján elvégzett mennyiségi elszámolások adatai, a
számlák kiállításához szükséges formában,

5. az import, az export és a magyar szabályozási zónán
történõ átszállítás végrehajtására vonatkozó tételes
visszaigazolás,

6. a menetrend módosításra, vagy az eltérésre vonat-
kozó engedélyek,

7. a villamosenergia-rendszer üzemzavara esetén az
üzemzavarra vonatkozó mennyiségi és idõbeli ada-
tok, valamint az üzemzavar helyreállítására vonat-
kozó utasítás,

8. az adatok a rendszerszintû szolgáltatások biztosítá-
sához szükséges tevékenységek piacára beérkezett
ajánlatokból kiválasztott ajánlatokra vonatkozóan,

if) az átviteli rendszerirányító által a vele kapcsolatban
nem álló VET 152. §-a szerinti személyek és a felhasz-
nálók részére szolgáltatott következõ adatokról:
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1. a határmetszéken rendelkezésre álló átviteli kapa-
citási adatok megadása,

2. a határmetszéki átviteli kapacitásaukcióra beérkezett
ajánlatok és a kialakult elszámoló árak közzététele,

3. a lekötni kívánt tartalékok mértéke,
4. az elõzetes, összesített adatok a tervezett üzem-

szünetekrõl és az utólagos, összesített adatok a
100 MW-nál nagyobb termelõegységek elõzõ napi
tervezett, vagy nem tervezett üzemszünetérõl,

5. a rendszerszinten biztosított kiegyenlítõ energia
mennyiségére és elszámoló áraira vonatkozó ada-
tok.”

(2) A Vhr. 46. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ie) és if) alpontokban meghatározott adatok az

i) pont alkalmazásában nem képeznek üzleti titkot.”

3. §

A Vhr. a 112. §-át követõen a következõ 112/A. §-sal és
az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„(A VET 123–124. §-ához)

A közcélú hálózat és tartószerkezete átalakítása

vagy áthelyezése

112/A. § (1) A közcélú hálózat vagy annak tartószerke-
zete elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa vagy az,
akinek a közcélú hálózat vagy a tartószerkezet átalakítása,
áthelyezése jogát vagy jogos érdekét érinti (a továbbiak-
ban e §-ban: egyéb érdekelt) kérheti a hálózati engedélyes-
tõl a közcélú hálózat és tartószerkezete átalakítását vagy
áthelyezését, ha annak mûszaki feltételei adottak, a villa-
mosmû üzemeltetésében jelentõs hátrányt nem jelent, és az
ingatlan tulajdonosa – vagy az egyéb érdekelt által kért
áthelyezés, vagy átalakítás esetén az egyéb érdekelt – vál-
lalja az azzal kapcsolatos költségek viselését.

(2) A hálózati engedélyes tulajdonában álló hálózati
eszközöknek a 8. § (4) bekezdése vagy a 9/A. § (2) bekez-
dése szerinti átalakítása vagy áthelyezése esetén az ingat-
lan tulajdonosa, a rendszerhasználó vagy egyéb érdekelt
költségviselése mellett létesülõ, a korábbi hálózati eszköz
helyébe lépõ hálózati eszköz – a (2) bekezdésben foglalt
eltéréssel – külön térítés nélkül marad a hálózati engedé-
lyes tulajdonában lévõ közcélú hálózat része.

(3) Ha az államháztartás valamely alrendszerébõl vagy
európai uniós forrásokból vagy más hasonló nemzetközi
forrásokból fedezett (1) bekezdés szerinti átalakítás vagy
áthelyezés esetén – a támogatásra vonatkozó jogszabályok
alapján – a hálózati engedélyes tulajdonszerzésére nem
kerülhet sor, a bontás költségét és az elbontott hálózat
elbontáskori könyv szerinti értékét a hálózati engedélyes
részére az új hálózati eszköz beruházójának legkésõbb
a bontás befejezését követõ 30 napon belül meg kell térí-
tenie.”

4. §

A Vhr. 130. §-ának (1) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való

megfelelést szolgálja:]

„c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/89/EK
irányelve (2006. január 18.) a villamosenergia-ellátás biz-
tonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét cél-
zó intézkedésekrõl.”

5. §

A Vhr. 24. számú melléklete e rendelet melléklete sze-
rint módosul.

A villamosenergia-rendszer jelentõs zavara

és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén

szükséges intézkedésekrõl szóló

285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villa-
mosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intéz-
kedésekrõl szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § Ez a rendelet, valamint a VET 138–139. §-a
a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szol-
gálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irány-
elve (2003. június 26.) a belsõ villamosenergia-piacra
vonatkozó közös szabályokról, valamint a 96/92/EK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/89/EK irány-
elve (2006. január 18.) a villamosenergia-ellátás biztonsá-
gát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó
intézkedésekrõl, 4. cikk (3) és (4) bekezdés.”

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



Melléklet a 187/2008. (VII. 24.) Korm. rendelethez

A Vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat II. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

II. Az Európai Parlament
és a Tanács 2003. június
26-i 2003/54/EK irány-
elve a villamos energia
belsõ piacára vonatkozó
közös szabályokról és
a 96/92/EK irányelv ha-
tályon kívül helyezésérõl

3. cikk (9) Tájékoztatás vala-
mennyi, az egyetemes
szolgáltatási és közszol-
gáltatási kötelezettségek
teljesítése érdekében ho-
zott intézkedésrõl – bele-
értve a fogyasztó-
védelmet és a környezet-
védelmet is –, valamint
azok belföldi és nemzet-
közi versenyre gyakorolt
lehetséges hatásait

Kétévente Magyar Energia Hivatal
fogyasztóvédelmi ható-
ság (a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium
közremûködésével)

4. cikk Az ellátás biztonságának
felügyelete során szer-
zett eredményeket és az
azoknak megfelelõen
meghozott vagy tervezett
intézkedéseket körvona-
lazó jelentés továbbítása
a Bizottságnak.
A jelentés kiterjed külö-
nösen a rendszer átfogó
megfelelõségére, ami a
villamos energia iránti
aktuális és elõre jelzett
kereslet kielégítését ille-
ti, beleértve
a) a hálózati mûködési
biztonságot;
b) a kínálat és a kereslet
elõre jelzett egyensúlyát
az elkövetkezõ ötéves
idõszakra;
c) a villamosenergia-el-
látás biztonságával kap-
csolatos kilátásokat a
jelentés dátumától szá-
mított 5 és 15 év közötti
idõszakra;
d) az átviteli rendszer-
üzemeltetõk és bármely
más fél ismert beruházá-
si szándékait az elkövet-
kezõ öt vagy több
naptári évre a határokon
átnyúló összekötõ kapa-
citás biztosítása terüle-
tén.

Kétévente,
legkésõbb
július 31-ig

Magyar Energia Hivatal
(a MAVIR ZRt. közre-
mûködésével)
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23. cikk
(8)

Jelentés a Bizottságnak
a piaci erõfölényrõl, va-
lamint az ellenséges fel-
vásárlásra irányuló és
versenyellenes magatar-
tásról. A jelentésben
ezen kívül ismertetni
kell a tulajdonosi szerke-
zet változásait és a nem-
zeti szinten hozott, a
piaci szereplõk megfele-
lõ mértékû változatossá-
gát biztosító, illetve az
összekapcsolásokat és a
versenyt ösztönzõ gya-
korlati intézkedéseket

2010-ig
minden év
július
31-ig,
2010 után
kétévente

Magyar Energia Hivatal
(a Gazdasági Verseny-
hivatal közremûkö-
désével)

24. cikk Megtett biztonsági intéz-
kedés(ek)rõl tájékoztatás
Bizottságnak és a többi
tagállamnak

Ha felme-
rül, hala-
déktalanul

Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisz-
térium

25. cikk A villamos energia im-
portjának felügyelete
„A tagállamok három-
havonként tájékoztatják
a Bizottságot a villamos
energia importjáról,
a megelõzõ három hó-
napban harmadik orszá-
gokból érkezõ fizikai
energiaforgalom tekinte-
tében.”

Három-
havonta

Magyar Energia Hivatal
(a MAVIR ZRt. közre-
mûködésével)

30. cikk Az irányelv alapján
meghozott intézkedések
bejelentése a Bizottság
felé

Az irány-
elv átülte-
tésekor

Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisz-
térium

”
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A Kormány
188/2008. (VII. 28.) Korm.

rendelete
a villamos energiáról szóló

2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 28. pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekez-
dés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli:

1. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
128. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„128. § Az átviteli rendszerirányító a 2008. január 1-je
elõtt átállási költség finanszírozása jogcímen felhalmozó-
dott, 2008. január 1-jéig fel nem használt pénzeszközöket
2008. augusztus 15-ig köteles a Magyar Államkincstár-
nál vezetett „Kincstár különleges bevételek” 10032000-
01034004 számla javára elszámolni.”

2. §

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

(2) Az R. 128. §-a 2008. augusztus 16-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 2008. augusztus 17-én hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
190/2008. (VII. 29.) Korm.

rendelete
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének

korlátozásáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány
a következõket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan magyar vagy
külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, vonta-
tóra, mezõgazdasági vontatóra, lassú jármûre, valamint

e jármûvekbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvényre
(a továbbiakban együtt: tehergépkocsi), amelynek megen-
gedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.

2. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó tehergépkocsival az
ország közútjain

a) július 1-jétõl augusztus 31-éig
aa) szombaton – amennyiben az nem munkanap –

15 órától vasárnap 22 óráig,
ab) munkaszüneti napokon a megelõzõ nap 22 órától

a munkaszüneti nap 22 óráig,
b) szeptember 1-jétõl június 30-áig a megelõzõ nap

22 órától vasárnap és munkaszüneti napokon 22 óráig
közlekedni nem szabad.

(2) Ha a munkaszüneti nap az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott idõszakon belül szombat vagy vasárnap
elõtti, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
idõszakon belül vasárnap elõtti napra esik, a forgalomkor-
látozást a korlátozott idõszak elsõ nap 8 órától az utolsó
nap 22 óráig idõben folyamatosan, megszakítás nélkül kell
alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben
foglalt korlátozás nem vonatkozik a november 4-e és már-
cius 1-je közötti idõszakban a közúti jármûvek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltéte-
leirõl szóló jogszabályban meghatározott, legalább 7-es
(EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, nem-
zetközi forgalomban közlekedõ tehergépkocsira.

3. §

(1) A közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) veszélyhelyzetben a 2. § rendelkezéseinek
végrehajtását meghatározott idõtartamra – a környezet-
védelemért felelõs miniszter véleményének figyelembe-
vételével – felfüggesztheti.

(2) A miniszter a felfüggesztésre vonatkozó döntést az
elektronikus média útján hozza az érdekeltek tudomására.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tilalom alól az üzem-
ben tartó 1. mellékletnek megfelelõ kérelmére a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központi Hivatala – a tehergépkocsi
üzemben tartójának székhelye szerint illetékes környezet-
védelemi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szak-
hatósági állásfoglalása figyelembe vételével, a (2) bekez-
désben meghatározott esetekben – meghatározott idõtar-
tamra, de legfeljebb egy naptári évre a 2. mellékletben

meghatározott tartalmú engedély kiadásával, a legalább
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7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású
tehergépkocsira – a 3. mellékletben megjelölt útvonalak
kivételével – felmentést ad. A teljes naptári évre (január
1-jétõl december 31-éig) vonatkozó felmentések iránti
kérelmet legkésõbb a tárgyévet megelõzõ év december
1-jéig kell benyújtani.

(2) Felmentés más közlekedési eszközzel nem végez-
hetõ olyan szállítások esetén adható, amelyek

a) termelési és kereskedelmi ellátó rendszerek folya-
matos áruellátásában jelentkezõ zavarok elhárítását szol-
gálják,

b) a folyamatos üzemû termelési technológiák alkalma-
zása során felmerülõ zavar elhárítását szolgálják, vagy

c) egyedi jellegû, különleges szervezést igényelnek.

5. §

A 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás nem
vonatkozik:

a) a Magyar Honvédség, a rendõrség, a nemzetbizton-
sági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tûz-, polgári és
katasztrófavédelem, a Vám- és Pénzügyõrség szervezete,
valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által üzemben
tartott,

b) az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság
közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek
kialakításáról és a kombinált fuvarozás elõsegítésérõl
szóló Megállapodás kihirdetésérõl rendelkezõ törvényben
meghatározott kombinált áruszállítást

ba) az átrakó állomás (kombiterminál) és a le-, illetve
felrakóhely között, vagy

bb) a határátkelõhelyhez legközelebb lévõ átrakó állo-
más és határátkelõhely között
végzõ,

c) a katasztrófa- és vízkárelhárítást, -megelõzést, vala-
mint segítségnyújtást végzõ,

d) a mûszaki, baleseti és rakománymentést végzõ,
e) a humanitárius szervezet kezdeményezése alapján

humanitárius jellegûként kezelt küldemények szállítását
végzõ,

f) a kizárólag friss virágrakományt vagy élõ növények-
bõl álló rakományt szállító,

g) a postai levelek, csomagok és újságok szállítását
végzõ,

h) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a település-
tisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezelé-
séhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi
hibaelhárításhoz használt),

i) a forgalmazásra és fogyasztásra szánt folyékony
vagy gáznemû üzemanyagok és tüzelõanyagok szállítását
végzõ, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osz-
tály besorolású,

j) az út-, vasút- vagy közmûépítéshez, illetve az út, vas-
út vagy közmû fenntartásához, javításához vagy tisztításá-
hoz használt,

k) a terménybetakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz,
takarmányszállításhoz, mezõgazdasági munkagép vagy
lassú jármû áttelepítéséhez használt,

l) az élõ állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasz-
tott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élel-
miszert, tojást, friss zöldséget (árut) szállító és az ilyen
szállítási célból üresen közlekedõ,

m) az államhatár és a közlekedési hatóság által erre
a célra kijelölt legközelebbi parkoló között közlekedõ,

n) az államhatártól a magyarországi telephelyig, elsõ
lerakóhelyig – a 2. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
idõszakban – közlekedõ,

o) a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez
berendezések és állatok szállításához használt (ideértve
a rádió, televízió és a külsõ filmfelvételekkel összefüggõ
szállításokat is),

p) a lakossági költöztetéshez használt,
q) a vasút-, hajóállomás és repülõtéri el- és felfuvaro-

zást (a feladó, illetve fogadó cég telephelyétõl legközelebb
esõ állomás viszonylatában) végzõ, a korlátozás ideje alatt
érkezõ, illetõleg továbbításra kerülõ árut szállító,

r) a vontatmány nélkül közlekedõ, 7,5 tonnát meg nem
haladó saját tömegû nyerges vontató kialakítású, legalább
7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

s) a közút kezelõje által a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közleke-
désére kiadott hozzájárulás alapján a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott idõszakban közlekedõ
olyan tehergépkocsira, amely – az a), c) és d) pontban fog-
lalt tehergépkocsi kivételével – a 3. mellékletben meg-
jelölt útvonalak igénybevétele nélkül közlekedik.

6. §

A tehergépkocsi vezetõje
a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyt,
b) a felmentés okát tartalmazó iratot,
c) az 5. § e), g), j), o) vagy q) pontjában meghatározott

szállítás esetén a megbízó vagy a szállító által a 4. mellék-
let szerinti tartalommal kiállított nyilatkozatot menetok-
mányként
köteles magánál tartani és azt az ellenõrzésre jogosultak
felhívására bemutatni.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép
hatályba, azzal, hogy 2008. augusztus 31-ig a korlátozás
idõszakának megállapítására a 2. § (1) bekezdésétõl elté-
rõen a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozá-
sáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet e rendelet
kihirdetésének napján hatályos 2. § (1) bekezdésében fog-
lalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozá-
sáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



1. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A közlekedési korlátozás alóli felmentési kérelem tartalma:
a) a kérelmezõ neve, címe,
b) a szállítani kívánt áru megnevezése,
c) a kérelem részletes indokolása,
d) a szállításhoz szükséges tehergépkocsik számának indokolása,
e) a szállítás tervezett idõpontja (csak eseti felmentés esetében),
f) a szállítás tervezett útvonala,
g) a szállító tehergépkocsik üzemben tartójának neve, címe,
h) a szállító tehergépkocsik gyártmánya, típusa, felépítmény kialakítása, forgalmi rendszáma,
i) a kérelmezõ aláírása, bélyegzõje.

2. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

.................... sorszám

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Engedély

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben

meghatározott közlekedési korlátozás alóli felmentésre

1. A tehergépkocsi üzemben tartójának neve és címe:
2. A tehergépkocsi rendszáma, gyártmánya és típusa:
3. A tevékenység vagy a szállított áru megnevezése:
4. Az engedély érvényességének idõtartama:
5. Egyéb feltételek:

Budapest, .......... év .......... hó ..... nap

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1. Az engedély másra át nem ruházható.
2. Az eredeti engedélyt a gépjármû vezetõje köteles magánál tartani és az ellenõrzésre jogosult hatóságok részére felmutatni.

3. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A nyári korlátozási idõszak alatt a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsival
(július 1-jétõl augusztus 31-éig) nem vehetõk igénybe a következõ útvonalak:

a) M7 autópálya teljes hosszában,
b) 2. sz. fõút Budapesttõl Parassapusztáig,
c) 2/A autóút teljes hosszában,
d) 6. sz. fõút Dunaújváros és Budapest között,
e) 7. sz. fõút,
f) 10. sz. fõút Dorog és Budapest között,
g) 11. sz. fõút Esztergom és Budapest között,
h) 12. sz. fõút teljes hosszában,
i) 1201. j. út teljes hosszában,
j) 51. sz. fõút az 510. sz. fõúttal alkotott csomópontja és Dömsöd között,
k) 71. sz. fõút teljes hosszában,
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l) 76. sz. fõút 71. és 7. sz. fõutakkal alkotott csomópontok között és Zalaapáti és a 71. sz. fõút között,
m) 55. sz. fõút Alsónyék és Baja között,
n) 82. sz. fõút 8. sz. fõúttól Veszprémvarsányig,
o) 84. sz. fõút Sümegtõl a 71. sz. fõútig,
p) 33. sz. fõút Dormándtól Debrecenig,
q) 86. sz. fõút Jánossomorja és Nemesbõd között, Körmend és Zalabaksa között,
r) 37. sz. fõút Miskolc és Sátoraljaújhely között,
s) 38. sz. fõút 37. sz. fõúttal alkotott csomópontja és Rakamaz között.

4. melléklet a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelethez

.................... sorszám

Megbízó/Szállító: ......................................................................................

Nyilatkozat

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben

meghatározott közlekedési korlátozás alóli mentességrõl

1. A mentesség igénybevételére a rendelet 5. § e), g), j), o), q) pontjában* meghatározott szállítás alapján kerül sor.
2. A tehergépkocsi üzemben tartójának neve és címe: ................................................................................................
3. A tehergépkocsi rendszáma, gyártmánya és típusa: ...................................................................................................
4. A tevékenység vagy a szállított áru megnevezése: ....................................................................................................
5. A szállítás megkezdése: ............... év ............... hónap ............... nap ...... óra
6. A szállítás befejezése: ............... év ............... hónap ............... nap ...... óra
7. Megjegyzések: ...........................................................................................................................................................

8. A kiállítás helye és dátuma: ..................................

.........................................................................
a nyilatkozó cégszerû aláírása

* A megfelelõ pontot aláhúzással kell megjelölni.
1. A nyilatkozat másra át nem ruházható.
2. A nyilatkozatot a gépjármû vezetõje köteles magánál tartani és az ellenõrzésre jogosult hatóság részére felmutatni.
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A Kormány
192/2008. (VII. 30.) Korm.

rendelete
a Kecskemét közigazgatási területén

megvalósuló nagyberuházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §
(5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek Kecskemét Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén az M5-ös autópálya – 54-es számú fõ-
út – 5-ös számú fõút – Kecskemét Megyei Jogú Város és
Városföld Község közigazgatási határa által lehatárolt te-
rületen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellék-
letben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellék-
letben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatósági ható-
sági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. számú mellék-

letben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után in-
dult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az M4
autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcso-
lódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigaz-
gatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvání-
tásáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletének 1. Útügyi építési engedély táblázatának
címsor nélkül számított 5. sorának helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„– vasúti közleke-
dés:
a) az országos

közforgalmú vasút
és a hozzá csatla-
kozó, összekötõ
vasúti pálya és sa-
ját célú pályaháló-
zat esetén

b) a helyi közfor-
galmú vasút és a
hozzá csatlakozó,
összekötõ vasúti
pálya és saját célú
pályahálózat esetén

a) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

b) Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

a) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Központi Hivatala

b) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Központi Hivatala”

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a „Pécs
2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési
kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósítá-
sával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt je-
lentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. Útügyi építési
engedély táblázatának címsor nélkül számított 5. sora he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„– vasúti közleke-
dés:
a) az országos

közforgalmú vasút
és a hozzá csatla-
kozó, összekötõ
vasúti pálya és a
saját célú pályahá-
lózat esetén

b) a helyi közfor-
galmú vasút és a
hozzá csatlakozó,
összekötõ vasúti
pálya és saját célú
pályahálózat esetén

a) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Ki-
emelt Ügyek
Igazgatósága

b) Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

a) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Központi Hivatala

b) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Központi Hivatala”

(5) E rendelet 2. § (3)–(4) bekezdése a hatálybalépését
követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

Létesítmény
Létesítmény
azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

1. Kiemelt
nagyberuházásként
gyártelepítés és
annak
létesítményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
létesítményei

Kecskemét
közigazgatási
területén az M5-ös
autópálya
– 54-es számú fõút
– 5-ös számú fõút –
Kecskemét és
Városföld
közigazgatási
határa által
lehatárolt terület

építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-alföldi
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

2. környezetvédelmi
hatósági
engedélyezések

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. útügyi hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Dél-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

4. vízjogi engedélyek Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. energiaügyi
hatósági
engedélyek

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal Szegedi
Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal központi
szerve

6. földvédelmi
hatósági eljárás

Kecskeméti Körzeti
Földhivatal

Bács-Kiskun
Megyei Földhivatal

7. ingatlan-nyilván-
tartási hatósági
eljárások

Kecskeméti Körzeti
Földhivatal

Bács-Kiskun
Megyei Földhivatal

8 földmérési hatósági
eljárások

Kecskeméti Körzeti
Földhivatal

Bács-Kiskun
Megyei Földhivatal

10. erdõvédelmi
hatósági
engedélyek

Bács-Kiskun
Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti
Igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Központ

11. hírközlési hatósági
engedélyek

Nemzeti Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Hírközlési
Hatóság elnöke
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Létesítmény
Létesítmény
azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

12. bányahatósági
engedélyek

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Szolnoki
Bányakapitányság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

13. talajvédelmi
hatósági
engedélyek

Bács-Kiskun
Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Növény-
és Talajvédelmi
Igazgatóság

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Központ

14. kulturális
örökségvédelmi
hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-alföldi
Iroda

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal központi
szerve

15. vasúti hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek
igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

Szakhatósági közremûködés
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. építésügy Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs miniszter

2. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. közlekedés

a) közút Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

b) vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatósága

c) katonai légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság

4. földtan Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bánya-
kapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

388 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám



Szakhatósági közremûködés
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

5. bányászat Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányaka-
pitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

6. rendészet (rendõrség)

a) gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendõr-fõkapitányság rendészetért felelõs miniszter

b) az egyéb országos közutak, a
helyi közutak és a közforgalom
elõl el nem zárt magánutak esetén

Kecskeméti Rendõrkapitányság Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság

7. tûzvédelem Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

8. honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar

honvédelemért felelõs miniszter

9. katasztrófavédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófavédelemért felelõs
miniszter

10. földmûvelésügy

a) termõföldvédelem Kecskeméti Körzeti Földhivatal Bács-Kiskun Megyei Földhivatal

b) talajvédelem Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ

c) erdõvédelem Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ

11. kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal Dél-alföldi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal központi szerve

12. egészségügy Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat
Dél-alföldi Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

13. hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Hírközlési Hatóság
elnöke

14. mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal Szegedi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal központi
szerve

15. élelmiszer-egészségügy Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Élelmiszer-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
14/2008. (VII. 24.) KHEM

rendelete
egyes hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek

hatályon kívül helyezésérõl

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és
c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró szociális és
munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

Hatályát veszti:
a) a szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyete-

mes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez
nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet,

b) a szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyete-
mes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez
nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról szóló
2/2005. (III. 1.) IHM rendelet.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. 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
15/2008. (VII. 31.) KHEM

rendelete
a víziközlekedés rendjérõl szóló

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §
(2) bekezdés p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabály-
zat (a továbbiakban: HSZ) II. része 1.01 cikke a következõ
i) ponttal egészül ki:

[E rész alkalmazásában:]

„i) vitorlás vízi sporteszköz: a legalább 3 m2 névleges
vitorlafelületû vízi sporteszköz,”

(2) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[9.12 cikk – Vízijármûvek közlekedése]

„6. A szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny
sportegyesületi igazolvánnyal rendelkezõ résztvevõi – az
illetékes országos sportági szakszövetség által szabályo-
zott és a vízirendészet rendõri szerve által jóváhagyott,
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben közzétett biztonsági szabályban, továbbá jog-
szabályban elõírt egyéb feltételek mellett – mentesülnek
az 1. és a 4. bekezdésben foglalt korlátozások alól. Az elsõ
mondatban meghatározottakon túl a vitorlás csónakkal va-
ló szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny sport-
egyesületi igazolvánnyal rendelkezõ résztvevõi – az illeté-
kes országos sportági szakszövetség által szabályozott és
a vízirendészet rendõri szerve által jóváhagyott, a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben
közzétett biztonsági szabályban, továbbá jogszabályban
elõírt egyéb feltételek mellett – a 2. és a 3. bekezdésben
foglalt korlátozások alól is mentesülnek.”

2. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hajózási
képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
4. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzé-
sére irányuló vizsgára való felkészülés 2009. január 1-jétõl
csak jóváhagyott képzés keretében történhet.”

(3) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdésében meg-
határozott, az illetékes országos sportági szakszövetség
által szabályozott biztonsági feltételek 2008. augusztus
31-éig a Rendõrség jóváhagyása nélkül is alkalmazhatóak.
Ezen idõpontot követõen a HSZ II. része 9.12 cikk 6. be-
kezdése csak akkor alkalmazható, ha a biztonsági feltéte-
leket a Rendõrség jóváhagyta.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
16/2008. (VIII. 1.) KHEM

rendelete
a földgáz elosztói és közüzemi szolgáltatói

engedélyesek vagy megbízottaik által
fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében
végezhetõ szolgáltatások kizárólagos körének

meghatározásáról

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §
(2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a fogyasztó igénye (megrende-
lése) alapján végzett azon szolgáltatásra terjed ki, amelyért
a fogyasztónak az engedélyes vagy megbízottja (a továb-
biakban: engedélyes) külön díjat vagy más díjtételhez kap-
csolt felárat (a továbbiakban: külön díj) számíthat fel.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az együttmûködõ
földgázhálózat fejlesztéséért szedhetõ csatlakozási díjról
szóló 74/2006. (X. 31.) GKM rendeletben foglalt csatlako-
zásokkal kapcsolatos tevékenységre.

2. §

Az e rendeletben használt fogalmakat a földgázellátás-
ról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET)
3. §-ának és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának rendelkezé-
sei szerint kell értelmezni.

3. §

(1) Az elosztói engedélyes a fogyasztótól – a 4. § (1) be-
kezdésében foglalt kivétellel – az általa igényelt (megren-
delt) következõ szolgáltatásokért kérhet külön díjat:

a) az engedélyes kezelésében lévõ hálózaton történõ
munkavégzés (beleértve a nyomásszabályozóval vagy a
gázmérõ felülvizsgálatával kapcsolatos munkavégzést),

b) a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés léte-
sítésére vonatkozó kiviteli terv felülvizsgálata az
50 m3/óra feletti mérõvel rendelkezõ fogyasztónál,

c) elõre fizetõs gázmérõ felszerelése, valamint hagyomá-
nyos gázmérõ elõre fizetõs mérõeszközre történõ cseréje,

d) a fogyasztónak a földgázellátásból való jogszerû ki-
zárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolása,

e) a gázmérõ le- és felszerelése a háztartási földgáz-
fogyasztó általi vételezés szüneteltetése esetén,

f) a fogyasztói vezetéken vagy berendezésben észlelt
gázszivárgás feltárása és külön megrendelt megszüntetése,

g) a munkavégzés céljából történõ kiszállás,

h) számlamásolat-készítés naptári évenként és fogyasz-
tási helyenként a második alkalomtól kezdõdõen, valamint
az üzletszabályzat (vagy részei), egyéb dokumentum, iga-
zolás másolatának kiadása,

i) rendkívüli leolvasás,

j) a gázmérõbõl kinyerhetõ, a fogyasztó földgázfo-
gyasztására vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása a
második alkalomtól kezdõdõen.

(2) A közüzemi szolgáltatói engedélyes a fogyasztótól
az általa igényelt (megrendelt) következõ szolgáltatáso-
kért kérhet külön díjat:

a) számlamásolat-készítés naptári évenként és fogyasz-
tási helyenként a második alkalomtól kezdõdõen, valamint
az üzletszabályzat (vagy részei), egyéb dokumentumok,
igazolások másolatának kiadása,

b) a fogyasztónak a földgázellátásból való jogszerû ki-
zárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolása,

c) a gázmérõbõl kinyerhetõ, a fogyasztó földgázfo-
gyasztására vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása le-
olvasásonként a második alkalomtól kezdõdõen.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mérõ-
eszközcsere esetén az engedélyes csak a mérõeszköz nyil-
vántartott értékének különbözete után állapíthat meg kü-
lön díjat.

4. §

(1) Nem számítható fel külön díj

a) a kereskedõ és a közüzemi szolgáltató által nyújtott,
a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatáso-
kért, ha azok nyújtására a szolgáltatóváltással összefüg-
gésben került sor,

b) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatá-
sért, ha annak elvégzését jogszabály az engedélyes kötele-
zettségeként határozza meg,

c) a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szol-
gáltatásokért, valamint ezzel összefüggésben a 3. § (1) be-
kezdés g) pontjában meghatározott szolgáltatásokért, ha a
szolgáltatás igénybe vevõje szociális földgázellátásban ré-
szesülõ fogyasztónak minõsül,



d) a 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott szol-
gáltatásért, ha arra a gázmérõ hibája vagy a számlázással
kapcsolatos megalapozott panasz miatt kerül sor.

(2) Ha a fogyasztó a gázmérõ pontatlan mérésének felté-
telezése miatt annak a GET 42. § (1) bekezdése szerinti fe-
lülvizsgálatát kérte az elosztói engedélyestõl, és a felül-
vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a mérõeszköz felül-
vizsgálata indokolt volt, a 3. § (1) bekezdés a) és g) pontja
alapján felszámított külön díjat köteles az elosztói engedé-
lyes a felülvizsgálat eredményérõl való értesüléstõl számí-
tott 8 napon belül a fogyasztónak visszatéríteni. A vissza-
térítést az elosztói engedélyes a fogyasztó fizetési módjá-
nak megfelelõen teljesíti, vagy a fogyasztóval való elõze-
tes megállapodás esetén a fogyasztót terhelõ számlatarto-
zás összegébe beszámítja, vagy a fogyasztó folyószámlá-
ján jóváírja.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a földgáz és a villamos energia elosz-
tói, valamint közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy
megbízottaik által fogyasztói igény alapján, külön díj elle-
nében végezhetõ szolgáltatások kizárólagos körének meg-
határozásáról szóló 20/2007. (II. 12.) GKM rendelet. Ez a
bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

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

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
17/2008. (VIII. 1.) KHEM

rendelete
a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek

és az egyetemes szolgáltató által
a felhasználó igénye alapján

külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások
körérõl és díjairól

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 2. 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) E rendelet hatálya a felhasználó igénye (megrende-
lése) alapján végzett, a villamos energia elosztásán és

egyetemes szolgáltatásán túli azon egyéb szolgáltatásra
terjed ki, amelyért az elosztó hálózati engedélyes és az
egyetemes szolgáltatói engedélyes vagy megbízottja
(a továbbiakban: engedélyes) a felhasználónak külön díjat
vagy más díjtételhez kapcsolt felárat (a továbbiakban: kü-
lön díj) számíthat fel.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közcélú villamos
hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl
szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben foglalt csat-
lakozásokkal kapcsolatos tevékenységre.

2. §

Az e rendeletben használt fogalmakat a villamos ener-
giáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. §-ának, vala-
mint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának rendelkezései
szerint kell értelmezni.

3. §

(1) Az elosztói engedélyes a felhasználótól – a 4. §
(1) bekezdésében foglalt kivétellel – az általa igényelt
(megrendelt) következõ szolgáltatásokért kérhet külön
díjat:

a) az engedélyes kezelésében lévõ kisfeszültségû sza-
badvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és fe-
szültség alá helyezés,

b) az engedélyes kezelésében lévõ kisfeszültségû föld-
kábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség
alá helyezés,

c) az engedélyes kezelésében lévõ középfeszültségû
szabadvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és
feszültség alá helyezés,

d) az engedélyes kezelésében lévõ középfeszültségû
földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és fe-
szültség alá helyezés,

e) fogyasztásmérõ-berendezés felülvizsgálatával kap-
csolatos munkavégzés (bele nem értve az idõszakos hitele-
sítést),

f) egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csat-
lakozási terv felülvizsgálata naptári évenként a második
alkalomtól kezdõdõen,

g) elõre fizetõs fogyasztásmérõ-berendezésnek hagyo-
mányos mérõberendezésre történõ cseréje,

h) elõre fizetõs fogyasztásmérõ-berendezés felszerelé-
se, valamint hagyományos mérõberendezés elõre fizetõs
mérõberendezésre történõ cseréje,

i) a felhasználónak a villamosenergia-ellátásból való
jogszerû kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolása,

j) a munkavégzés céljából történõ kiszállás,
k) számlamásolat-készítés naptári évenként és fogyasz-

tási helyenként a második alkalomtól kezdõdõen, valamint
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az üzletszabályzat (vagy részei), egyéb dokumentum, iga-
zolás másolatának kiadása,

l) rendkívüli leolvasás,
m) a fogyasztásmérõ-berendezésbõl kinyerhetõ, a fel-

használó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó adatok
rendelkezésre bocsátása leolvasásonként a második alka-
lomtól kezdõdõen.

(2) Az egyetemes szolgáltatói engedélyes a felhasználó-
tól az általa igényelt (megrendelt) következõ szolgáltatá-
sokért kérhet külön díjat:

a) számlamásolat-készítés naptári évenként és fogyasz-
tási helyenként a második alkalomtól kezdõdõen, valamint
az üzletszabályzat (vagy részei), egyéb dokumentumok,
igazolások másolatának kiadása,

b) a felhasználónak a villamosenergia-ellátásból való
jogszerû kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolása,

c) a fogyasztásmérõ-berendezésbõl kinyerhetõ, a fel-
használó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó adatok
rendelkezésre bocsátása leolvasásonként a második alka-
lomtól kezdõdõen.

4. §

(1) Nem számítható fel külön díj
a) a kereskedõ és az egyetemes szolgáltató által nyúj-

tott, a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szolgál-
tatásokért, ha azok nyújtására a szolgáltatóváltással össze-
függésben került sor,

b) a 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt szolgálta-
tásokért, ha azok elvégzését jogszabály az engedélyes kö-
telezettségeként határozza meg,

c) a 3. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, valamint ezzel
összefüggésben a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatá-
rozott szolgáltatásokért, ha a felhasználó védendõ fo-
gyasztónak minõsül,

d) a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott szol-
gáltatásért, ha arra a mérõberendezés hibája vagy a szám-
lázással kapcsolatos megalapozott panasz miatt kerül sor.

(2) Ha a felhasználó a fogyasztásmérõ-berendezés pon-
tatlan mérésének feltételezése miatt a fogyasztásmérõ-be-
rendezés felülvizsgálatát kérte az elosztói engedélyestõl,
és a felülvizsgált fogyasztásmérõ-berendezés a külön jog-
szabályban elõírt hibahatárt túllépi, vagy az elosztói enge-
délyes megállapítja, hogy a fogyasztásmérõ-berendezés
hibás, a 3. § (1) bekezdés e) és j) pontja alapján felszámí-
tott külön díjat köteles az elosztói engedélyes a felülvizs-
gálat eredményérõl való értesüléstõl számított 8 napon be-

lül a felhasználónak visszatéríteni. A visszatérítést az
elosztói engedélyes a felhasználó fizetési módjának meg-
felelõen teljesíti, vagy a felhasználóval való elõzetes meg-
állapodás esetén a felhasználót terhelõ számlatartozás
összegébe beszámítja, vagy a felhasználó folyószámláján
jóváírja.

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdés k) pontjában és a 3. § (2) bekez-
dés a) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj
mértéke oldalanként nem haladhatja meg a villamos ener-
gia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.)
GKM rendelet 1. számú melléklet II. Elosztási díj
1. A) táblázat e) pont ec) alpontjában meghatározott kisfe-
szültségû villamos energia elosztói alapdíj (a továbbiak-
ban: elosztói alapdíj) 0,05%-át.

(2) A 3. § (1) bekezdés f), l) és m) pontjában, valamint a
3. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatásokért
kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosztói
alapdíj 5%-át.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatá-
sokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosz-
tói alapdíj 7%-át.

(4) A 3. § (1) bekezdés b), e), g) és j) pontjában foglalt
szolgáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja
meg az elosztói alapdíj 10%-át.

(5) A 3. § (1) bekezdés i) pontjában és a 3. § (2) bekez-
dés b) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj
mértéke nem haladhatja meg az elosztói alapdíj 20%-át.

(6) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatá-
sokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosz-
tói alapdíj 20%-át.

(7) A 3. § (1) bekezdés d) és h) pontjában foglalt szol-
gáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az
elosztói alapdíj 30%-át.

(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti díjak az általános for-
galmi adó összegét nem tartalmazzák.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon lép ha-
tályba.

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 105 – 114. száma)

B)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

189/2008. (VII. 28.) Korm. r. egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ kormányrendeletek módosítá-
sáról (Magyar Közlöny 110. szám, 6692. oldal)

8/2008. (VII. 24.) NFGK r. egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (Ma-
gyar Közlöny 108. szám, 6647. oldal)

10/2008. (VIII. 1.) NFGM r. a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának elsõ konstrukciójára vonatkozó részle-
tes szabályokról (Magyar Közlöny 114. szám, 8277. oldal)

C)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

33/2008. (VIII. 1.) KüM h. a Londonban, 1976. november 19-én kelt, a tengeri követelésekkel összefüggõ felelõsség
korlátozásáról szóló 1976. évi Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2008. évi XXII. törvény 2. és 4. §-ai hatálybalépésérõl
(Magyar Közlöny 114. szám, 8287. oldal)

34/2008. (VIII. 1.) KüM h. a Londonban, 1996. május 2-án kelt, a tengeri követelésekkel összefüggõ felelõsség kor-
látozásáról szóló 1976. évi egyezmény módosításáról szóló 1996. évi jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2008. évi
XXII. törvény 3. és 5. §-ai hatálybalépésérõl (Magyar Közlöny 114. szám, 8287. oldal)

Közlemények

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Melléklete egységes szerkezetû szövegének közzétételérõl*

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetésérõl szóló 1979. évi
19. törvényerejû rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészí-
téseinek kihirdetésérõl szóló 2007. évi CXX. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Mellékletét a 2007. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetben közzéteszem.

Dr. Szaból Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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* A közlemény teljes szövegét a Hivatalos Értesítõ 2008/29. számának CD-melléklete tartalmazza, amelyet a kiadó a Magyar Közlöny elõfizetõinek kérésre
megküld (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746, postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
közleménye

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló

2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló
Szabályzat egységes szerkezetû szövegének közzétételérõl*

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilnius-
ban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirde-
tésérõl szóló 2007. évi XCI. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vil-
niusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatot a 2007. évi módosításaival és kiegészítéseivel
egységes szerkezetben közzéteszem.

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

* A közlemény teljes szövegét a Hivatalos Értesítõ 2008/29. számának CD-melléklete tartalmazza, amelyet a kiadó a Magyar Közlöny elõfizetõinek kérésre
megküld (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746, postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
közleménye

a közlekedési szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképe-
sítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek. Jóváhagyási szám: GKM/10842/1/2008.

A központi programokat a közlekedési ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról
szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni.

OKJ-
sorszám

Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

241 52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai mûszerész
242 51 525 01 1000 00 00

51 525 01 0001 54 01
Autószerelõ
Autótechnikus

244 54 841 01 0000 00 00 Hajózási technikus
245 31 841 01 0000 00 00 Haszongépjármû-vezetõ
246 31 525 02 1000 00 00 Jármûfényezõ
247 31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos
248 31 543 05 0000 00 00

31 543 05 0001 54 01
Kishajóépítõ, -karbantartó
Kishajóépítõ és -karbantartó technikus

249 52 523 02 1000 00 00
52 523 02 0001 54 01

Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésautomatikai technikus

250 54 582 02 0000 00 00 Közlekedésépítõ technikus
251 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó
253 54 841 02 1000 00 00 Légiutas-kísérõ
254 33 525 01 0000 00 00 Motor- és kerékpárszerelõ
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OKJ-
sorszám

Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

255 52 525 02 1000 00 00 Repülõgép-mûszerész
256 52 525 03 0000 00 00 Repülõgépsárkány-szerelõ
257 52 525 04 1000 00 00

52 525 04 0001 54 01
Repülõgép-szerelõ
Repülõgép-technikus

258 52 841 03 0000 00 00 Repülõtéri földi kiszolgáló
260 31 582 18 1000 00 00 Útépítõ
261 51 525 02 0000 00 00

51 525 02 0001 54 01
Vasútijármû-szerelõ
Vasútijármû-technikus

262 31 841 02 1000 00 00 Vasúti pályamunkás
264 52 841 04 0000 00 00

52 841 04 0001 54 01
52 841 04 0001 54 02
52 841 04 0001 54 03

Vasútüzemvitel-ellátó
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

A jóváhagyott és hitelesített központi programok megrendelhetõk a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézettõl
és megtekinthetõk az intézet honlapján (www.nive.hu).

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye
szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az alábbi
szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.

Jóváhagyási szám: KHEM/911/2/2008.

A központi programokat a távközlési ágazatba tartozó, valamint a Postai ügyintézõ szakképesítések szakmai és vizs-
gakövetelményei kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell
alkalmazni.

Szakképesítés OKJ azonosító száma Szakképesítés megnevezése
33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózatszerelõ
33 523 03 1000 00 00 Távközlési mûszerész
54 523 03 0000 00 00 Távközlési technikus
52 841 02 0000 00 00 Postai ügyintézõ

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapján
(www.nive.hu).

A hiteles központi programok példányait a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Vizsgadokumentációs Iroda, 1085 Budapest, Baross u. 52. levélcímre lehet megküldeni.

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

A NEREUS Park Hotel Kft. hirdetése
a balatonalmádi közforgalmú kishajó kikötõje kikötõrendjérõl

A NEREUS Park Hotel Korlátolt Felelõsségû Társaság (8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 3.) balatonalmádi közforgal-
mú kishajó kikötõje használatának helyi szabályait (kikötõrendjét) megállapította, amelyet a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hatósági Fõosztály a 2008. június 3. napján kelt KU/HF/895/1/2008. számú határoza-
tával jóváhagyott. A határozat 2008. június 20-án jogerõre emelkedett.

A kikötõrend az üzembentartónál betekintésre rendelkezésre áll, azt a kikötõben kihelyezi, és térítés ellenében az
üzembentartónál beszerezhetõ.

NEREUS Park Hotel Kft.
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Közlemény

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadvány.

A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysér-
tések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elmé-
leti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.

A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterülete-
ken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.

A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 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

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Közlöny Könyvek címû kommentársorozat alapjául eredetileg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó elektronikus jogszabály-
gyûjteményében, a Hivatalos Jogszabálytár CD-n megjelent aktuális törvénymagyarázatok szolgáltak. Az új sorozat kötetei egyszerre
elméleti és gyakorlati kézikönyvek, amelyek közül nem egy ma már önálló szakkönyvként, egyetemi tankönyvként is elismert. Céljuk,
hogy a jogalkalmazást segítõ, közérthetõ információkat kedvezõ áron, a lehetõ legszélesebb kör számára tegyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
a Közlöny Könyvek kommentársorozatán belül öt külön kötetben jelenik meg, követve a polgári jog hagyományosan kialakult felosz-
tását, figyelemmel az oktatásban megszokott rendszerezésre, és a kezelhetõség, használhatóság szempontjaira is. Az öt kötet egy-
idejû megrendelése vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kötetek tematikája:

I. A személyek joga
Szerzõk: dr. Nótári Tamás, dr. Péterfalvy Attila,
dr. Sándor István
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 344 oldal
Ára: 2990 Ft

II. Dologi jog
Szerzõk: dr. Nótári Tamás, dr. Pap Gergely, dr. Zsadon Péter
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 344 oldal
Ára: 2990 Ft

III. Kötelmi jog – Általános rész
Szerzõk: dr. Czuczai Jenõ, dr. Dósa Ágnes, dr. Kapa Mátyás,
dr. Méhes Tamás, dr. Sárközy Szabolcs, dr. Ujlaki Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 840 oldal
Ára: 4536 Ft

IV. Kötelmi jog – Különös rész
Szerzõk: dr. Basa Ildikó, dr. Boóc Ádám,
dr. Czuczai Jenõ, dr. Dömötör László,
dr. Ferenczy Endre, dr. Méhes Tamás,
dr. Nótári Tamás, dr. Pázmándi Kinga, dr. Teiner Gábor,
prof. dr. Török Gábor, dr. Ujlaki Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 550 oldal
Ára: 3150 Ft

V. Öröklési jog
Szerzõk: dr. Boóc Ádám, dr. Czuczai Jenõ,
dr. Imre T. Miklós, dr. Nótári Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 320 oldal
Ára: 2625 Ft

Az öt kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 291 Ft helyett 13 033 Ft.
A kötetek megvásárolhatók 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem a Polgári törvénykönyv magyarázatának alábbi köteteit:

� I. A személyek joga (2990 Ft) ..... példányban.

� II. Dologi jog (2990 Ft) ..... példányban.

� III. Kötelmi jog – Általános rész (4536 Ft) ..... példányban.

� IV. Kötelmi jog – Különös rész (3150 Ft) ..... példányban.

� V. Öröklési jog (2625 Ft) ..... példányban.

� Az öt kötet együtt (13 033 Ft) ..... példányban.

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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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Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
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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.
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