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I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 30.

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

ÁRA: 1260 FORINT



Személyi hír

A miniszterelnök
60/2008. (IX. 9.) ME

határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 60. § (1) bekezdése alapján, a közleke-
dési, hírközlési és energiaügyi miniszter javaslatára

Bóna Ákost

a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
szakállamtitkárát e tisztségébõl

– 2008. szeptember 1-jei hatállyal –

felmentem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Jogszabályok

A Kormány
227/2008. (IX. 11.) Korm.

rendelete
a Záhony térségében a vasúti,

valamint a belsõ közúti infrastruktúra
fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításá-
ról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény
12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban megállapított feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

A Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti
infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a
mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek alapját a következõ beruházások képezik:]

„b) Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejleszté-
se (100-as fõvonalon kívül) az árufuvarozási határátmene-
tet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat üte-
mes felújítása;

c) Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése,
az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló
vontató vágány-hálózat ütemes felújítása.”

2. §

(1) Az R. melléklete 2. pontjának elsõ „Beruházás” cí-
mû oszlopában a „Záhony térségében a vasúti infrastruk-
túra fejlesztése, az árufuvarozási határátmenetet biztosító
széles és normál nyomtávú gerinchálózat, valamint az
árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló
vontató vágány-hálózat ütemes felújítása – munkák Ko-
moró állomáson” szövegrész helyébe a „Záhony térségé-
ben a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fõvonalon
kívül) az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és
normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása” szö-
veg lép.

(2) Az R. melléklete 3. pontjának elsõ „Beruházás” cí-
mû oszlopában a „Záhony térségében a vasúti infrastruktú-
ra fejlesztése, az árufuvarozási határátmenetet biztosító
széles és normál nyomtávú gerinchálózat, valamint az áru-
fuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató
vágány-hálózat ütemes felújítása – munkák Fényeslitke
térségében” szövegrész helyébe a „Záhony térségében
vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és lo-
gisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vágány-hálózat
ütemes felújítása” szöveg lép.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen in-
dult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
229/2008. (IX. 12.) Korm.

rendelete
az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a
fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint az
elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továb-

biakban: szolgáltatók),
b) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban:

hatóság).

(2) E rendelet szabályait kizárólag az elõfizetõi szerzõ-
dések alapján nyújtott szolgáltatásokra kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az elektronikus hír-
közlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.)
127. §-ának (4) bekezdése alkalmazásával kötött elõfizetõi
szerzõdés alapján nyújtott szolgáltatásokra.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) szolgáltatásminõség: a szolgáltatási képességek ob-

jektívan mérhetõ minõségi mutatókkal jellemezhetõ azon
együttes hatása, amely a szolgáltatás felhasználójának elé-
gedettségi fokát jellemzõen meghatározza;

b) szolgáltatásminõségi követelmények: a szolgáltatás-
minõségi mutatókra vonatkozóan a szolgáltató általános
szerzõdési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) vállalt
kötelezõen teljesítendõ célértékek és a számlázási rend-
szerre e rendeletben elõírt követelmények összessége,
amelyek teljesülése vagy túlteljesülése esetén – a jogkö-
vetkezmények tekintetében – a szolgáltatás megfelelõnek,
vagy bármelyikének nem teljesítése esetén alulteljesített-
nek minõsül (az egyetemes szolgáltatás minõségi követel-
ményeire a külön jogszabályban foglalt elõírások is vonat-
koznak);

c) megfelelõség igazolás: a megfelelõség ellenõrzésére
vonatkozó eljárás alapján kiállított, a 6. § (1) bekezdése
szerinti dokumentum, amely hitelt érdemlõen igazolja,
hogy a szolgáltatás minõsége megfelel a szolgáltatásminõ-
ségi követelményeknek;

d) számlázási rendszer: a szolgáltatás igénybevételét, a
szolgáltató teljesítésének ellenértékét meghatározó, a
számlakészítéshez szükséges alapadatokat tartalmazó, fel-
dolgozó, adatokat elõállító, számlákat generáló rendsze-
rek, folyamatok összessége;

e) forgalommérésen alapuló számlázási rendszer: min-
den olyan számlázási rendszer, ahol az elõfizetõk díjfize-
tése részben, vagy egészben, illetve ahol egy forgalmi ke-
ret felhasználásának mértéke az idõ, az átvitt adatmennyi-
ség, vagy a hívások, adatközlések darabszámától függ.

3. §

(1) A szolgáltató az 1. mellékletben meghatározott szol-
gáltatásminõségi követelmények számszerû célértékeit
köteles az ÁSZF-jében meghatározni.

(2) A szolgáltató az (1) és a (3) bekezdés szerinti célér-
tékeket, valamint a 2. mellékletben meghatározott adatokat
köteles az ügyfélszolgálatán a felhasználók számára
könnyen elérhetõ helyen és módon, valamint internetes
honlapján közzétenni.

(3) A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonat-
kozó, az e rendeletben nem szabályozott szolgáltatásminõ-
ségi követelményeket a szolgáltató köteles az ÁSZF-jében
meghatározni.

(4) A (3) bekezdés szerinti szolgáltatásminõségi köve-
telményeket a szolgáltató a vonatkozó rendszerspecifiká-
ciós szabványra, vagy ajánlásra való hivatkozással is meg-
határozhatja. Amennyiben a szolgáltató mûszaki rendsze-
re – annak elemeit, azok egymással, és a környezetükkel
való kapcsolatait is beleértve – megfelel az adott rendszer-
re kidolgozott, arra vonatkoztatható mûszaki szabványok-
nak, vagy ajánlásoknak – az ellenkezõ bizonyításáig – vé-
lelmezni kell, hogy a nyújtott szolgáltatás megfelel a
(3) bekezdés szerinti szolgáltatásminõségi követelmé-
nyeknek.

(5) A hatóság a szolgáltatás minõségére vonatkozó ér-
vényes nemzeti, európai és nemzetközi – különösen ETSI
és ITU-T – szabványok, ajánlások listáját közzéteszi.

4. §

(1) A szolgáltató minden, az adott helyzetben általában
elvárható intézkedést köteles megtenni annak érdekében,
hogy szolgáltatása megfeleljen a szolgáltatásminõségi kö-
vetelményeknek.

(2) A szolgáltató az e rendeletben meghatározott és az
ezen felül, az ÁSZF-jében vállalt szolgáltatásminõségi
célértékek vonatkozásában köteles éves szintû ütemezés-
nek megfelelõen ellenõrzést folytatni, melyet a megfelelõ-
ségi nyilatkozatot kiállító szolgáltatónak a 7. § (2) bekez-
dése szerint kell dokumentálnia.

(3) A szolgáltatónak a minõség helyreállítása érdekében
haladéktalanul intézkednie kell, ha az ellenõrzés megálla-
pítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg valamely szolgál-
tatásminõségi követelménynek. Az intézkedést követõen a



korábban nem teljesített szolgáltatásminõségi követel-
mény teljesítésének ellenõrzését meg kell ismételnie.

(4) A szolgáltatásminõség megfelelõségének ellenõrzé-
sét követõ 15 napon belül a szolgáltató köteles ügyfélszol-
gálatán a felhasználók számára könnyen elérhetõ helyen és
módon, valamint internetes honlapján közzétenni annak
eredményét az ÁSZF-jében meghatározott célértékek tel-
jesítésének számszerû adataival, továbbá a 2. mellékletben
megjelölt adatokkal. A nem teljesülõ célértékeket mutató
mérés esetén – az esetleg szükséges javításokat követõen –
a követelmények teljesülését bemutató mérés eredményét
a szolgáltató köteles újra közzétenni.

5. §

A szolgáltató, ha az elõzõ naptári év december 31-én
már legalább féléves idõtartamban ténylegesen nyújtja
szolgáltatását, akkor köteles január 31-éig benyújtani a ha-
tósághoz szolgáltatásonként:

a) az elõzõ naptári évre vonatkozó megfelelõség igazo-
lást;

b) az elõzõ naptári év december 31-én meglévõ elõfize-
tések számát;

c) az elõzõ naptári évben megszüntetett elõfizetések
számát;

d) az ÁSZF-jében meghatározott minõségi mutatók
vállalt célértékeit, valamint azoknak az elõzõ évre vonat-
kozó teljesítési adatait, továbbá a 2. mellékletben megha-
tározott adatokat;

e) a 7. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti tárgyévre
vonatkozó vizsgálati tervet.

6. §

(1) E rendelet alkalmazásában megfelelõség igazolás-
nak minõsül:

a) a szolgáltató által kiadott megfelelõségi nyilatkozat,
vagy

b) az ISO szabványoknak megfelelõen tanúsított minõ-
ségirányítási rendszerrel rendelkezõ szolgáltató által kiál-
lított, e rendelet szerinti szolgáltatásminõségi követelmé-
nyeknek történõ megfelelõségre vonatkozó nyilatkozat és
érvényes tanúsítvány, illetõleg tanúsítás, felülvizsgálati je-
lentés, vagy

c) az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter által
kijelölt tanúsító szervezet által kiállított, érvényes megfe-
lelõség tanúsítvány, illetõleg tanúsítás felülvizsgálati je-
lentés.

(2) A megfelelõségi nyilatkozat minimális tartalmi ele-
meit a 3. melléklet határozza meg.

(3) A hatóság, a szolgáltató által az ÁSZF-ben rögzített
szolgáltatásminõségi célértékeket, valamint az 5. § szerint
benyújtott igazolásokat, adatokat piacfelügyeleti tevé-

kenysége során felhasználja, valamint összehasonlító ada-
tokat tesz közzé az Eht. 144. §-ának (6) bekezdése szerint.

(4) A hatóság a szolgáltatók számára az 5. § b)–d) pontja
szerinti adatok benyújtására elektronikus adatlapot vagy
internetes adatbeviteli lehetõséget rendszeresít, amelyet a
kötelezettség teljesítésére meghatározott határidõ kezdete
elõtt legalább 1 hónappal köteles internetes honlapján köz-
zétenni.

7. §

(1) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ese-
tekben a szolgáltatónak minden megfelelõségi nyilatko-
zathoz mûszaki dokumentációt kell kidolgoznia, és annak
valamennyi dokumentumát a 3. melléklet szerinti azonosí-
tó adatokkal kell ellátnia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mûszaki dokumentációnak
magában kell foglalnia különösen:

a) a szolgáltatás megnevezését, a szolgáltatásminõségi
követelmények leírását, értelmezését és ellenõrzésének
módszerét;

b) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a szám-
lázási rendszernek az e rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak
szerinti leírását;

c) a szolgáltatásminõségi célértékeket, e célértékek ér-
telmezését és teljesítésük ellenõrzésének vizsgálati mód-
szerét;

d) a vizsgálati tervet, amely a szolgáltató által meghatá-
rozott ütemezés szerint ellenõrzött szolgáltatásminõségi
követelményekre vonatkozóan legalább a tárgyi idõszakra
vonatkozó ellenõrzések számát, ütemezését, a vizsgálat
helyét és – mérés esetén – a vizsgálatonkénti mérések szá-
mát tartalmazza;

e) a felhasznált forrásadatokat, a forrásadatok azonosí-
tását és azt, hogy milyen formában állnak rendelkezésre,
milyen módon képzõdnek;

f) a vizsgálati, mérési jegyzõkönyveket – amelyek
összeállítása során elsõdlegesen az MSZ EN ISO/IEC
17025 szabvány formai követelményei az irányadóak – a
mérési adatokat, azok kiértékelését, a származtatott ered-
ményeket és azok származtatásának módját;

g) a 4. § (3) bekezdése szerinti esetben a tett intézke-
désrõl és a megismételt ellenõrzés eredményérõl – az
f) pont szerinti követelmények alapján – készült jegyzõ-
könyvet;

h) a szolgáltató által – a belsõ ellenõrzéssel összefüg-
gésben – közzétett, a szolgáltatás minõségének megfelelõ-
ségével kapcsolatos adatokat, tájékoztatókat, közleménye-
ket.

(3) A szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti mûszaki
dokumentációt a megfelelõség igazolás kiadásától számí-
tott öt évig a hatóság számára rendelkezésre bocsátható
módon, ellenõrzés céljából meg kell õriznie.

508 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 9. szám



9. szám KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 509

(4) A mûszaki dokumentációban bekövetkezett változá-
sokat dokumentálni kell.

8. §

(1) Forgalommérésen alapuló számlázás esetén ellenõr-
zési rendszert kell mûködtetni. A számlázási rendszerbe
épített ellenõrzési folyamatnak biztosítania kell a forga-
lom pontos mérését, az összeköttetés díjának hibátlan ki-
számítását, és meg kell akadályoznia a szolgáltató elektro-
nikus hírközlõ hálózatához, a nyújtott elektronikus hírköz-
lési szolgáltatáshoz, valamint a számlázó rendszerhez tör-
ténõ jogosulatlan hozzáférést. Ennek érdekében:

a) rögzíteni kell a számlázási rendszer nem megfelelõ
mûködése esetén teendõ intézkedések körét;

b) biztosítani kell az intézkedések végrehajtását;
c) nyilvántartást kell vezetni az ilyen eseményekrõl és a

tett intézkedésekrõl.

(2) E rendelet követelményrendszere alapján:
a) a forgalmi adatgyûjtés (mérés) akkor pontos, ha az

adott összeköttetésre vonatkozóan a szolgáltatás igénybe-
vétele során mért és a számlázáshoz eltárolt érték az
ugyanarra az összeköttetésre vonatkozó ellenõrzõ mérés
alapján a (4) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott
pontossági kritériumon belül van,

b) az összeköttetés díja akkor van hibátlanul kiszámol-
va, ha az elõfizetõ felé kiszámlázott díj, az adott összeköt-
tetésen mért forgalom mellett nem tér el az ÁSZF-ben köz-
zétett tarifa alapján számítható értéktõl.

(3) Az ellenõrzõ mérésre használt eszköz pontosságá-
nak legalább egy nagyságrenddel meg kell haladnia a
(4) bekezdés a)–d) pontjaiban elõírt értékeket.

(4) Az adatgyûjtéshez használt eszközöknek és módsze-
reknek az alább részletezett feltételek mellett a számlázási
idõszakokra vonatkozóan biztosítaniuk kell az alábbiak-
ban meghatározott pontossági értékeket:

a) idõmérésen alapuló szolgáltatás forgalommérését
olyan pontossággal kell végezni, hogy a tényleges kapcso-
lati idõ és a mért szolgáltatási idõ közötti eltérés vezetékes
csatlakozás esetén egy másodpercet, rádiós csatlakozás
esetén két másodpercet ne haladjon meg;

b) forgalommérést egyéb esetekben olyan pontosság-
gal kell végezni, hogy egy adott összeköttetésben a szám-
lázott forgalom és az ellenõrzõ mérés által kimutatott for-
galom között az eltérés ne haladja meg a számlázási rend-
szerben alkalmazott számlázási egység 1/2-ét;

c) a b) pont szerinti esetben, ha a forgalommérésen ala-
puló számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egy-
ség darabszám, akkor egy adott összeköttetésben a számlá-
zott forgalom nem haladhatja meg az ellenõrzõ mérés által
kimutatott forgalmat;

d) az összeköttetés kezdési és befejezési idõpontját, va-
lamint a napszakváltást a közép-európai zónaidõhöz ké-
pest két másodperc pontossággal kell mérni;

e) a pontatlanul mért forgalmú összeköttetések száma
nem lehet nagyobb, mint a szolgáltató által a tárgyidõszak-
ban azonos módon mért forgalmú összeköttetések számá-
nak egy tízezrede;

f) az összes pontatlanul mért forgalmú összeköttetés
számlázási hibaösszege a tárgyidõszakra vonatkozóan
nem haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért
forgalmú összeköttetésekre kiszámlázott kapcsolási és for-
galmi díjak összegének az egy ötvenezred részét;

g) forgalommérési adat csak a szolgáltatás igénybevé-
tele esetén keletkezhet, az adatállomány nem lehet utólag
szerkeszthetõ;

h) biztosítani kell, hogy a forgalommérési adatok a fel-
dolgozó rendszerhez történõ továbbítás során ne sérülhes-
senek, és ne lehessen azokhoz jogosulatlanul hozzáférni,
függetlenül attól, hogy a forgalommérési adatok informa-
tikai hálózaton vagy egyéb adathordozón kerülnek továb-
bításra;

i) tízezer mért forgalmú összeköttetésbõl legfeljebb
egynek a díja lehet hibásan kiszámolt;

j) az összes hibásan kiszámolt díjú összeköttetés teljes
számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által
a tárgyidõszakban kiszámlázott kapcsolási és forgalmi dí-
jak összegének az egy húszezred részét;

k) ötvenezer mért forgalmú összeköttetésbõl legfeljebb
egy eredményezhet túlszámlázást.

(5) A (4) bekezdés d) pontjában alkalmazott viszonyítá-
si idõalap mûszaki megvalósítását dokumentálni kell.

(6) A számlázási rendszer és a hálózat védettségére vo-
natkozó követelmények:

a) a feldolgozó helyiségekbe való belépést nyilvántar-
tani és ellenõrizni kell elektronikus beléptetéssel vagy a
személyzet által vezetett belépési napló vezetésével;

b) egyéb adminisztratív intézkedésekkel a feldolgozás
bemenõ adataihoz, a feldolgozó folyamathoz és a keletke-
zett adatokhoz a hozzáférés biztonságát és a hozzáférések
nyilvántartását biztosítani kell;

c) az elektronikus hírközlõ hálózat akkor minõsül vé-
dettnek, ha a szolgáltató fizikai és adminisztratív intézke-
désekkel biztosítja, hogy az elektronikus hírközlõ hálózat-
hoz, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz, vagy
az elõfizetõ által közölt információhoz jogosulatlanok szá-
mára a hozzáférés csak különösen nehéz feltételekkel – így
különösen látható rongálással járó, vagy más feltûnõ mó-
don, vagy tiltott eszközök, módszerek igénybevételével –
lehetséges;

d) a helyhez kötött telefonhálózat – az ellenkezõ bizo-
nyításáig – a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek te-
kinthetõ, ha a hálózat kiépítése megfelel az MSZ
17128-1–3:1997 szabványsorozat elõírásainak;

e) a rádiótávközlõ hálózat az ellenkezõ bizonyításig a
jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthetõ, ha a
hálózathoz vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosí-
tását a rendszer – a segélykérõ összeköttetések kivételével
– minden alkalommal a hozzáférést kérõ rádióberendezés,
valamint az elõfizetõ azonosításától teszi függõvé (a rádió-



berendezés IMSI vagy IMEI azonosítója, illetõleg az elõfi-
zetõ SIM kártyája és PIN kódja vagy hasonló biztonságot
nyújtó más azonosítási módszerek útján).

9. §

(1) A helyhez kötött telefon és mobil rádiótelefon szol-
gáltatás forgalommérésen alapuló számlázási rendszeré-
nek a 8. § követelményein felül meg kell felelniük a szám-
lázási idõszakokra vonatkozóan az alábbi követelmények-
nek:

a) az ellenõrzõ rendszer által, pozitív eltéréssel mért
idejû összeköttetések száma nem lehet nagyobb, az összes
mért összeköttetés egy ötvenezred részénél;

b) az a) pont szerint pontatlan idejûnek mért összeköt-
tetések teljes számlázási összege nem haladhatja meg a
szolgáltató által azonos módon mért összeköttetésekre ki-
számlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének az egy
százezred részét.

(2) A vizsgált idõszakban a szolgáltató által vállalt, az
elõfizetõk által kért számlázási név- és címváltozásokból
eredõ, a számlavezetési rendszerben történõ átvezetési ha-
táridõn túli átvezetések aránya nem haladhatja meg az egy-
tized százalékot.

(3) A 8. § (4) bekezdésének a)–f), i)–k) pontjai, valamint
a 9. § (1)–(2) bekezdései esetében az ellenõrzések igazolá-
sa történhet legalább egy hónapra vonatkozó – egy számlá-
zási idõszakkal egybeesõ – folyamatos méréssel, vagy ki-
jelölt tanúsító szervezet által történõ tanúsítással arra vo-
natkozóan, hogy a szolgáltató megfelelõ számlázás ellen-
õrzési folyamatokat és ellenõrzõ méréseket alkalmaz.

10. §

Az Eht. 138. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántar-
tásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az Eht. 129. §-a (6) bekezdésének b) és d) pontjai,
valamint a 157. §-a (2) bekezdésének b) pontja figye-
lembevételével az elõfizetõ azonosításához szükséges
adatokat;

b) a díjreklamáció tárgyát;
c) a díjreklamáció dátumát és idõpontját;
d) a díjreklamáció tárgyában tett intézkedéseket;
e) a kivizsgálás eredményét;
f) az elõfizetõ értesítésének dátumát, idõpontját és

módját.

11. §

(1) A szolgáltatás minõségével kapcsolatos kötelezett-
ségek teljesítését a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége
keretében ellenõrzi.

(2) A hatóság ellenõrzése során a minõségirányítási
rendszer tanúsítási dokumentációját a bizonyítási eljárás-
ban figyelembe veheti, a szolgáltatás minõség megfelelõ-
ségét tanúsító dokumentációt köteles figyelembe venni.

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételek-
kel – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdése, az 1. mel-
léklete 3. pontjának c) és d) alpontja, 4. pontjának b) al-
pontja, valamint 6. pontja a rendelet kihirdetését követõ
90. napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a frekven-
ciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és
pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rende-
let

a) 21. §-ának (2) bekezdésében a „frekvenciahasználati
jogosultság” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati
jogosultság, digitális rádió- és televízió-mûsorszóró háló-
zat, illetve -mûsorszóró adó üzemeltetési jogosultság” szö-
veg,

b) 1. §-ának a) pontjában, 2. §-ának d) pontjában,
19. §-ának (6) és (7) bekezdésében, 21. §-ának (3) bekez-
désében, 1. mellékletének q) pontjában, 2. mellékletének
o) pontjában a „frekvenciahasználati jogosultság” szöveg-
rész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultságot” szö-
veg,

c) 3. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövegében a
„használati jogosultság” szövegrész helyébe a „használati
jogosultsága” szöveg
lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének
a fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl
szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet;

b) a távközlési tevékenységet végzõket terhelõ adat-
szolgáltatási kötelezettségrõl, a Hírközlési Felügyelet által
végzett adatkezelésrõl, és a Hírközlési Felügyelet által ve-
zetett nyilvántartásokról szóló 22/2001. (XII. 22.)
MeHVM rendelet;

c) az Internet szolgáltatás távbeszélõ hálózaton keresz-
tül történõ elérésének áráról, valamint az Internet szolgál-
tatás távközlõ hálózaton keresztül történõ nyújtása esetén
a távközlõ szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a
távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak szóló
30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet;

d) az Internet szolgáltatás távbeszélõ hálózaton keresz-
tül történõ elérésének áráról, valamint az Internet szolgál-
tatás távközlõ hálózaton keresztül történõ nyújtása esetén
a távközlõ szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a
távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak szóló
30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet, valamint a hálózati
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szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról
szóló 1/2002. (I. 11.) MeHVM rendelet módosításáról ren-
delkezõ 3/2003. (II. 7.) IHM rendelet;

e) a rádió és televízió mûsorszórás legmagasabb díjai-
ról szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet.

(5) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti a (3)–(5) bekezdés.

(6) A jelen rendelet hatálybalépése napjáig kiadott – a
szolgáltatás minõségére vonatkozó – tanúsítványok érvé-
nyességét a 12. § (4) bekezdésének a) pontja nem érinti,
azonban a 2008. október 1-je után kezdeményezett tanúsí-
tási eljárások során e rendeletnek való megfelelõséget kell
igazolni.

13. §

Ez a rendelet az egyetemes szolgáltatásról és az elektro-
nikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló,
2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv 22. cikk rendelkezéseinek való megfelelést
szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelethez

1. Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra
vonatkozóan alkalmazandó szolgáltatásminõségi követel-
mények:

a) szolgáltatáshoz való új elõfizetõi hozzáférési pont
létesítésének és a szolgáltatás igénybevételét biztosító mû-
ködtetés megkezdésének az elõfizetõi szerzõdés létrejötté-
tõl számított, az esetek 80%-ában vállalt határideje napok-
ban (egy napnál rövidebb határidõ esetén órában);

b) a szolgáltatásminõséggel kapcsolatos bejelentett
panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek
80%-ában teljesített határideje órában;

c) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a beje-
lentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének az
esetek 80%-ában teljesített határideje napokban, össz-
hangban az Eht. 138. §-ának (3) bekezdésével;

d) szolgáltatás idõbeli rendelkezésre állása százalék-
ban;

e) a szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézõjének
120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügy-
félszolgálatra érkezõ hívások esetén, összhangban az
elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdésekre és azok
megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 11. §-ának (2) bekezdé-

sével, százalékban. (Két tizedes jegyig tizedes törtként is
megadható.)

2. Helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén az 1. pont-
ban foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminõségi
követelmények:

a) sikertelen hívások aránya százalékban;
b) hívás felépítési idõ másodpercben, a leggyorsabban

felépülõ 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (Két tizedes
jegyig tizedes törtként is megadható.)

3. Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén az 1. pontban
foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminõségi köve-
telmények:

a) sikertelen hívások aránya százalékban;
b) hívás felépítési idõ másodpercben, a leggyorsabban

felépülõ 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (két tizedes
jegyig tizedes törtként is megadható);

c) a szolgáltató saját hálózatában, két végberendezés
között, 60 másodpercen belül sikeresen továbbított és fo-
gadott SMS-ek aránya százalékban;

d) a szolgáltató saját hálózatában, két végberendezés
között, 10 percen belül sikeresen továbbított és fogadott
MMS-ek aránya százalékban.

4. Internet szolgáltatás esetén az 1. pontban foglaltakon
túl alkalmazandó szolgáltatásminõségi követelmény:

a) hálózaton belül az elõfizetõi hozzáférési pontokon
garantált le- és feltöltési sebesség [kbit/s], amelyet a szol-
gáltató az elõfizetõi számára az esetek 80%-ában garantál;

b) az a) pont szerinti értékeket az adott díjcsomagnál, a
sávszélesség megadása mellett, minden esetben (ÁSZF,
hirdetés, egyéb) fel kell tüntetni.

5. Mûsorterjesztési szolgáltatás esetén az 1. pontban
foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminõségi köve-
telmények:

a) valamennyi csatorna vivõszintjének – az elõfizetõi
hozzáférési ponton végzett méréssel – az esetek 80%-ában
teljesített értéke [dB�V];

b) a szomszédos televíziós csatornák közötti legna-
gyobb jelszintkülönbségnek – az elõfizetõi hozzáférési
ponton végzett méréssel – az esetek 80%-ában teljesített
értéke [dB];

c) vivõ/zaj viszonynak – az elõfizetõi hozzáférési pon-
ton végzett méréssel – az esetek 80%-ában teljesített érté-
ke [dB].

6. Digitális televízió mûsorterjesztési szolgáltatás ese-
tén az 1. pontban foglaltakon túl alkalmazandó szolgálta-
tásminõségi követelmények:

6.1. DVB-T és DVB-S esetén
a) a vivõ/zaj viszonynak az esetek 80%-ában teljesített

értéke [dB];
b) a bit hibaaránynak az esetek 80%-ában teljesített ér-

téke;
c) a modulációs hibaaránynak az esetek 80%-ában tel-

jesített értéke.



6.2. DVB-C esetén

a modulációs hibaaránynak az esetek 80%-ában teljesí-
tett értéke.

2. melléklet
a 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelethez

A szolgáltatók a 4. § (4) bekezdése alapján az alábbi
adatokat kötelesek közzétenni, valamint a hatóságnak
megküldeni:

a) a szolgáltatáshoz való új elõfizetõi hozzáférési pont
létesítésének teljesített idõtartamát éves átlagban, az elõfi-
zetõi szerzõdés létrejöttét követõen megkezdett napban,
egy napnál rövidebb határidõ esetében órában;

b) a bejelentett elõfizetõi panaszok számát 1000 elõfi-
zetõre vetítve, ebbõl

ba) a szolgáltatás minõségével kapcsolatban bejelen-
tett panaszok számát; ebbõl a jogosnak elismert panaszok
számát,

bb) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a beje-
lentett díjreklamációk számát; ebbõl a jogosnak elismert
díjreklamációk számát,

bc) ügyintézéssel szembeni panaszok számát;
c) a szolgáltatás minõségével kapcsolatban bejelentett

panaszok hibaelhárításának idõtartamát éves átlagban, az
elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdésekre és azok
megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 12. §-ának (2) bekezdé-
sében foglaltak figyelembevételével órában;

d) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a beje-
lentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének
idõtartamát éves átlagban, megkezdett napban;

e) a szolgáltatásminõség – e rendelet szerinti – megfe-
lelõség igazolásának módját.
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3. melléklet a 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelethez

A megfelelõségi nyilatkozatok minimális tartalmi elemei

Szolgáltató neve: ...............................................................................................................................................................
Szolgáltató címe: ...............................................................................................................................................................

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás megnevezése és SZJ száma:

A szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás KSH szerinti
az ÁSZF szerint: az NHH osztályozása SZJ száma:

szerint:

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

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

A szolgáltató által alkalmazott szabványok, egyéb mértékadó elõírások (pl. gyártói elõírások, ITU-T ajánlások, ETSI
útmutatók) felsorolása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének megfelelõségére vonatkozó nyilatkozatot a következõ dokumen-
tumok támasztják alá:

1. Szolgáltatás megnevezése, a szolgáltatásminõségi követelmények leírása, értelmezése, az ellenõrzések módszere:

Dokumentum száma Kelte Címe
..................................... ........................... . ......................................................

2. A számlázási rendszer leírása forgalommérésen alapuló számlázás esetén:

Dokumentum száma Kelte Címe
..................................... ........................... .......................................................

3. A szolgáltatásminõségi célértékek, és az erre vonatkozó teljesítési értékek, belsõ vizsgálati módszer, felhasznált
forrásadatok azonosítása:

Dokumentum száma Kelte Címe
..................................... . .......................... ...............................................



Jogszabálymutató

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel együttesen kiadott, vagy a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

(Magyar Közlöny 2008. évi 129–134. száma)

B)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

222/2008. (IX. 5.) Korm. r. az egységes digitális rádió – távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (IV. 15.) Korm. rende-
let módosításáról (Magyar Közlöny 129. szám, 14634. oldal)

223/2008. (IX. 9.) Korm. r. az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelölésérõl (Magyar Közlöny 130. szám,14683.
oldal)

C)

Tájékoztató nemzetközi szerzõdés hatálybalépésérõl

39/2008. (IX. 9.) KüM h. az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutató-
reaktor kiégett fûtõelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttmûködésérõl szóló
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 204/2008. (VIII.19.) Korm. rendelet 2–3. §-a hatálybalépésérõl (Magyar Közlöny 130.
szám, 14696. oldal)
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4. Vizsgálati terv:

Dokumentum száma Kelte Címe
...................................... ........................... ......................................................

5. Vizsgálati, mérési jegyzõkönyvek, kiértékelés, származtatott eredmények, származtatás módja:

Dokumentum száma Kelte Címe
....................................... ........................... ......................................................

6. Eltérés esetén tett intézkedések, ismételt ellenõrzések:

Dokumentum száma Kelte Címe
...................................... ........................... ......................................................

7. A szolgáltatás minõségével kapcsolatos tájékoztatók, közzétételek, hatályos ÁSZF:

Dokumentum száma Kelte Címe
...................................... ........................... ......................................................

8. Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISO minõségirányítási rendszer tanúsítás dokumentuma is):

Dokumentum száma Kelte Címe
...................................... ........................... ......................................................

Kiadás helye, kelte:

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

Cégszerû aláírás



Közlemény

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter
8002/2008. (HÉ 37.) KHEM–ÖM együttes tájékoztatója

a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeirõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 13. pontja,
valamint a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 1/2008. (V. 30.) KHEM–ÖM együttes rendelet
4. § (6) bekezdése alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának összege önkormányzatonként és
szolgáltatónként, valamint a támogatás megállapítása során alkalmazott súlyszámokat a melléklet szerint tesszük közzé.

Melléklet a 8002/2008. (HÉ 37.) KHEM–ÖM együttes tájékoztatóhoz

1. A helyi közösségi közlekedés 2008. évi normatív támogatásának súlyszámai:

A helyi közforgalmú közlekedés 2008. évi normatív támogatásának súlyszámai

Üzemág
Fajlagos üzemi ráfordítás súlyszáma

Környezetvédelmi súlyszám
Budapest és megyei jogú városok Egyéb települések

Dízel autóbusz 4,06 4,05 1,00
Gázüzemû autóbusz 3,84 1,75
Trolibusz 5,93 2,10
Villamos 6,02 2,90
Metró 3,59 3,00
HÉV 3,27 3,00

2. A helyi közösségi közlekedés 2008. évi normatív támogatási összegei:

Normatív támogatás 2008.
Sor-
szám

Település Társaság Üzemág
Támogatás
(ezer Ft)

Arány

1 Aba Abai Kistérségi Kft. Dízel autóbusz 791 0,00225%
2 Ajka Somló Volán Zrt. Dízel autóbusz 12 021 0,03412%
3 Baja Bács Volán Zrt. Dízel autóbusz 12 232 0,03472%
4 Balassagyarmat Nógrád Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 990 0,00849%
5 Balatonfüred Balaton Volán Zrt. Dízel autóbusz 4 089 0,01161%
6 Balatonfûzfõ Bakony Volán Zrt. Dízel autóbusz 91 0,00026%
7 Baracska Alba Volán Zrt. Dízel autóbusz 764 0,00217%
8 Barcs Kapos Volán Zrt. Dízel autóbusz 125 0,00035%
9 Bátonyterenye Nógrád Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 029 0,00576%

10 Békés Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
11 Békéscsaba Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 35 334 0,10030%
12 Berettyóújfalu Hajdú Volán Zrt. Dízel autóbusz 1 115 0,00317%
13 Bicske CIREK-BAU Kft. Dízel autóbusz 9 0,00003%
14 Bonyhád Gemenc Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
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Normatív támogatás 2008.
Sor-
szám

Település Társaság Üzemág
Támogatás
(ezer Ft)

Arány

15 Budapest 32 198 072

91,40236%

BKV Zrt. Dízel autóbusz 5 855 794
BKV Zrt. Trolibusz 1 359 162
BKV Zrt. Villamos 10 629 181
BKV Zrt. HÉV 4 821 437
BKV Zrt. Metró 9 532 498

16 Bük Vasi Volán Zrt. Dízel autóbusz 440 0,00125%
17 Csongrád Tisza Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 252 0,00639%
18 Csurgó Kapos Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
19 Debrecen 408 750

1,16034%

Hajdú Volán Zrt. Dízel autóbusz 166 865
Hajdú Volán Zrt. Gázüzemû autóbusz 47 752
DKV Zrt. Villamos 123 852
DKV Zrt. Trolibusz 70 281

20 Dombóvár Gemenc Volán Zrt. Dízel autóbusz 5 472 0,01553%
21 Dunaföldvár Gemenc Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
22 Dunaújváros Alba Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
23 Edelény Borsod Volán Zrt. Dízel autóbusz 57 0,00016%
24 Eger Agria Volán Zrt. Dízel autóbusz 57 564 0,16341%
25 Érd Volánbusz Zrt. Dízel autóbusz 16 761 0,04758%
26 Esztergom Vértes Volán Zrt. Dízel autóbusz 11 669 0,03313%
27 Fonyód Kapos Volán Zrt. Dízel autóbusz 502 0,00143%
28 Fót Települési 2004. Kft. Dízel autóbusz 2 079 0,00590%
29 Gödöllõ Volánbusz Zrt. Dízel autóbusz 5 607 0,01592%
30 Gyomaendrõd Mobilbusz Közlekedési Kft. Dízel autóbusz 217 0,00062%
31 Gyöngyös Mátra Volán Zrt. Dízel autóbusz 4 923 0,01398%
32 Gyõr Kisalföld Volán Zrt. Dízel autóbusz 123 816 0,35148%
33 Gyula Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 6 116 0,01736%
34 Hajdúszoboszló Hajdú Volán Zrt. Dízel autóbusz 3 141 0,00892%
35 Hatvan Hatvani Volán Zrt. Dízel autóbusz 4 145 0,01177%
36 Hódmezõvásárhely Tisza Volán Zrt. Dízel autóbusz 14 261 0,04048%
37 Jászberény Jászkun Volán Zrt. Dízel autóbusz 3 019 0,00857%
38 Kaposvár KT Zrt. Dízel autóbusz 48 740 0,13836%
39 Karcag Jászkun Volán Zrt. Dízel autóbusz 1 884 0,00535%
40 Kazincbarcika Borsod Volán Zrt. Dízel autóbusz 652 0,00185%
41 Kecskemét Kunság Volán Zrt. Dízel autóbusz 71 639 0,20337%
42 Kerepes Sibi-Net kft. Dízel autóbusz 0 0,00000%
43 Keszthely Zala Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 868 0,00814%
44 Kiskõrös Szarvas Kft. Dízel autóbusz 0 0,00000%
45 Kisújszállás CITYBUSZ Közlekedési Kft. Dízel autóbusz 1 068 0,00303%
46 Komárom Vértes Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 921 0,00829%
47 Komló Pannon Volán Zrt. Dízel autóbusz 18 243 0,05179%
48 Körmend Vasi Volán Zrt. Dízel autóbusz 420 0,00119%
49 Kõszeg Vasi Volán Zrt. Dízel autóbusz 955 0,00271%
50 Lenti Zala Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 500 0,00710%
51 Makó Tisza Volán Zrt. Dízel autóbusz 499 0,00142%
52 Marcali Kapos Volán Zrt. Dízel autóbusz 173 0,00049%
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Normatív támogatás 2008.
Sor-
szám

Település Társaság Üzemág
Támogatás
(ezer Ft)

Arány

53 Martonvásár Alba Volán Zrt. Dízel autóbusz 723 0,00205%
54 Mezõberény Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 610 0,00173%
55 Mezõkovácsháza Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
56 Mezõtúr Jászkun Volán Zrt. Dízel autóbusz 285 0,00081%
57 Miskolc 668 752

1,89842%
MVK Zrt. Dízel autóbusz 309 763
MVK Zrt. Villamos 358 989

58 Mohács Pannon Volán Zrt. Dízel autóbusz 763 0,00217%
59 Mór Alba Volán Zrt. Dízel autóbusz 3 068 0,00871%
60 Mosonmagyaróvár Kisalföld Volán Zrt. Dízel autóbusz 6 896 0,01958%
61 Nagyatád Kapos Volán Zrt. Dízel autóbusz 587 0,00167%
62 Nagykanizsa Zala Volán Zrt. Dízel autóbusz 41 839 0,11877%
63 Nagykarácsony Alba Volán Zrt. Dízel autóbusz 7 0,00002%
64 Nyírbátor SZAKI-TOURS Kft. Dízel autóbusz 1 531 0,00435%
65 Nyíregyháza Szabolcs Volán Zrt. Dízel autóbusz 87 145 0,24738%
66 Orosháza Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 6 042 0,01715%
67 Ózd Borsod Volán Zrt. Dízel autóbusz 17 116 0,04859%
68 Pápa Bakony Volán Zrt. Dízel autóbusz 14 428 0,04096%
69 Pécs PK Zrt. Dízel autóbusz 255 213 0,72449%
70 Püspökladány Hajdú Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 147 0,00609%
71 Salgótarján Nógrád Volán Zrt. Dízel autóbusz 50 006 0,14195%
72 Sarkad Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
73 Siklós Pannon Volán Zrt. Dízel autóbusz 603 0,00171%
74 Siófok Kapos Volán Zrt. Dízel autóbusz 4 783 0,01358%
75 Sopron Kisalföld Volán Zrt. Dízel autóbusz 22 0,00006%
76 Szarvas Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 0 0,00000%
77 Százhalombatta Volánbusz Zrt. Dízel autóbusz 2 002 0,00568%
78 Szeged 497 287

1,41167%

Tisza Volán Zrt. Dízel autóbusz 138 203
Tisza Volán Zrt. Gázüzemû autóbusz 69 552
Szkt. Kft. Trolibusz 129 497
Szkt. Kft. Villamos 160 035

79 Szeghalom Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 279 0,00079%
80 Székesfehérvár 98 970

0,28095%
Alba Volán Zrt. Dízel autóbusz 84 138
Alba Volán Zrt. Gázüzemû autóbusz 14 832

81 Szekszárd Gemenc Volán Zrt. Dízel autóbusz 14 401 0,04088%
82 Szentendre Volánbusz Zrt. Dízel autóbusz 4 407 0,01251%
83 Szentes Tisza Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 500 0,00710%
84 Szentmártonkáta Kékesbusz Kft. Dízel autóbusz 0 0,00000%
85 Szigetvár Pannon Volán Zrt. Dízel autóbusz 2 122 0,00602%
86 Szolnok Jászkun volán Zrt. Dízel autóbusz 61 553 0,17473%
87 Szombathely Vasi Volán Zrt. Dízel autóbusz 57 602 0,16352%
88 Tapolca MB Balaton Szállítási és Szol-

gáltató Kft.
Dízel autóbusz

4 300 0,01221%
89 Tatabánya Vértes Volán Zrt. Dízel autóbusz 75 000 0,21291%
90 Tiszafüred Jászkun Volán Zrt. Dízel autóbusz 496 0,00141%
91 Tiszaújváros Borsod Volán Zrt. Dízel autóbusz 1 069 0,00303%
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Normatív támogatás 2008.
Sor-
szám

Település Társaság Üzemág
Támogatás
(ezer Ft)

Arány

92 Törökbálint 459

0,00130%
Volánbusz Zrt. Dízel autóbusz 459
Bálint-busz Kft. Dízel autóbusz 0

93 Törökszentmiklós Jászkun Volán Zrt. Dízel autóbusz 417 0,00118%
94 Újfehértó Újfehértour Kft. Dízel autóbusz 11 003 0,03123%
95 Újszász Jászkun Volán Zrt. Dízel autóbusz 349 0,00099%
96 Vác Volánbusz Zrt. Dízel autóbusz 11 764 0,03340%
97 Várpalota Bakony Volán Zrt. Dízel autóbusz 7 053 0,02002%
98 Vecsés Dencinger Kft. Dízel autóbusz 2 428 0,00689%
99 Veszprém Vértes Volán Zrt. Dízel autóbusz 65 070 0,18472%

100 Vésztõ Körös Volán Zrt. Dízel autóbusz 225 0,00064%
101 Zalaegerszeg Zala Volán Zrt. Dízel autóbusz 50 000 0,14194%
102 Zirc Zala Volán Zrt. Dízel autóbusz 403 0,00114%

Összesen 35 226 740 100,00000%

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

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Lapzárta után érkezett

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 6/2008. (HÉ 39.) KHEM utasítása a felügyeleti
igazolványokról szóló 32/2007. (XII. 7.) GKM utasítás módosításáról

1. §

A felügyeleti igazolványokról szóló 32/2007. (XII. 7.) GKM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. §-ának (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az igazolványok az igazolványban megjelölt év december 31-ig érvényesek. Az igazolvány érvényességének éven-
kénti meghosszabbításáról az igazolvány kiállítója gondoskodik.”

2. §

Az Utasítás 5. §-ának (1) bekezdése a következõ új c) ponttal egészül ki, a jelenlegi c)-e) pontok megjelölése d)-f) pontra
változik:
[(1) Az igazolvány kiállítója]
„c) gondoskodik az igazolványok érvényességi idejének az igazolványba történõ bejegyzésérõl,”

3. §

(1) Ez az utasítás 2008. szeptember 30-án lép hatályba.
(2) A 2008. július 1-jét megelõzõen kiadott, az Utasítás 3. §-ának a) pontja alá tartozó „Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium” felirattal ellátott igazolványok 2008. október 31-ig érvényesek. Az érvénytelen igazolványokat azok tulaj-
donosai a Jogi Fõosztály részére kötelesek leadni.

(3) Ez az utasítás 2008. november 1-jén hatályát veszti.
Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2009.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2008. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI.

Honlapunk: http://kti.linett.hu
http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu
Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szakkép-
zettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési la-
pon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl
való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk
tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek
igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képesítési követelmények (az elõírt
tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szak-
dolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele) teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelmé-
nyeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett
szaktól függ.

2009-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrár-közgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítási szak
11. Személyügyi gazdálkodás az emberi erõforrásokkal szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak

14. Belügyi gazdasági szak
15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
20. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
21. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
22. Kultúra-gazdaságtan szak
23. Vezetési tanácsadás szak
24. Esélyegyenlõségi szak
25. Versenyszakértõ (Piacszabályozási szakértõ)
26. Biztosítási szak Egészségügyi biztosítás specializáció
27. Változás- és válságmenedzsment szak

Gazdasági szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után
képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2009-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság
3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam
4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
5. Direkt marketing tanfolyam
6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések

7. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
8. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam
9. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam

10. Gyógyszer sales representative szaktanfolyam
11. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam
12. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam
13. Társadalombiztosítási szakmai klub

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

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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