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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
185/2006. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról
és ezek létesítményeirõl  szóló

1991. évi Európai Megállapodást (AGTC) kiegészítõ,
a víziutakon történõ kombinált szállításról  szóló

jegyzõkönyv kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a fon tos
kom bi nált nem zet kö zi szál lí tá si vo na lak ról és ezek lé te sít -
mé nye i rõl  szóló 1991. évi Eu ró pai Meg ál la po dást
(AGTC) ki egé szí tõ, a ví zi uta kon tör té nõ kom bi nált szál lí -
tás ról  szóló jegy zõ könyv (a továb biak ban: szer zõ dés) kö -
te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés an gol nyel vû ere de ti szö ve ge és an nak hi -
va ta los ma gyar for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol
on combined transport on inland waterways

to the European Agreement on Important
International Combined Transport Lines
and Related Installations (AGTC) of 1991

The Con tract ing Par ties,
de sir ing to fa cil i tate the in ter na tional trans port of

goods,
aware of the ex pected in crease in the in ter na tional

trans port of goods as a con se quence of grow ing
in ter na tional trade,

consciuos of the ad verse en vi ron men tal con se quences
such de vel op ments might have,

em pha siz ing the im por tant role of all com bined
trans port tech niques to al le vi ate the bur den on the

Eu ro pean in land trans port net work and to mit i gate
en vi ron men tal damages,

rec og niz ing that com bined trans port on in land
wa ter ways and on cer tain coastal routescan con sti tute an
im por tant el e ment on cer tain Eu ro pean trans port corridors,

con vinced that, in or der to make in ter na tional com bined
trans port on in land waterwaysand on cer tain coastal routes in
Eu rope more ef fi cient and at trac tive to cus tom ers, it is
es sen tial to es tab lish a le gal frame work which lays down a
co or di nated plan for the de vel op ment of com bined trans port
ser vices on in land wa ter ways and on cer tain coastal routes
and of the in fra struc ture nec es sary for their op er a tion based
on in ter na tion ally agreed performance parameters and
standards,
have ag re ed as fol lows:

Chapter I

GENERAL

Article 1

Definitions

For the pur poses of this Pro to col:
a) The term „com bined trans port” shall mean the

trans port of goods in one and the same trans port unit us ing
more than one mode of trans port;

b) The term „net work of in land wa ter ways of im por tance
for in ter na tional com bined trans port” shall re fer to all in land
wa ter ways and those coastal routes which con form to the
min i mum re quire ments con tained in An nex III to this
Protocol if:

(i) they are cur rently used for reg u lar in ter na tional
com bined trans port;

(ii) they serve as im por tant feeder lines for in ter na tional
com bined trans port;

(iii) they are ex pected to be come im por tant for
in ter na tional com bined trans port in the near fu ture [as
de fined in (i) and (ii)].

These coastal routes should be in line with the pro vi sions
of An nex III, sec tion (a), para graph (xi);

c) The term „re lated in stal la tions” shall re fer to ter mi nals
in ports which are of im por tance for in ter na tional com bined
trans port, pro vid ing for the tran ship ment of con tain ers and
other intermodal trans port units (swap-bod ies, semi-trail ers,
goods road ve hi cles, etc.) used in com bined trans port
be tween in land wa ter ves sels and sea, road and rail transport.

Article 2

Designation of the network

1. The Con tract ing Par ties be ing also Par ties to the
Eu ro pean Agree ment on Im por tant In ter na tional
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Com bined Trans port Lines and Re lated In stal la tions
(AGTC) of 1991 adopt the pro vi sions of this Pro to col as a
co or di nated in ter na tional plan for the de vel op ment and
op er a tion of a net work of in land wa ter ways of im por tance
for in ter na tional com bined trans port as well as for
ter mi nals in ports, here in af ter re ferred to as „in ter na tional
in land wa ter way net work for com bined trans port” which
they in tend to undertake within the framework of national
programmes.

2. The in ter na tional in land wa ter way net work for
com bined trans port con sists of the in land wa ter ways
con tained in An nex I to this Pro to col and of ter mi nals in
ports con tained in An nex II to this Protocol.

Article 3

Technical and operational minimum requirements

In or der to fa cil i tate com bined trans port ser vices on the
in ter na tional in land wa ter way net work for com bined
trans port, Con tract ing Par ties shall un der take ap pro pri ate
mea sures in or der to achieve the tech ni cal and op er a tional
min i mum re quire ments re ferred to in Annex III to this
Protocol.

Article 4

Annexes

The an nexes to this Pro to col form an in te gral part of the
Pro to col.

Chapter II

FINAL PROVISIONS

Article 5

Designation of the depositary

The Sec re tary-Gen eral of the United Na tions shall be
the de pos i tary of this Pro to col.

Article 6

Signature

1. This Pro to col shall be open at the of fice of the United 
Na tions in Geneva for sig na ture by States which are
Con tract ing Par ties to the Eu ro pean Agree ment on
Im por tant In ter na tional Com bined Trans port Lines and

Re lated In stal la tions (AGTC) of 1991 from 1 No vem ber
1997 to 31 October 1998.

2. Such sig na tures shall be sub ject to rat i fi ca tion,
ac cep tance or ap proval.

Article 7

Ratification, acceptance or approval

1. This Pro to col shall be sub ject to rat i fi ca tion,
ac cep tance or ap proval in ac cor dance with para graph 2 of
article 6.

2. Rat i fi ca tion, ac cep tance or ap proval shall be
ef fected by the de posit of an in stru ment with the
Sec re tary-Gen eral of the United Nations.

Article 8

Accession

1. This Pro to col shall be open for ac ces sion by any
State re ferred to in para graph 1 of Ar ti cle 6 from
1 No vem ber 1997.

2. Ac ces sion shall be ef fected by the de posit of an
in stru ment with the Sec re tary-Gen eral of the United
Na tions.

Article 9

Entry into force

1. This Pro to col shall en ter into force 90 days af ter the
date on which the Gov ern ments of five States have
de pos ited an in stru ment of rat i fi ca tion, ac cep tance,
ap proval or ac ces sion, pro vided that one or more
wa ter ways of the in ter na tional in land wa ter way net work
for com bined trans port link, in a con tin u ous man ner, the
ter ri to ries of at least three of the States which have
deposited such an instrument.

2. If the above con di tion is not ful filled, the Pro to col
shall en ter into force 90 days af ter the date of the de posit of 
the in stru ment of rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval or
ac ces sion, whereby the said con di tion will be satisfied.

3. For each State which de pos its an in stru ment of
rat i fi ca tion, ac cep tance, ap proval or ac ces sion af ter the
com mence ment of the pe riod of 90 days spec i fied in
para graphs 1 and 2 of this ar ti cle, the Pro to col shall en ter
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into force 90 days af ter the date of de posit of the said
instrument.

Article 10

Limits to the application of the Protocol

1. Noth ing in this Pro to col shall be con strued as
pre vent ing a Con tract ing Party from tak ing such ac tion,
com pat i ble with the pro vi sions of the Char ter of the United 
Na tions and lim ited to the ex i gen cies of the sit u a tion, as it
con sid ers nec es sary for its ex ter nal or internal security.

2. Such mea sures, which must be tem po rary, shall be
no ti fied im me di ately to the de pos i tary and their na ture
specified.

Article 11

Settlement of disputes

1. Any dis pute be tween two or more Con tract ing
Par ties which re lates to the in ter pre ta tion or ap pli ca tion of
this Pro to col and which the Par ties in dis pute are un able to
set tle by ne go ti a tion or other means shall be re ferred to
ar bi tra tion if any of the Con tract ing Par ties in dis pute so
re quests and shall, to that end, be sub mit ted to one or more
ar bi tra tors se lected by mu tual agree ment be tween the
Par ties in dis pute. If the Par ties in dis pute fail to agree on
the choice of an ar bi tra tor or ar bi tra tors within three
months af ter the re quest for ar bi tra tion, any of those
Par ties may re quest the Sec re tary-Gen eral of the United
Na tions to ap point a sin gle ar bi tra tor to whom the dispute
shall be submitted for decision.

2. The award of the ar bi tra tor or ar bi tra tors ap pointed
in ac cor dance with para graph 1 of this ar ti cle shall be
bind ing upon the Con tract ing Par ties in dispute.

Article 12

Reservations

Any State may, at the time of sign ing this Pro to col or of
de pos it ing its in stru ment of rat i fi ca tion, ac cep tance,
ap proval or ac ces sion, no tify the de pos i tary that it does not 
con sider it self bound by ar ti cle 11 of this Protocol.

Article 13

Amendment of the Protocol

1. This Pro to col may be amended in ac cor dance with
the pro ce dure spec i fied in this ar ti cle, ex cept as pro vided
for un der ar ti cles 14 and 15.

2. At the re quest of a Con tract ing Party, any
amend ment pro posed by it to this Pro to col shall be
con sid ered by the Work ing Party on Com bined Trans port
of the United Na tions Eco nomic Com mis sion for Europe.

3. If the amend ment is adopted by a two-thirds ma jor ity 
of the Con tract ing Par ties pres ent and vot ing, the
amend ment shall be com mu ni cated by the
Sec re tary-Gen eral of the United Na tions to all Con tract ing
Par ties for acceptance.

4. Any pro posed amend ment com mu ni cated in
ac cor dance with para graph 3 of this ar ti cle shall come into
force with re spect to all Con tract ing Par ties three months
af ter the ex piry of a pe riod of twelve months fol low ing the
date of its com mu ni ca tion, pro vided that dur ing such
pe riod of twelve months no ob jec tion to the pro posed
amend ment shall have been no ti fied to the
Sec re tary-Gen eral of the United Na tions by a State which
is a Contracting Party.

5. If an ob jec tion to the pro posed amend ment has been
no ti fied in ac cor dance with para graph 4 of this ar ti cle, the
amend ment shall be deemed not to have been ac cepted and 
shall have no ef fect whatsoever.

Article 14

Amendment of Annexes I and II

1. An nexes I and II to this Pro to col may be amended in
ac cor dance with the pro ce dure laid down in this ar ti cle.

2. At the re quest of a Con tract ing Party, any
amend ment pro posed by it to An nexes I and II shall be
con sid ered by the Work ing Party on Com bined Trans port
of the United Na tions Eco nomic Com mis sion for Europe.

3. If the amend ment is adopted by the ma jor ity of the
Con tract ing Par ties pres ent and vot ing, the pro posed
amend ment shall be com mu ni cated by the
Sec re tary-Gen eral of the United Na tions to the
Con tract ing Par ties di rectly con cerned for ac cep tance. For
the pur pose of this ar ti cle, a Con tract ing Party shall be
con sid ered di rectly con cerned if, in the case of in clu sion of 
a new in land wa ter way sec tion or a ter mi nal or in case of
their re spec tive mod i fi ca tion, its ter ri tory is crossed by that 
in land wa ter way sec tion or is di rectly linked to the
ter mi nal, or if the considered terminal is situated on the
said territory.

4. Any pro posed amend ment com mu ni cated in
ac cor dance with para graphs 2 and 3 of this ar ti cle shall be
deemed ac cepted if, within a pe riod of six months
fol low ing the date of its com mu ni ca tion by the de pos i tary,
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none of the Con tract ing Par ties di rectly con cerned has
no ti fied the Sec re tary-Gen eral of the United Na tions of its
ob jec tion to the proposed amendment.

5. Any amend ment thus ac cepted shall be
com mu ni cated by the Sec re tary-Gen eral of the United
Na tions to all Con tract ing Par ties and shall en ter into force
three months af ter the date of its com mu ni ca tion by the
depositary.

6. If an ob jec tion to the pro posed amend ment has been
no ti fied in ac cor dance with para graph 4 of this ar ti cle, the
amend ment shall be deemed not to have been ac cepted and 
shall have no ef fect whatsoever.

7. The de pos i tary shall be kept promptly in formed by
the sec re tar iat of the Eco nomic Com mis sion for Eu rope of
the Con tract ing Par ties which are di rectly con cerned by a
pro posed amendment.

Article 15

Amendment of Annex III

1. An nex III to this Pro to col may be amended in
ac cor dance with the pro ce dure spec i fied in this ar ti cle.

2. At the re quest of a Con tract ing Party, any
amend ment pro posed by it to An nex III shall be con sid ered 
by the Work ing Party on Com bined Trans port of the
United Na tions Eco nomic Com mis sion for Europe.

3. If the pro posed amend ment is adopted by a
two-thirds ma jor ity of the Con tract ing Par ties pres ent and
vot ing, it shall be com mu ni cated by the Sec re tary-Gen eral
of the United Na tions to all Con tract ing Par ties for
acceptance.

4. Any pro posed amend ment com mu ni cated in
ac cor dance with para graph 3 of this ar ti cle shall be deemed 
ac cepted un less, within a pe riod of six months fol low ing
the date of its com mu ni ca tion, one fifth or more of the
Con tract ing Par ties have no ti fied the Sec re tary-Gen eral of
the United Na tions of their ob jec tion to the proposed
amendment.

5. Any amend ment ac cepted in ac cor dance with
para graph 4 of this ar ti cle shall be com mu ni cated by the
Sec re tary-Gen eral to all Con tract ing Par ties and shall en ter 
into force three months af ter the date of its com mu ni ca tion
with re spect to all Con tract ing Par ties ex cept those which
have al ready no ti fied the Sec re tary-Gen eral of the United
Na tions of their ob jec tion to the pro posed amend ment
within the pe riod of six months fol low ing the date of its
com mu ni ca tion according to paragraph 4 of this article.

6. If one fifth or more of the Con tract ing Par ties have
no ti fied an ob jec tion to the pro posed amend ment in
ac cor dance with para graph 4 above, the amend ment shall
be deemed not to have been ac cepted and shall have no
ef fect whatsoever.

Article 16

Denunciation

1. Any Con tract ing Party may de nounce this Pro to col
by writ ten no ti fi ca tion ad dressed to the Sec re tary-Gen eral
of the United Nations.

2. The de nun ci a tion shall take ef fect one year af ter the
date of re ceipt by the Sec re tary-Gen eral of the said
no ti fi ca tion.

3. Any Con tract ing Party which ceases to be a Party of
the Eu ro pean Agree ment on Im por tant In ter na tional
Com bined Trans port Lines and Re lated In stal la tions
(AGTC) of 1991 shall on the same date cease to be a Party
to this Protocol.

Article 17

Termination

Should, af ter the en try into force of this Pro to col, the
num ber of Con tract ing Par ties for any pe riod of twelve
con sec u tive months be re duced to less than five, the
Pro to col shall cease to have ef fect twelve months af ter the
date on which the fifth State ceased to be a Con tract ing
Party.

Article 18

Notifications and communications by the depositary

In ad di tion to such no ti fi ca tions and com mu ni ca tions as
this Pro to col may spec ify, the func tions of the
Sec re tary-Gen eral of the United Na tions as de pos i tary
shall be as set out in Part VII of the Vi enna Con ven tion on
the Law of Trea ties, con cluded at Vienna on 23 May 1969.

Article 19

Authentic texts

The orig i nal of this Pro to col, of which the Eng lish,
French, and Rus sian texts are equally au then tic, shall be
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de pos ited with the Sec re tary-Gen eral of the United
Nations.

In wit ness whereof the un der signed, be ing duly
au tho rized to that ef fect, have signed this Pro to col.

Done at Geneva on the sev en teenth day of Jan u ary
1997.

Annex I

Inland waterways of importance for international
combined transport*

Numbering of inland waterways of international
importance

1. All in land wa ter ways of im por tance for in ter na tional 
com bined trans port shall have two-, fouror six-digit
num bers pre ceded by the let ters „C-E”**.

2. Main el e men tary parts of the C-E wa ter way net work
shall have two-digit num bers and their branches and
sec ond ary branches (,,branches of branches”) shall have
four- and six-digit num bers, re spec tively.

3. Trunk in land wa ter ways which fol low a mainly
north-south di rec tion pro vid ing ac cess to sea ports and
con nect ing one sea ba sin to an other shall be num bered 10,
20, 30, 40 and 50 in as cend ing or der from west to east.

4. Trunk in land wa ter ways which fol low a mainly
west-east di rec tion cross ing three or more in land
wa ter ways men tioned in 3 above shall be num bered 60, 70, 
80 and 90 in as cend ing or der from north to south.

5. Other main in land wa ter ways shall be iden ti fied by
two-digit num bers be tween the num bers of the two trunk
in land wa ter ways, as men tioned in 3 and 4 above, be tween
which they are located.

6. In the case of branches (or branches of branches), the
first two (or four) dig its shall in di cate the rel e vant higher
el e ment of the wa ter way net work and the last two shall
in di cate in di vid ual branches num bered in or der from the
be gin ning to the end of the higher el e ment as de scribed in the
ta ble be low. Even num bers shall be used for right-hand-side
branches and odd num bers for left-handside branches.

* In land wa ter wa ys are con si de red to be im por tant for in ter na ti o nal com -
bi ned trans port if they are cur rently used for re gu lar in ter na ti o nal com bi ned
trans port, if they ser ve as im por tant fe e der li nes for in ter na ti o nal trans port or
if they are ex pec ted to be co me im por tant for in ter na ti o nal com bi ned trans port 
in the near fut ure [re fer to Ar tic le 1, pa rag raph (b)].

** C-E in land wa ter wa ys are con ta i ned in the Eu ro pe an Ag re e ment on
Main In land Wa ter wa ys of In ter na ti o nal Im por tan ce (AGN) and in this Pro -
to col.

European inland waterways of importance
for regular international combined transport

In land wa ter way sec ti on C-E wa ter way 
num ber

(1) Fran ce
Dun ker que-Ar le ux-Con dé sur Es ca ut C-E 01

Defle
Ba u vin-Lil le-(Ze eb rug ge) C-E-02
Se i ne-North con nec ti on
[Com piPgne-Ar le ux] (plan ned) C-E 05

Rho ne
Mar se il le-Fos-Lyon C-E 10
Ca nal du Rhô ne B SPte C-E 10-011
Lyon-St.Jean de Los ne C-E 10
[St.Jean de Los ne-Mul ho u se] 

(plan ned) 
C-E 10

Rhi ne
(Bâ le-) Stras bo urg C-E 10

Se i ne
Le Hav re-Ro u en-Conf lans C-E 80
Conf lans-Com piPgne C-E 80
[Com piPgne-To ul] (plan ned) C-E 80
Conf lans-Gen ne vil li ers C-E 80-04
Gen ne vil li ers-Bray-sur Se i ne C-E 80-04

Mos el le
To ul-Nan cy-Thi on vil le (-Tri er) C-E 80

(2) Bel gi um
Ha u te Me u se C-E 01
Mer du Nord-Le ie C-E 02, C-E 07
Gent-Ter ne u zen Ka na al C-E 03
Schel de-Rijn Link C-E 03, C-E 06
Bru xel les-Ru pel Ka na al C-E 04
Bo vens chel de C-E 05
Al bert Ka na al C-E 05

(3) Net her lands
Ju li a na-Ca nal C-E 01
Dordts che Kil C-E 01
Sud Be ve land-Ca nal C-E 03
Hol lands Diep C-E 03
Schel de-Rijn-Link C-E 06
Waal C-E 10
Rijn C-E 10
Ams ter dam-Rijn-Ca nal C-E 11
Ma as-Wa al-Ca nal C-E 12
Twent he-Ca nal C-E 70
Lek C-E 70

(4) Ger many
Rhe in
(Stras bo urg)-Karls ru he- C-E 10
 Dutch/Ger man Bor der
We sel-Dat teln-Ca nal C-E 10-01
Dat teln-Hamm-Ca nal (Wes tern part) C-E 10-01
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Rhe in-Her ne-Ca nal C-E 10-03
Nec kar C-E 10-07
Dort mund-Ems-Ca nal C-E 13
 (so uth of Mit tel land-Ca nal,
 incl. Dort mun der Hal tung)
Mit tel we ser C-E 14
Elbe C-E 20
El be-Se i ten ka nal C-E 20-02
Ho hen sa a ten-Fri ed richst ha ler 

wa ter way, Wes to der
C-E 31

Mit tel land-Ca nal (incl. 
Mag de burg link) 

C-E 70

El be-Ha vel wa ter way C-E 70
Ha vel-Oder wa ter way C-E 70
Un te re Ha vel wa ter way
(incl. some ca nals wit hin Ber lin) C-E 70 

(C-E 70-05, 
C-E 71, 
C-E 70-12,
C-E-70-10, 
C-E 71-04, 
C-E 71-06)

Mo sel C-E 80
Main C-E 80
Ma in-Do nau-Ca nal C-E 80
Do nau C-E 80
Saar C-E 80-06

(5) Swit zer land
Rhe in
Ba sel (-Stras bo urg) C-E 10-09

(6) Czech Re pub lic
Elbe C-E 20
Vlta va C-E 20-06
[Mo ra va] (plan ned) C-E 20 C-E 30

(7) Slo va kia
Da nu be C-E 80
Váh C-E 81
[Mo ra va] (plan ned) C-E 20 C-E 30

(8) Aust ria
Da nu be C-E 80

(9) Po land
Odra
(from the mo uth to Gli wi ce Ca nal) C-E 30
Wis la C-E 40
(from Gdansk to War sza wa)

(10) Hun ga ry
Da nu be C-E 80

(11) Cro a tia
Da nu be C-E 80
[Da nu be-Sa va Ca nal] (plan ned) C-E 80-10
Dra va C-E 80-08
(from the mo uth to Osi jek)
Sava C-E 80-12
(from the mo uth to Si sak)

(12) Yu gos la via
Da nu be C-E 80

(13) Bul ga ria
Da nu be C-E 80
In land wa ter way sec ti ons C-E 

wa ter way num ber

(14) Ro ma nia
Da nu be C-E 80
Da nu be-Black Sea-Ca nal C-E 80-14

(15) Rus si an Fe de ra ti on
St. Pe ters burg - Ry binsk Lock
(Vol ga-Bal tic wa ter way, Ry binsk 

Re ser vo ir) 
C-E 50

Ry binsk Lock - Ast rak han (r. Vol ga) C-E 50
Ry binsk – Mos cow
(r. Vol ga, Ka nal ime ni Mosk vy, 

r. Mosk va) 
C-E 50-02

Vy teg ra - Pet ro za vodsk (Lake One ga) C-E 60
Mo uth of r. Kama - Perm (r. Kama) C-E 50-01
Azov - Kras no ar me isk
(r. Don, Vol ga-Don Ca nal) C-E 90

(16) Uk ra i ne
Da nu be C-E 80
Da nu be-Ki lia arm C-E 80-09
Dnip ro
(from mo uth to Kyiv) C-E 40

Co as tal ro u tes
Co as tal ro u te from Gib ral tar to the

north along the co ast of Por tu gal,
Spa in, Fran ce, Bel gi um, Net her -
lands and Ger many, via the Kiel Ca -
nal, along the co ast of Ger many, Po -
land, Lit hu a nia, Es to nia and Rus sia
to Sankt-Pe ters burg-Vol go-Bal tijs -
kiy Wa ter way, Be lo mors ko-Bal tijs -
kiy Ca nal, along the co ast of the
Whi te Sea to Ark han gelsk, to get her
with in land wa ter wa ys which are
only ac ces sib le from that ro u te

C-E 60
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 Co as tal ro u te from Gib ral tar to the so -
uth along the co ast of Spa in, Fran ce,
Italy, Gre e ce, Tur key, Bul ga ria, Ro -
ma nia and Uk ra i ne along the so ut -
hern co ast of the Cri mea to Azov,
via the ri ver Don to Ros tov-Ka -
lach-Vol gog rad-Ast rak han, to get her 
with in land wa ter wa ys which are
only ac ces sib le from that ro u te

C-E 90

Annex II

Terminals in ports of importance for international
combined transport

Numbering of terminals in inland
 waterway ports

All ter mi nals in in land wa ter way ports of im por tance for 
in ter na tional com bined trans port shall have num bers
con sist ing of the num ber of the wa ter way they be long to
fol lowed by a hy phen fol lowed by two dig its
cor re spond ing to a port on a spe cific wa ter way, num bered
in or der from west to east and from north to south.

Ter mi nals in in land wa ter way ports con tained in the
Eu ro pean Agree ment on Main In land Wa ter ways of
In ter na tional Im por tance (AGN) and in this Pro to col shall
be pre ceded by the let ters „C-P”; ter mi nals im por tant only
for in ter na tional com bined trans port and there fore
con tained only in this Pro to col shall be preceded by the
letter „C”.

List of terminals in ports

(1) Fran ce

C-P 01–01 Dunkerque (Dunkerque-Va len ci ennes
Ca nal, 20.5 km)

C-P 02–03 Lil le (Defle, 42.0 km)

C-P 10–36 Stras bo urg (Rhi ne, 296.0 km)

C-P 10–39 Mul ho u se-Ott mars he im (Grand Ca nal d’Al -
sa ce, 21.0 km)

C-P 10–43 Ap ro port (Cha lon, Mâ con, Vil lef ran -
che-sur-Saône) (Sa ône, 230.0 km, 296.0 km and 335.0 km, 
res pec ti vely)

C-P 10–44 Lyon (Saô ne, 375.0 km)

C-P 10–45 Mar se il le-Fos (Mar se il le-Rhône Ca nal,
0.0 km)

C-P 10–04–01 SPte (Rhône-SPte Ca nal, 96.0 km)

C-P 80–01 Le Hav re (Le Hav re-Tan car vil le Ca nal,
20.0 km)

C-P 80–02 Ro u en (Se i ne, 242.0 km)
C-P 80–04–01 Port Au to no me de Pa ris:
Gen ne vil li ers (Se i ne, 194.7 km);
Bon ne u il-Vig ne ux (Se i ne, 169.7 km);
Evry (Se i ne, 137.8 km);
Me lun (Se i ne, 110.0 km);
Li may-Por che vil le (Se i ne, 109.0 km);
Mon te re au (Se i ne, 67.4 km)
Nan ter re (Se i ne, 39.4 km);
BruyPres-sur-Oi se (Oise, 96.9 km);
St. Ou en-l’A u mô ne (Oise, 119.2 km);
Lagny (Mar ne, 149.8 km).

(2) Bel gi um
C-P 01–02 Char le roi (Samb re, 38.8 km)
C-P 01–04 LiPge (Me u se, 113.7 km)
C-P 02–01 Ze eb rug ge (North Sea)
C-P 03–04 Gent (Ter ne u zen-Gent Ka na al, 4.6 km)
C-P 04–05 Bru xel les (Ka na al Bru xel les-Ru pel, 62.0 km)
C-P 04–05–02 Wil leb ro ek (Ka na al Bru xel les-Ru pel,

34.0 km)
C-P 05–01 Avel gem (Bo ven Schel de, 35.7 km)
C-P 05–03 Me er ho ut (Al bert Ka na al, 80.7 km)
C-P 06–01 Ant wer pen (Schel de, 102.9 km)

(3) Net her lands
C-P 10–01 Rot ter dam (Ni e u we Maas, 1002.5 km)
C-P 11–03 Ams ter dam (No or dze e ka na al, 20.6 km)
C-P 12–01 Nij me gen (Waal, 884.6 km)

(4) Ger many
C-P 10–04 Em me rich (Rhi ne, 852.0 km)
C-P 10–12 Du is burg-Ruh rort Hä fen (Rhi ne, 774.0 km)
C-P 10–14 Düs sel dorf (Rhi ne, 743.0 km)
C-P 10–15 Ne uss (Rhi ne, 740.0 km)
C-P 10–18 Köln (Rhi ne, 688.0 km)
C-P 10–24 Kob lenz (Rhi ne, 596.0 km)
C-P 10–29 Mann he im (Rhi ne, 424.0 km)
C-P 10–32 Ger mers he im (Rhi ne, 385.0 km)
C-P 10–33 Wörth (Rhi ne, 366.0 km)
C-P 10–34 Karls ru he (Rhi ne, 360.0 km)
C-P 14–01 Bre mer ha ven (We ser, 66.0–68.0 km)
C-P 14–04 Bre men (We ser, 4.0–8.0 km)
C-P 20–04 Ham burg (Elbe, 618.0–639.0 km)1

C-P 20–08 Mag de bur ger Hä fen (Elbe, 330.0 and
333.0 km)1

C-P 80–12 Ma inz (Rhi ne, 500.0 km)
C-P 80–31 Re gens burg (Da nu be, 2370.0–2378.0 km)
C-P 80–32 Deg gen dorf (Da nu be, 2281.0–2284.0 km)
C 80–01 Pas sau (Da nu be, 2228.4 km)

(5) Swit zer land
C-P 10–09–02 Rhe in hä fen be i der Ba sel (Rhi ne,

159.38–169.95 km)

1 Dis tan ces to ports on the ri ver Elbe are me a su red: in Ger many – from
the Czech/Ger man Sta te bor der; in the Czech Re pub lic – from the junc ti on of
ri vers Elbe and Vlta va at Mel nik.
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(6) Czech Re pub lic
C-P 20–15 De cín (Elbe, 98.2 and 94.2 km)1

C-P 20–16 Ústí nad La bem (Elbe, 75.3 and 72.5 km)1

C-P 20–17 Mil ník (Elbe, 3.0 km)1

C 20–01 Par du bi ce (Elbe, 130.0 km) (plan ned)
C-P 20–06–01 Pra ha (Vlta va, 46.5 and 55.5 km)

(7) Slo va kia
C-P 80–38 Bra tis la va (Da nu be, 1865.4 km)
C-P 80–40 Ko már no (Da nu be, 1767.1 km)
C-P 80–41 Òtu ro vo-JCP (Da nu be, 1721.4 km)
C 81–01 Se red (Váh, 74.3 km)
C–81–02 Òala (Váh, 54.5 km)
C 20/30–01 De vins ka Nová Ves (Mo ra va, 4.0 km)

(8) Aust ria
C-P 80–33 Linz (Da nu be, 2128.2–2130.6 km)
C-P 80–34 Linz-Vö est (Da nu be, 2127.2 km)
C-P 80–35 Enns-Enns dorf (Da nu be, 2111.8 km)
C-P 80–36 Krems (Da nu be, 2001.5 km)
C-P 80–37 Wien (Da nu be, 1916.8–1920.2 km)

(9) Po land
C-P 30 Gli wi ce La be dy (Gli wi ce Ca nal)
C-P 30 Opo le (Odra)
C-P 30 Wroc law (Odra)
C-P 40 Plock (Wis la)

(10) Hun ga ry
C-P 80–42 Bu da pest (Da nu be, 1640.0 km)

(11) Cro a tia
C-P 80–47 Vu ko var (Da nu be, 1333.1 km)
C-P 80–08–01 Osi jek (Dra va, 14.0 km)
C-P 80–12–01 Sla vons ki Brod (Sava, 355.0 km)
C-P 80–12–02 Si sak (Sava, 577.0 km)

(12) Yu gos la via

(13) Bul ga ria
C 80–01 Vi din (Da nu be, 790.2 km)
C-P 80–56 Ro us se (Da nu be, 495.0 km)

(14) Ro ma nia
C-P 80–51 Tur nu Se ve rin (Da nu be, 931.0 km)
C-P 80–57 Gi ur giu (Da nu be, 493.0 km)
C-P 80–58 Ol te nit za (Da nu be, 430.0 km)
C-P 80–60 Bra i la (Da nu be, 172.0–168.5 km)
C-P 80–61 Ga la ti (Da nu be, 157.0–145.4 km)
C-P 80–14–03 Cons tan ta (Da nu be-Black Sea Ca nal,

64.0 km)

(15) Rus si an Fe de ra ti on
C-P 50–01 Sankt-Pe ter burg sea port (Neva, 1397.0 km)2

C-P 50–02 Sankt-Pe ter burg ri ver port (Neva,
1385.0 km)2

2 Dis tan ce from Mosk va So ut hern Port.

C-P 50–03 Pod po roz hie (Vol go-Bal tijs kiy Wa ter way,
1045.0 km)2

C-P 50–04 Che re po vets (Vol go-Bal tijs kiy Wa ter way,
540.0 km)2

C-P 50–05 Ya ros lavl (Vol ga, 520.0 km)2

C-P 50–06 Nizh niy Nov go rod (Vol ga, 907.0 km)2

C-P 50–07 Ka zan (Vol ga, 1313.0 km)2

C-P 50–08 Uli a novsk (Vol ga, 1541.0 km)2

C-P 50–09 Sa ma ra (Vol ga, 1746.0 km)2

C-P 50–10 Sa ra tov (Vol ga, 2175.0 km)2

C-P 50–11 Vol gog rad (Vol ga, 2560.0 km)2

C-P 50–12 Ast rak han (Vol ga, 3051.0 km)2

C 50–01 Ry binsk (Vol ga, 433.0 km)2

C 50–02 Ki nesh ma (Vol ga, 708.0 km)2

C 50–03 To lyat ti (Vol ga, 1675.0 km)2

C-P 50–02–01 Mosk va Nort hern Port (Ka nal ime ni
Mosk vy, 42.0 km)2

C-P 50–02–02 Mosk va Wes tern Port (Ka nal ime ni
Mosk vy, 32.0 km)2

C-P 50–02–03 Mosk va So ut hern Port (Ka nal ime ni
Mosk vy, 0.0 km)2

C-P 50–01–01 Perm (Kama, 2269.0 km)2

C 50–01–01 Cha i kovs ky (Kama, 1933.0 km)2

C-P 90–03 Azov (Don, 3168.0 km)2

C-P 90–04 Ros tov (Don, 3134.0 km)2

C-P 90–05 Oust-Do netsk (Don, 2997.0 km)2

C 90–01 Vol go donsk (Don, 1868.0 km)

(16) Uk ra i ne
C-P 80–09–02 Ki lia (Da nu be-Ki lia Arm, 47.0 km)
C-P 80–09–03 Oust-Du najsk (Da nu be-Ki lia Arm,

1.0 km)
C-P 40–05 Kyiv (Dnip ro, 856.0 km)
C-P 40–09 Dnip ro pet rovsk (Dnip ro, 393.0 km)
C-P 40–12 Kher son (Dnip ro, 28.0 km)

Annex III

Technical and operational minimum requirements of
European inland waterways of importance for

international combined transport

a) Tech ni cal char ac ter is tics of C-E wa ter ways
The main tech ni cal char ac ter is tics of C-E wa ter ways

shall gen er ally be in con for mity with the clas si fi ca tion of
Eu ro pean in land wa ter ways set out in Table 1.

For the eval u a tion of dif fer ent C-E wa ter ways, the
char ac ter is tics of classes Vb – VII are to be used, tak ing
ac count of the fol low ing principles:

(i) The class of a wa ter way shall be de ter mined by the
hor i zon tal di men sions of mo tor ves sels, barges and pushed 
con voys, and pri mar ily by the main stand ard ised
di men sion, namely their beam or width;
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(ii) The val ues for Class Vb in Ta ble 1 are to be
re garded as im por tant min i mum ob jec tives to be reached
within the frame work of rel e vant in fra struc ture
de vel op ment programmes. For new in land wa ter ways to
be uti lised for com bined trans port a min i mum draught of
280 cm should be ensured;

(iii) The fol low ing min i mum re quire ments are
con sid ered nec es sary in or der to make a wa ter way suit able
for con tainer transport:

in land nav i ga tion ves sels with a width of 11.4 m and a
length of ap prox i mately 110 m must be able to op er ate
with three or more lay ers of con tain ers; oth er wise a
per mis si ble length of pushed con voys of 185 m should be
en sured, in which case they could op er ate with two lay ers
of con tain ers;

(iv) When mod ern is ing ex ist ing wa ter ways and/or
build ing new ones, ves sels and con voys of greater
di men sions should al ways be taken into account;

(v) In or der to en sure more ef fi cient con tainer trans port,
the high est pos si ble bridge clear ance value should be en sured 
in ac cor dance with foot note 4 of Ta ble 11;

1 If, ho we ver, the pro port ion of empty con ta i ners ex ce eds 50%, ob ser -
van ce of a va lue for the mi ni mum he ight un der brid ges which is hig her than
that in di ca ted in fo ot no te 4 to Tab le 1 sho uld be con si de red.

(vi) On wa ter ways with fluc tu at ing wa ter lev els, the
value of the rec om mended draught should cor re spond to
the draught reached or ex ceeded for 240 days on av er age
per year (or for 60% of the nav i ga tion pe riod). The value of 
the rec om mended height un der bridges (5.25, 7.00 or
9.10 m) should be en sured over the high est nav i ga tion
level, where pos si ble and economically reasonable;

(vii) A uni form class, draught and height un der bridges
should be en sured ei ther for the whole wa ter way or at least
for sub stan tial sec tions thereof;

(viii) Where pos si ble, the pa ram e ters of ad ja cent in land
wa ter ways should be the same or similar;

(ix) The high est draught (4.50 m) and min i mum bridge
clear ance (9.10 m) val ues should be en sured on all parts of
the net work that are di rectly con nected with coastal routes;

(x) A min i mum bridge clear ance of 7.00 m should be
en sured on wa ter ways that con nect im por tant sea ports
with the hin ter land and are suit able for ef fi cient con tainer
and riversea traffic;

(xi) Coastal routes listed in An nex I above are in tended to
en sure the in teg rity of the CE wa ter ways’ net work
through out Eu rope and are meant to be used, within the
mean ing of this Pro to col, by river-sea ves sels whose
di men sions should, where pos si ble and eco nom i cally vi a ble,
meet the re quire ments for self-pro pelled units suit able for
nav i gat ing on in land wa ter ways of classes Vb and above.
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Table 1* 
Classification of European inland waterways of international importance for combined

transport**

Type of
in land

wa ter way

Clas ses
of na vi -

gab le wa -
ter wa ys

Mo tor ves sels and bar ges Pus hed con vo ys

Mi ni mum 
he ight un der

brid ges 2/

Grap hi cal
 sym bols
on maps

Type of ves sel: Ge ne ral cha rac te ris tics Type of ves sel: Ge ne ral cha rac te ris tics

De sig na ti on
Ma xi mum

length
Ma xi mum

beam
Dra ught 5/ Ton na ge Length Beam Dra ught 5/ Ton na ge

L(m) B(m) d(m) T(t) L(m) B(m) d(m) T(t) H(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L
A

N
OI

T
A

N
R

E
T

NI 
F

O
E

C
N

A
T

R
O

P
MI

Vb Lar ge
Rhi ne
ves sels

95–110 11.4 2.50–
2.80

1,500–
3,000

172–185 
1/

11.4 2.50–
4.50

3,200–
6,000

5.25 or
7.00 or
9.10 4/

VIa 95–110
1/

22.8 2.50–
4.50

3,200–
6,000

7.00 or
9.10 4/

VIb 3/ 140 15.0 3.90 185–195 
1/

22.8 2.50–
4.50

6,400–
12,000

7.00 or
9.10 4/

VIc 270–280 
1/

195–200 
1/

22.8
33.0–

34.2 1/

2.50–.50 
2.50–
4.50

9,600–
18,000
9,600–
18,000

9.10 4/

VII 6/ 275–285 33.0–
34.2 1/

2.50–
4.50

14,500–
27,000

9.10 4/

* This clas si fi ca ti on is in line with the clas si fi ca ti on gi ven in An nex III of the Eu ro pe an Ag re e ment on Main In land Wa ter wa ys of In ter na ti o nal Im por tan ce
(AGN) of 19 Ja nu a ry 1996.

** Clas ses I-Va are not ment io ned, be ing of re gi o nal im por tan ce or of no re le van ce for com bi ned trans port.



Footnotes to Table 1

1. The first fig ure takes into ac count the ex ist ing
sit u a tions, whereas the sec ond one rep re sents both fu ture
de vel op ments and, in some cases, ex ist ing situations.

2. Al lows for a safety clear ance of about 0.30 m
be tween the up per most point of the ves sel’s struc ture or its 
load and a bridge.

3. Al lows for ex pected fu ture de vel op ments in ro-ro,
con tainer and river-sea nav i ga tion.

4. Checked for con tainer trans port:
5.25 m for ves sels trans por ting 2 la y ers of con ta i ners;
7.00 m for ves sels trans por ting 3 la y ers of con ta i ners;
9.10 m for ves sels trans por ting 4 la y ers of con ta i ners.
50% of the con ta i ners may be empty or bal last sho uld be 

used.

5. The draught value for a par tic u lar in land wa ter way to 
be de ter mined ac cord ing to the lo cal con di tions.

6. Con voys con sist ing of a larger num ber of barges can
also be used on some sec tions of wa ter ways of class VII. In 
this case, the hor i zon tal di men sions may ex ceed the val ues 
shown in the table.

b) Op er a tional min i mum re quire ments for C-E
wa ter ways

C-E wa ter ways should meet the fol low ing es sen tial
op er a tional cri te ria in or der to be able to en sure re li able
in ter na tional traffic:

(i) Through traf fic should be en sured through out the
nav i ga tion pe riod, with the ex cep tion of the breaks
men tioned below;

(ii) The nav i ga tion pe riod may be shorter than 365 days
only in re gions with se vere cli ma tic con di tions, where the
main tain ing of chan nels free of ice in the win ter sea son is
not pos si ble and a win ter break is there fore nec es sary. In
these cases, dates should be fixed for the open ing and
clo sure of nav i ga tion. The du ra tion of breaks in the
nav i ga tion pe riod caused by nat u ral phe nom ena such as
ice, floods, etc. should be kept to a min i mum by
ap pro pri ate technical and organisational measures;

(iii) The du ra tion of breaks in the nav i ga tion pe riod for
reg u lar main te nance of locks and other hy drau lic works
should be kept to a min i mum. Us ers of a wa ter way where
main te nance work is planned should be kept in formed of
the dates and du ra tion of the en vis aged break in
nav i ga tion. In cases of un fore seen fail ure of locks or other
hy drau lic fa cil i ties, or other force ma jeure, the du ra tion of
breaks should be kept as lim ited as pos si ble us ing all
ap pro pri ate measures to remedy the situation;

(iv) No breaks shall be ad mis si ble dur ing low wa ter
pe ri ods. A rea son able lim i ta tion of ad mis si ble draught
may nev er the less be al lowed on wa ter ways with
fluc tu at ing wa ter lev els. How ever, a min i mum draught of
1.20 m should be en sured at all times, with the

rec om mended or char ac ter is tic draught be ing en sured or
ex ceeded for 240 days per year. In re gions re ferred to in
sub para graph (ii) above, the min i mum draught of 1.20 m
should be en sured for 60% of the navigation period on
average;

(v) Op er at ing hours of locks, mov able bridges and
other in fra struc ture works shall be such that
round-the-clock (24-hour) nav i ga tion can be en sured on
work ing days, if eco nom i cally fea si ble. In spe cific cases,
ex cep tions may be al lowed due to or gani sa tional and/or
tech ni cal rea sons. Rea son able hours of nav i ga tion should
also be en sured dur ing holidays and at weekends.

c) Tech ni cal and op er a tional min i mum re quire ments
for ter mi nals in ports

The net work of C-E wa ter ways shall be com ple mented
by a sys tem of ter mi nals in in land wa ter way ports. Each
ter mi nal shall meet the fol low ing tech ni cal and op er a tional 
min i mum requirements:

(i) It should be sit u ated on a C-E wa ter way;

(ii) It should be ca pa ble of ac com mo dat ing ves sels or
pushed con voys used on the rel e vant C-E wa ter way in
con for mity with its class;

(iii) It should be con nected with main roads and rail way
lines [pref er a bly be long ing to the net work of in ter na tional
roads and rail way lines es tab lished by the Eu ro pean
Agree ment on Main In ter na tional Traf fic Ar ter ies (AGR),
the Eu ro pean Agree ment on Main In ter na tional Rail way
Lines (AGC) and the Eu ro pean Agree ment on Im por tant
In ter na tional Com bined Trans port Lines and Related
Installations (AGTC)];

(iv) Its ag gre gate cargo han dling ca pac ity should be in
the or der of 30,000 to 40,000 TEUs a year;

(v) It should of fer suit able con di tions for the
de vel op ment of a port in dus trial zone;

(vi) All the fa cil i ties nec es sary for usual op er a tions in
in ter na tional traf fic should be available;

(vii) With a view to en sur ing the pro tec tion of the
en vi ron ment, re cep tion fa cil i ties for the dis posal of waste
gen er ated on board ships should be avail able in ports of
in ter na tional importance;

(viii) Ef fi cient trans ship ment of con tain ers and other
intermodal trans port units (swapbodies, semi-trail ers,
goods road ve hi cles, etc.) should be en sured and suf fi cient
ca pac ity for the in ter me di ate stor age of con tain ers and
suit able equip ment for con tainer han dling should be
available;

(ix) Reg u lar con tainer han dling should be made
eco nom i cal with spe cific and tai lor-made ter mi nals for
com bined transport;

(x) Apart from the ac tual trans ship ment of con tain ers
(mainly with con tainer cranes hav ing a ca pac ity of 15 to 20 
units per hour) a large num ber of other ser vices should be
of fered by these ter mi nals. These ser vices could in clude
the or gani sa tion of the on ward trans port of con tain ers, the
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stor age of empty units as well as main te nance and re pair of 
damaged containers;

(xi) For ro-ro ser vices spe cial fa cil i ties should be
avail able, such as load ing ramps, spe cial berths and
park ing areas;

(xii) Berths for in land wa ter ves sels used in com bined
trans port should pro vide for a guar an teed draught of at
least 2.80 m and de sir ably 3.5 m, a length suit able to
ac com mo date ves sels with a length of at least 110 m and a
bridge clear ance equal to that of the ad join ing waterways.

(xiii) Ef fi cient han dling of con sign ments in the
ter mi nals can sub stan tially con trib ute to achiev ing
ef fi cient in ter na tional com bined trans port ser vices,
es pe cially if the fol low ing requirements are met:

The pe riod from the lat est time of ac cep tance of goods
to the de par ture of ves sels and from the ar rival of ves sels to 
the be gin ning of un load ing of con tain ers should not
ex ceed one hour, un less the wishes of cus tom ers re gard ing
the lat est time of ac cep tance or dis posal of goods can be
com plied with by other means;

The wait ing pe ri ods for road ve hi cles de liv er ing or
col lect ing load ing units should be as short as pos si ble
(20 min utes maximum);

These re quire ments can be met through ap pro pri ate
ar range ment and dimensioning of the var i ous el e ments of
the trans ship ment ter mi nal [see (viii)];

(xiv) The in di vid ual func tional ar eas of a ter mi nal are
again com posed of a num ber of sys tem com po nents. In
or der to ob tain a trans ship ment ter mi nal which is op ti mal
in all re spects, it is nec es sary to pro vide well-bal anced
di men sions for the in di vid ual sys tem com po nents, since
the ef fi ciency of the ter mi nal is de ter mined by its weakest
component.

Jegyzõkönyv
a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról

és ezek létesítményeirõl szóló
1991. évi Európai Megállapodáshoz (AGTC)
a víziutakon történõ kombinált szállításról

A Szer zõ dõ Fe lek,
at tól a kí ván ság tól ve zé rel ve, hogy elõ se gít sék a ja vak

nem zet kö zi szál lí tá sát;
an nak tu da tá ban, hogy a nö vek võ nem zet kö zi ke res ke -

de lem kö vet kez mé nye ként vár ha tó an nö ve ked ni fog a ja -
vak nem zet kö zi szál lí tá sa;

tu da tá ban az ilyen fej lõ dés hát rá nyos kör nye ze ti kö vet -
kez mé nye i nek;

hang sú lyoz va az összes kom bi nált szál lí tá si tech ni ka
fon tos sze re pét az eu ró pai kon ti nens szál lí tá si há ló za ta i ra
ne he ze dõ te her könnyí té sé ben és a kör nye ze ti ká rok mér -
sék lé sé ben;

fel is mer ve, hogy a kom bi nált szál lí tás ví zi uta kon és bi -
zo nyos ten ger par ti uta kon egyes eu ró pai szál lí tá si fo lyo -
sók fon tos ele me it ké pez he tik;

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy ah hoz, hogy a nem zet kö zi
kom bi nált szál lí tást ví zi uta kon és bi zo nyos part men ti ten ge ri 
út vo na la kon Eu ró pá ban ha té ko nyab bá és az ügy fe lek szá -
má ra von zób bá te hes sék, alap ve tõ fon tos sá gú olyan jogi ke -
re tek lét re ho zá sa, ame lyek le fek te tik a ví zi uta kon és bi zo -
nyos ten ger par ti út vo na la kon a kom bi nált szál lí tá si szol gál -
ta tá sok fej lesz té sé nek, il let ve az üze me lé sük höz szük sé ges
inf ra struk tú rá nak a ko or di nált ter vét nem zet kö zi leg egyez te -
tett tel je sít mény pa ra mé te rek és szab vá nyok alap ján
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS

1. Cikk

Meghatározások

A je len Jegy zõ könyv cél ja i ra:
a) A „kom bi nált szál lí tás” ki fe je zés a ja vak nak ugyan -

azon szál lí tá si egy ség ben tör té nõ, több mint egy fé le szál lí -
tá si mó do za tot fel hasz ná ló szál lí tá sát je len ti;

b) A „nem zet kö zi kom bi nált szál lí tás szá má ra fon tos -
ság gal bíró ví zi utak há ló za ta” ki fe je zés mind azon ví zi -
utak ra és azon part men ti ten ge ri út vo na lak ra utal, ame lyek 
meg fe lel nek a je len Jegy zõ könyv höz csa tolt III. Füg ge lék -
ben meg fo gal ma zott mi ni má lis kö ve tel mé nyek nek, ha

(i) eze ket je len leg hasz nál ják rend sze res, nem zet kö zi
kom bi nált szál lí tá si cé lok ra;

(ii) a nem zet kö zi kom bi nált szál lí tás fon tos mel lék vo -
na la i ul szol gál nak;

(iii) vár ha tó an fon to sak ká vál nak a nem zet kö zi kom bi -
nált szál lí tás szá má ra a kö zel jö võ ben a fen ti (i) és (ii) pon -
tok ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

Az ilyen part men ti ten ge ri út vo na lak nak össz hang ban
kell áll ni uk a III. Füg ge lék a) rész (xi) pa rag ra fu sá nak ren -
del ke zé se i vel;

c) A „kap cso ló dó lé te sít mé nyek” ki fe je zés az olyan ki -
kö tõi ter mi ná lok ra vo nat ko zik, ame lyek a nem zet kö zi
kom bi nált szál lí tás szem pont já ból fon tos ság gal bír nak,
biz to sít va a kon té ne rek és más in ter mo dá lis szál lí tá si egy -
sé gek át ra ká sát (cse re szek ré nyek, fél pót ko csik, köz úti te -
her gép jár mû vek stb.), me lye ket a fo lya mi szál lí tó esz kö -
zök és a ten ge ri, köz úti és vas úti szál lí tás kö zöt ti kom bi -
nált szál lí tás ban fel hasz nál nak.

2. Cikk

A hálózat kijelölése

1. A Szer zõ dõ Fe lek, akik ugyan ak kor alá írói az 1991.
évi Fon tos Nem zet kö zi Kom bi nált Szál lí tá si Út vo na lak ról
és Kap cso ló dó Lé te sít mé nyek rõl  szóló Eu ró pai Egyez -
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mény nek is, el fo gad ják a je len Jegy zõ könyv rendelkezé -
seit, mint a nem zet kö zi kom bi nált szál lí tás szem pont já ból
fon tos ság gal bíró ví zi utak há ló za ta, va la mint a ki kö tõi ter -
mi ná lok – a továb biak ban „nem zet kö zi kom bi nált szál lí tá -
si ví zi út-há ló zat” – fej lesz té sé nek és üze mel te té sé nek
nem zet kö zi ter vét, me lyet nem ze ti prog ra mok ke re té ben
kí ván nak meg va ló sí ta ni.

2. A nem zet kö zi kom bi nált szál lí tá si ví zi út-há ló zat a
je len Jegy zõ könyv I. Füg ge lé ké ben meg je lölt ví zi utak ból,
il let ve a je len Jegy zõ könyv II. Füg ge lé ké ben le írt ki kö tõi
ter mi ná lok ból áll.

3. Cikk

Mûszaki és üzemeltetési minimumkövetelmények

A nem zet kö zi kom bi nált szál lí tá si ví zi út-há ló zat kom -
bi nált szál lí tá si szol gál ta tá sa i nak elõ se gí té se cél já ból a
Szer zõ dõ Fe lek vál lal ják, hogy meg fe le lõ in téz ke dé se ket
hoz nak a je len Jegy zõ könyv III. Füg ge lé ké ben hi vat ko zott 
mû sza ki és üze mel te té si mi ni mum kö ve tel mé nyek el éré se
ér de ké ben.

4. Cikk

Függelékek

A je len Jegy zõ könyv höz csa tolt Füg ge lé kek a Jegy zõ -
könyv in teg ráns ré szét ké pe zik.

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Cikk

A letéteményes kijelölése

A je len Jegy zõ könyv le té te mé nye se az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká ra.

6. Cikk

Aláírás

1. A je len Jegy zõ könyv 1997. no vem ber 1-jé tõl 1998.
ok tó ber 31-éig áll nyit va alá írás cél já ra az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze té nek gen fi iro dá já ban azon ál la mok szá -
má ra, ame lyek az 1991. évi, Fon tos Nem zet kö zi Kom bi -
nált Szál lí tá si Út vo na lak ról és Kap cso ló dó Lé te sít mé -
nyek rõl  szóló Eu ró pai Egyez mény (AGTC) alá írói.

2. Az ilyen alá írá sok a meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó -
vá ha gyás függ vé nyei.

7. Cikk

Megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás

1. A je len Jegy zõ könyv a 6. Cikk 2. be kez dé se sze rint
meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás függ vé nye.

2. A meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká rá nál ok mány le tét be
he lye zés ré vén tör té nik.

8. Cikk

Csatlakozás

1. A je len Jegy zõ könyv bár mely, a 6. Cikk 1. be kez dé -
sé ben hi vat ko zott ál lam csat la ko zá sa elõtt nyit va áll 1997.
no vem ber l-jétõl.

2. A csat la ko zás az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
fõ tit ká rá nál le tét be he lye zett ok mánnyal tör té nik meg.

9. Cikk

Hatálybalépés

1. A je len Jegy zõ könyv 90 nap pal az után a nap után
lép ha tály ba, ami kor öt ál lam kor má nyai le tét be he lyez ték
meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok -
má nya i kat, fel té ve, hogy a nem zet kö zi kom bi nált szál lí tá si 
ví zi út-há ló zat egy vagy több vízi útja fo lya ma to san össze -
kö ti leg alább há rom ilyen ok mányt le tét be he lye zett ál lam
te rü le tét.

2. Ha a fen ti fel té tel nem tel je sül, a Jegy zõ könyv
90 nap pal az után a nap után lép ha tály ba, ami kor az a meg -
erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok mány 
ke rül le tét be he lye zés re, ami vel a fen ti fel té tel tel je sül.

3. Mind azon ál la mok szá má ra, ame lyek a je len Cikk
1. és 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 90 na pos idõ tar tam
kez de te után he lye zik le tét be ra ti fi ká ci ós, el fo ga dá si, jó vá -
ha gyá si vagy csat la ko zá si ok má nya i kat, a Jegy zõ könyv
90 nap pal az em lí tett ok mány le tét be he lye zé sé nek nap ja
után lép ha tály ba.

10. Cikk

A Jegyzõkönyv alkalmazásának korlátai

1. A je len Jegy zõ könyv ben sem mi sem ér tel mez he tõ
úgy, hogy az meg aka dá lyoz ná va la mely Szer zõ dõ Fe let
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olyan, az Egye sült Nem ze tek Char tá já nak ren del ke zé se i -
vel össz hang ban álló in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ban, amely
a hely zet bõl adó dó szük ség le tek re kor lá to zó dik és ame lyet 
szük sé ges nek tart kül sõ vagy bel sõ biz ton sá ga ér de ké ben.

2. Az ilyen, min den kép pen ide ig le nes in téz ke dé sek rõl
a le té te mé nyest ké se de lem nél kül tá jé koz tat ni kell, és az
in téz ke dé sek jel le gét meg kell ha tá roz ni.

11. Cikk

Viták rendezése

1. Bár mely két vagy több Szer zõ dõ Fél kö zött a je len
Jegy zõ könyv ér tel me zé sé re vagy al kal ma zá sá ra vo nat ko -
zó jog vi tát, me lye ket a vi tá zó Fe lek tár gya lá sos úton vagy
más mó don nem tud nak ren dez ni, vá lasz tott bí ró ság elé
kell utal ni, ha a vi tá ban részt ve võ Szer zõ dõ Fe lek bár me -
lyi ke ezt kéri, és eb bõl a cél ból a vi tát egy vagy több, a vi -
tá ban részt ve võ Fe lek kö zöt ti köl csö nös meg egye zés sel
ki vá lasz tott vá lasz tott bí ró elé kell utal ni. Ha a vi tá ban
részt ve võ Fe lek nem tud nak a vá lasz tott bí ró vagy vá lasz -
tott bí rák ki vá lasz tá sá ban a vá lasz tott bí ró ság irán ti ké re -
lem tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül meg egyez ni, a Fe -
lek bár me lyi ke kér he ti az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té -
nek fõ tit ká rát, hogy ne vez zen ki egy vá lasz tott bí rót, aki
elé a vi tát dön tés ho za tal cél já ból utal ni kell.

2. A je len Cikk 1. be kez dé se sze rint ki ne ve zett vá lasz -
tott bí ró vagy vá lasz tott bí rák dön té se kö te le zõ ér vé nyû a
vi tá ban részt ve võ Szer zõ dõ Fe lek re néz ve.

12. Cikk

Fenntartások

Bár mely ál lam, a je len Jegy zõ könyv alá írá sa kor vagy
meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok -
má nyá nak le tét be he lye zé se kor ér te sít he ti a le té te mé nyest, 
hogy a je len Jegy zõ könyv 11. Cik két nem te kin ti ma gá ra
néz ve kö te le zõ ér vé nyû nek.

13. Cikk

A Jegyzõkönyv módosítása

1. E Jegy zõ könyv a je len Cikk ben meg ha tá ro zott el já -
rás sze rint mó do sít ha tó, ki vé ve a 14. és 15. Cik kek ren del -
ke zé se it.

2. Va la mely Szer zõ dõ Fél ké ré sé re az ál ta la ja va solt
eset le ges jegy zõ könyv-mó do sí tást az Egye sült Nem ze tek

Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott sá gá nak Kom bi nált Szál lí tás sal
fog lal ko zó Mun ka cso port ja vizs gál ja meg.

3. Ha a mó do sí tást a je len lé võ és sza va za tu kat le adó
Szer zõ dõ Fe lek két har ma dos több ség gel el fo gad ják, a mó -
do sí tást az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te fõ tit ká ra fog ja
az összes Szer zõ dõ Fél felé kö zöl ni, el fo ga dás cél já ból.

4. A je len Cikk 3. be kez dé se sze rint kö zölt bár mi lyen
ja va solt mó do sí tás az összes Szer zõ dõ Fél te kin te té ben an -
nak köz lé se kel tét kö ve tõ 12 hó na pos idõ szak le tel te utá ni
há rom hó nap pal lép ha tály ba, fel té ve, hogy az ilyen 12 hó -
na pos idõ szak alatt az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
fõ tit ká rát egyet len Szer zõ dõ Fél ál lam sem ér te sí ti a ja va -
solt mó do sí tás sal szem be ni el len ve té sé rõl.

5. Ha a je len Cikk 4. be kez dé se sze rint meg tör té nik a
ja va solt mó do sí tás el le ni el len ve tés rõl  szóló ér te sí tés, úgy
kell te kin te ni, hogy a mó do sí tást nem fo gad ták el, és an nak 
sem mi lyen ha tá lya nincs.

14. Cikk

Az I. és II. Függelékek módosítása

1. A je len Jegy zõ könyv I. és II. Füg ge lé két a je len
Cikk ben le fek te tett el já rás sze rint le het mó do sí ta ni.

2. Va la mely Szer zõ dõ Fél ké ré sé re az ál ta la az I., il let -
ve II. Füg ge lék hez ja va solt mó do sí tást az Egye sült Nem -
ze tek Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott sá gá nak Kom bi nált Szál lí -
tás sal fog lal ko zó Mun ka cso port ja te kin ti át.

3. Ha a mó do sí tást a je len lé võ és sza va za tu kat le adó
Szer zõ dõ Fe lek több sé ge el fo gad ja, a ja va solt mó do sí tást
az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká ra a köz vet le -
nül érin tett Szer zõ dõ Fe lek felé köz li, el fo ga dás cél já ból.
A je len Cikk cél ja i ra a Szer zõ dõ Fél ak kor te kint he tõ köz -
vet le nül érin tett nek, ha va la mely új ví zi út-sza kasz vagy
ter mi nál be vo ná sa vagy ilye nek mó do sí tá sa ese tén, az
ilyen ví zi út-sza kasz át ha lad te rü le tén vagy köz vet le nül
kap cso ló dik az ilyen ter mi nál hoz, vagy ha az ilyen ter mi -
nál az em lí tett te rü le ten fek szik.

4. A je len Cikk 2. és 3. be kez dé sei sze rint kö zölt bár mi -
lyen ja va solt mó do sí tást ak kor kell el fo ga dott nak te kin te -
ni, ha a le té te mé nyes ál tal esz kö zölt köz lés dá tu mát kö ve tõ 
hat hó na pos idõ sza kon be lül a köz vet le nül érin tett Szer zõ -
dõ Fe lek egyi ke sem tá jé koz tat ta az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek fõ tit ká rát a ja va solt mó do sí tás sal szem be ni
el len ve té sé rõl.

5. Bár mi lyen, így el fo ga dott mó do sí tást az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká ra kö zöl az összes Szer zõ -
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dõ Fél lel, amely há rom hó nap pal a le té te mé nyes ál tal tör -
tént köz lés nap ja után lép ha tály ba.

6. Ha a je len Cikk 4. be kez dé se sze rint a ja va solt mó do -
sí tás sal szem be ni el len ve tés rõl ér te sí tés tör tént, úgy kell
te kin te ni, hogy a mó do sí tást nem fo gad ták el, és an nak
sem mi lyen ha tá lya sincs.

7. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság Tit kár sá ga kö te les
azon nal tá jé koz tat ni a le té te mé nyest azon Szer zõ dõ Fe lek -
rõl, ame lye ket va la mely ja va solt mó do sí tás köz vet le nül
érint.

15. Cikk

A III. Függelék módosítása

1. A je len Jegy zõ könyv III. Füg ge lé ke az e Cikk ben
meg ha tá ro zott el já rás sze rint mó do sít ha tó.

2. Va la mely Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a III. Füg ge lék hez
ja va solt bár mi lyen mó do sí tást az Egye sült Nem ze tek
 Európai Gaz da sá gi Bi zott sá gá nak Kom bi nált Szál lí tás sal
fog lal ko zó Mun ka cso port ja vizs gál meg.

3. Ha a ja va solt mó do sí tást a je len lé võ és sza va za tu -
kat le adó Szer zõ dõ Fe lek két har ma dos több sé ge el fo -
gad ja, ak kor azt az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
fõ tit ká ra köz li az összes Szer zõ dõ Fél lel el fo ga dás cél -
já ból.

4. A je len Cikk 3. be kez dé se sze rint kö zölt bár mi -
lyen ja va solt mó do sí tást el fo ga dott nak kell te kin te ni,
ki vé ve, ha az ilyen köz lés nap já tól szá mí tott hat hó na -
pos idõ sza kon be lül a Szer zõ dõ Fe lek egy ötö de vagy
töb ben az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká rát a 
ja va solt mó do sí tás sal szem be ni el len ve té sük rõl ér te sí -
tet ték.

5. A je len Cikk 4. be kez dé se sze rint el fo ga dott bár -
mely mó do sí tást a fõ tit kár köz li az összes Szer zõ dõ Fél -
lel, amely az összes Szer zõ dõ Fél re néz ve az ilyen köz -
lés tõl szá mí tott há rom hó nap el tel té vel lép ha tály ba, ki -
vé ve azo kat a Szer zõ dõ Fe le ket, ame lyek már ér te sí tet -
ték az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká rát a ja -
va solt mó do sí tás sal szem be ni el len ve té sük rõl a je len
Cikk 4. be kez dé se sze rin ti köz lés tõl szá mí tott hat hó na -
pos idõ sza kon be lül.

6. Ha a Szer zõ dõ Fe lek egy ötö de vagy töb ben a ja va -
solt mó do sí tás sal szem be ni el len ve té sük rõl küld tek ér te sí -
tést a fen ti 4. be kez dés sze rint, úgy kell te kin te ni, hogy a
mó do sí tást nem fo gad ták el és an nak sem mi lyen ha tá lya
nincs.

16. Cikk

Felmondás

1. Bár mely Szer zõ dõ Fél fel mond hat ja ezt a Jegy zõ -
köny vet az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká rá -
hoz in té zett írá sos ér te sí tés sel.

2. A fel mon dás az em lí tett ér te sí tés nek a fõ tit kár ál ta li
kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott egy év el tel té vel lép
ha tály ba.

3. Bár mely Szer zõ dõ Fél, ame lyik meg szû nik a Fon tos
Kom bi nált Nem zet kö zi Szál lí tá si Vo na lak ról és Ezek Lé -
te sít mé nye i rõl  szóló 1991. évi Eu ró pai Meg ál la po dás
(AGTC) ré szes fele len ni, ugyan azon a na pon meg szû nik a 
je len Jegy zõ könyv ré szes fele is len ni.

17. Cikk

Megszûnés

Amennyi ben a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé se után
bár mely egy mást kö ve tõ ti zen két hó na pos idõ szak ban a
Szer zõ dõ Fe lek szá ma öt alá csök ken, a Jegy zõ könyv ha tá -
lya meg szû nik ti zen két hó nap pal az után a nap után, ami -
kor az ötö dik ál lam meg szû nik a Jegy zõ könyv Szer zõ dõ
Fele len ni.

18. Cikk

A letéteményes értesítései és közlései

A je len Jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott ér te sí té se ken és 
köz lé se ken kí vül, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te fõ tit -
ká rá nak le té te mé nye si funk ci ó it az 1969. má jus 23-án,
Bécs ben meg kö tött, az Egyez mé nyi Jog ról  szóló Bé csi
Kon ven ció VII. Ré szé nek ren del ke zé sei ha tá roz zák meg.

19. Cikk

Hiteles szövegek

A je len Jegy zõ könyv ere de ti jét, mely nek an gol, fran cia és 
orosz nyel vû vál to za tai egy for mán hi te le sek, az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká rá nál kell le tét be he lyez ni.

A fen ti ek ta nú sí tá sá ra az erre fel ha tal ma zott alul írot tak
alá ír ták a je len Jegy zõ köny vet.

Kelt Genf ben, 1997. ja nu ár 17-én.
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I. Függelék

A nemzetközi kombinált szállítás szempontjából
 fontos víziutak*

A nemzetközi fontosságú víziutak számozása

1. Min den, a nem zet kö zi kom bi nált szál lí tás szem pont -
já ból fon tos ví zi út ket tõ, négy vagy hat szám je gyû szá mot
kap, me lyet a „C-E” be tûk elõz nek meg.**

2. A C-E ví zi út-há ló zat ele mi ré szei két szám je gyû szá -
mot kap nak, míg mel lék fo lyó ik és má sod la gos mel lék fo -
lyó ik (a „mel lék fo lyók mel lék fo lyói”) négy, il let ve hat
szám je gyû szá mot.

3. Azok a törzs há ló za ti ví zi utak, ame lyek fõ leg
észak-dé li irányt kö vet nek, és ame lyek ten ge ri ki kö tõk el -
éré sét te szik le he tõ vé, il let ve egy ten ger me den cét egy má -
sik kal köt nek össze, a 10, 20, 30, 40, il let ve 50 sor szá mot
kap ják, csök ke nõ sor rend ben nyu gat ról ke let felé.

4. Azok a törzs há ló za ti ví zi utak, ame lyek fõ leg nyu -
gat-ke le ti irányt kö vet nek, há rom vagy több, a fen ti 3. be -
kez dés ben em lí tett ví zi utat ke resz tez ve, a 60, 70, 80, il let -
ve 90 szá mot kap ják, csök ke nõ sor rend ben észak ról dél re.

5. Az egyéb fõ ví zi uta kat két szám je gyû szá mok kal
kell meg ha tá roz ni azon két, a fen ti 3. és 4. be kez dés ben
em lí tett törzs há ló za ti víz iút szá mai kö zött, ame lyek kö zött
el he lyez ked nek.

6. Mel lék fo lyók (vagy mel lék fo lyók mel lék fo lyói) ese -
tén az elsõ két (vagy négy) szám jegy jel zi a ví zi út-há ló zat
re le váns ma ga sabb szin tû ele mét, és az utol só ket tõ jel zi az 
egyes mel lék fo lyó kat, me lye ket az aláb bi táb lá zat ban le ír -
tak sze rint a ma ga sabb szin tû elem kez de té tõl vé gé ig sor -
rend ben kell szá moz ni. A pá ros szá mo kat kell a jobb ol da li
mel lék fo lyók ra, a pá rat lan szá mo kat pe dig a bal ol da li mel -
lék fo lyók ra al kal maz ni.

A rendszeres nemzetközi kombinált szállítás
szempontjából fontos európai víziutak

Ví zi út sza kasz C-E ví zi út szám

(1) Fran cia or szág
Dun ker que-Ar le ux-Con dé sur Es ca ut C-E 01

* A ví zi utak ak kor te kin ten dõk a nem zet kö zi kom bi nált szál lí tás szem -
pont já ból fon tos nak, ha azo kat je len leg rend sze res nem zet kö zi kom bi nált
szál lí tás ra hasz nál ják, ha a nem zet kö zi szál lí tás fon tos csat la ko zó vo na la i ként 
szol gál nak, vagy ha vár ha tó an a kö zel jö võ ben vál nak fon tos sá a nem zet kö zi
kom bi nált szál lí tás cél ja i ra [hi vat ko zás az 1. Cikk b) be kez dé sé re].

** A C-E jelû ví zi utak sze re pel nek a nem zet kö zi je len tõ sé gû ví zi utak ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás ban (AGN) és eb ben a Jegy zõ könyv ben.

De u le
Ba u vin-Lil le-(Ze eb rug ge) C-E 02

Szaj na-Észak össze köt te tés
[Com pi eg ne-Ar le ux] (ter ve zett) C-E 05

Rho ne
Mar se il le-Fos-Lyon C-E 10
Ca nal du Rho ne a Sete C-E 10–011
Lyon-St. Jean de Los ne C-E 10
[St. Jean de Los ne-Mul ho u se] (ter ve -

zett)
C-E 10

Raj na
(Ba le-) Stras bo urgh C-E 10

Szaj na
Le Hav re.Ro u en-Conf lans C-E 80
Conf lans-Com pi eg ne C-E 80
[Com pi eg ne-To ul] (ter ve zett) C-E 80–04
Ge ne vil li ers-Bray-sur Se i ne C-E 80–04

Mos el le
To ul-Nan cy-Thi on vil le (-Tri er) C-E 80

(2) Bel gi um
Ha u te Me u se C-E 01
Mer du Nord-Le ie C-E 02, C-E 07
Gent-Ter ne u zen Ka na al C-E 03
Schel de-Rijn össze köt te tés C-E 03, C-E 06
Brüsszel-Rup pel Ka na al C-E 04
Bo vens chel de C-E 05
Al bert Ka na al C-E 06

(3) Hol lan dia
Ju li a na-Ca nal C-E 01
Dordts che Kil C-E 01
Sud Be ve land-Ca nal C-E 03
Hol lands Diep C-E 03
Schel de-Rijn-Link C-E 06
Waal C-E 10
Rijn C-E 10
Amsz ter dam-Rijn-Ca nal C-E 11
Ma as-Wa al-Ca nal C-E 12
Twent he-Ca nal C-E 70
Lek C-E 70

(4) Né met or szág
Raj na
(Stras bo urg)-Karls ruhe-hol land/né met 

ha tár
C-E 10

We sel-Dat teln-Ca nal C-E 10–01
Dat teln-Hamm-Ca nal (nyu ga ti rész) C-E 10–01
Raj na-Her ne-Ca nal C-E 10–03
Nec kar C-E 10–07
Dort mund-Ems-Ca nal C-E 13
(a Met tel land-Ca nal tól dél re, be le ért ve 

Dort mun der Haltung)
C-E 13

Mit tel we ser C-E 14
Elba C-E 20
El ba-Se i ten ka nal C-E 20–02
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Ho hen sa a ten-Fri ed richst ha ler ví zi út,
Wes to der

C-E 31

Mit tel land-Ca nal (be le ért ve a Mag de -
bur gi-össze köt te tést)

C-E 70

El ba-Ha vel vízi út C-E 70
Ha vel-Ode ra vízi út C-E 70
Alsó Ha vel vízi út
(be le ért ve né hány csa tor nát Ber li nen

belül)
C-E 70 
(C-E 70–05, 
C-E 71, 
C-E 70–12, 
C-E 70–10,
C-E 71–04 
C-E 71–06)

Mo sel C-E 80
Maj na C-E 80
Maj na-Du na csa tor na C-E 80
Duna C-E 80
Saar C-E 80–05

(5) Svájc
Raj na
Ba sel (-Stras bo urg) C-E 10–09

(6) Cseh Köz tár sa ság
Elba C-E 20
Vlta va C-E 20–06
[Mo ra va] (ter ve zett) C-E 20

(7) Szlo vá kia
Duna C-E 80
Vág C-E 20
[Mo ra va] (ter ve zett) C-E 30

(8) Auszt ria
Duna C-E 80

(9) Len gyel or szág
Ode ra C-E 30
(a Gli wi ce Csa tor na tor ko la tá tól)
Visz tu la C-E 40
(Gdansk tól Var só ig)

(10) Ma gyar or szág
Duna C-E 80

(11) Hor vát or szág
Duna C-E 80
[Du na-Szá va csa tor na] (ter ve zett) C-E 80–10
Drá va C-E 80–08
(a tor ko lat tól Eszé kig)
Szá va C-E 80–12
(tor ko lat tól Szi sze kig)

(12) Ju go szlá via
Duna C-E 80

(13) Bul gá ria
Duna C-E 80

(14) Ro má nia
Duna C-E 80
Du na-Fe ke te-ten ger csa tor na C-E 80–14

(15) Orosz Fö de rá ció
Szt-Pé ter vár-Ri binszk zsi lip
(Vol ga-Bal ti ku mi vízi út, Ri binsz ki

víz tá ro zó)
C-E 50

Ri binszk zsi lip-Aszt ra hány (Vol ga) C-E 50
Ri binszk-Moszk va
(Vol ga, Ka nal ime nyi Moszk vi,

Moszk va f.)
C-E 50–02

Vi tyeg ra-Pet ro za vodszk (Onye ga tó) C-E 60
Káma fo lyó tor ko la ta-Perm (Káma) C-E 50–01
Azov-Krasz no ar mejszk
(Don, Vol ga-Don csa tor na) C-E 90

(16) Uk raj na
Duna
Du na-Ki li ai ág C-E 80
Dnye per
(a tor ko lat tól Ki je vig) C-E 40

Part men ti ten ge ri út vo na lak
Part men ti ten ge ri út vo nal Gib ral tár tól észak -

ra Por tu gá lia, Spa nyol or szág, Fran cia or -
szág, Bel gi um, Hol lan dia és Né met or szág 
part jai men tén a Ki el-i Csa tor nán át Né -
met or szág, Len gyel or szág, Lit vá nia,
Észt or szág és Orosz or szág part ja men tén
a Szt. Pé ter vár-Vol ga-Bal ti ku mi vízi út -
hoz a Be lo morsz ko-Bal ti ku mi csa tor ná -
hoz, a Fe ke te-ten ger part ja men tén Ar han -
gelsz kig, együtt azok kal a ví zi utak kal,
ame lyek ki zá ró lag er rõl az út vo nal ról ér -
he tõk el.

  C-E 60

Par ti út vo nal Gib ral tár tól dél felé Spa nyol or -
szág, Fran cia or szág, Olasz or szág, Gö rög -
or szág, Tö rök or szág, Bul gá ria, Ro má nia
és Uk raj na part jai men tén a Krím déli
part ja men tén Azov ba, a Don fo lyón át a
Rosz tov-Ka lacs-Vol gog rád-Aszt ra hány
felé, együtt mind azok kal a ví zi utak kal,
ame lyek ki zá ró lag er rõl az út vo nal ról ér -
he tõk el.

  C-E 90

II. Függelék

A nemzetközi kombinált szállítás szempontjából fontos
kikötõi terminálok*

A terminálok számozása a folyami kikötõkben

Min den fo lya mi ki kö tõ ben lévõ, nem zet kö zi kom bi nált
szál lí tás szem pont já ból fon tos ter mi nál kap egy szá mot,
amely a hoz zá tar to zó ví zi út szá má ból áll, me lyet kö vet

2006/108. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8335

* A ter mi ná lok ak kor te kin ten dõk fon tos nak a nem zet kö zi kom bi nált
szál lí tás szem pont já ból, ha együtt a hoz zá juk tar to zó ví zi utak kal és ten ger -
par ti út vo na lak kal össze füg gõ há ló za tot ké pez nek a kom bi nált szál lí tás szá -
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egy kö tõ jel, me lyet két, az adott vízi úton lévõ ki kö tõ nek
meg fe le lõ szám jegy kö vet nyu gat ról ke let re, il let ve észak -
ról dél re ha la dó sor rend ben szá moz va.

A nem zet kö zi je len tõ sé gû ví zi utak ról  szóló Eu ró pai
Meg ál la po dás ban (AGN) és a je len Jegy zõ könyv ben sze -
rep lõ fo lya mi ki kö tõk ben lévõ ter mi ná lok szá ma elé a
„C-P” be tû ket kell el he lyez ni; a ki zá ró lag a nem zet kö zi
kom bi nált szál lí tás szem pont já ból fon tos, és ezért csak a
je len Jegy zõ könyv ben sze rep lõ ter mi ná lok szá ma elé a
„C” be tût kell el he lyez ni.

Kikötõi terminálok jegyzéke

(1) Fran cia or szág
C-P 01–01 Dun ker que (Dun ker que-Va len ci en nes

Ca nal, 20.5 km)
C-P 02–03 Lil le (De u le, 42.0 km)
C-P 10–36 Stras bo urg (Raj na, 296,0 km)
C-P 10–39 Mul ho u se-Ott mars he im (Grand Ca nal

d’Al sa ce, 21,0 km)
C-P 10–43 Ap ro port (Cha lon, Ma con, Vil lef ran -

che-sur Saone
(Sa o ne, 230,0 km, 296,0 km és

335,0 km)
C-P 10–44 Lyon (Sa o ne, 375,0 km)
C-P 10–45 Mar se il le-Fos (Mar se il le-Rho ne Ca nal,

0.0 km)
C-P 10–04–01 Séte (Rho ne-Sé te Ca nal, 0.0 km)
C-P 80–01 Le Hav re (Le Hav re-Tan car vil le Ca nal,

20.0 km)
C-P 80–02 Ro u en (Se i ne, 242.0 km)
C-P 80–04–01 Port Au to no me de Pa ris:

Gen ne vil li ers (Szaj na, 194,7 km)
Bon ne u il-Vig ne us (Szaj na, 169,7 km)
Evry (Szaj na, 137,8 km)
Me lun (Szaj na, 110,0 km)
Li may.Por che vil le (Szaj na, 109,0 km)
Mon te re au (Szaj na, 67,4 km)
Nan ter re (Szaj na, 39,4 km)
Bru y e res-sur-Oi se (Oise, 96,9 km)
St.Ou en-l’A u mo ne (Oise, 112,9 km)
Lagny (Mar ne, 149,8 km)

(2) Bel gi um
C-P 01–02 Char le ro is (Samb re, 38,8 km)
C-P 01–04 Li e ge (Me u se, 113,7 km)
C-P 02–01 Ze eb rug ge (Észa ki-ten ger)
C-P 03–04 Gent (Ter ne u zen-Gent Ka na al, 4,6 km)
C-P 04–05 Brüsszel (Ka na al Brüsszel-Ru pel,

62,0 km)
C-P 04–05–02 Wil leb ro ek (Ka na al Brüsszel-Ru pel,

34,0 km)
C-P 05–01 Avel gem (Bo ven Schel de, 35,7 km)
C-P 05–03 Me er ho ut (Al bert Ka na al, 80,7 km)
C-P 06–01 Ant wer pen (Schel de, 102,9 km)

(3) Hol lan dia
C-P 10–01 Rot ter dam (Ni e u we maas, 1002,5 km)
C-P 11–03 Amsz ter dam (No or dze e ka na al,

20,6 km)
C-P 12–01 Nij me gen (Waal, 884,6 km)

(4) Né met or szág
C-P 10–04 Em me rich (Raj na, 852,0 km)
C-P 10–12 Du is burg-Ruh rort Ha fen (Raj na,

774,0 km)
C-P 10–14 Düs sel dorf (Raj na, 743,0 km)
C-P 10–15 Ne uss (Raj na, 740,0 km)
C-P 10–18 Köln (Raj na, 688,0 km)
C-P 10–24 Kob lenz (Raj na, 596,0 km)
C-P 10–29 Mann he im (Raj na, 424,0 km)
C-P 10–32 Ger mers he im (Raj na, 385,0 km)
C-P 10–33 Wörth (Raj na, 366,0 km)
C-P 10–34 Karls ru he (Raj na, 360,0 km)
C-P 14–01 Bre mer ha ven (We ser, 66,0–68,0 km)
C-P 14–04 Bre men (We ser4,0–8,0 km)
C-P 20–04 Ham burg (Elba, 618,0–639,0 km)1

C-P 20–08 Mag de bur ger Ha fen (Elba, 330,0 és
333,0 km)1

C-P 80–12 Ma inz (Raj na, 500,0 km)
C-P 80–31 Re gens burg (Duna, 2370,0–2378,0 km)
C-P 80–32 Deg gen dorf (Duna, 2281,0–2284,0 km)
C 80–01 Pas sau (Duna, 2228,4 km)

(5) Svájc
C-P 10–09–02 Rhe in ha fen bei der Ba sel (Raj na,

159,38–169,95 km)

(6) Cseh Köz tár sa ság
C-P 20–15 De cin (Elba, 98,2 km és 94,2 km)1

C-P 20–16 Usti nad La bem (Elba, 75,3 és
72,5 km)1

C-P 20–17 Mel nik (Elba, 3,0 km)1

C 20–01 Par du bi ce (Elba, 130,0 km) (ter ve zett)
C-P 20–06–01 Prá ga (Vlta va, 46,5 és 55,5 km)

(7) Szlo vá kia
C-P 80–38 Bra tis la va (Duna, 1865,4 km)
C-P 80–40 Ko mar no (Duna, 1767,1 km)
C-P 80–41 Stu ro vo-JCP (Duna, 1721,4 km)
C 81–01 Se red (Vág, 74,3 km)
C 81–02 Sala (Vág, 54,5 km)
C 20/30–01 De vins ka Nová Ves (Mo ra va, 4,0 km)

(8) Auszt ria
C-P 80–33 Linz (Duna,2128,2–2130,6 km)
C-P 80–34 Linz-Vö est (Duna, 2127,2 km)
C-P 80–35 Enns-Enns dorf (Duna, 2111,8 km)
C-P 80–36 Krems (Duna, 2001,5 km)
C-P 80–37 Bécs (Duna, 1916,8–1920,2 km)

1 Az Elba fo lyón a ki kö tõ kig ter je dõ tá vol sá go kat az aláb bi ak sze rint mé -
rik: Né met or szág ban, a cseh/né met ál lam ha tár tól; a Cseh Köz tár sa ság ban az
Elba és a Vlta va fo lyók össze fo lyá sá tól Mel nik tõl.
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(9) Len gyel or szág
C-P 30 Gli wi ce La be dy (Gli wi ce Ca nal)
C-P 30 Opo le (Ode ra)
C-P 30 Wroc law (Ode ra)
C-P 40 Plock (Visz tu la)

(10) Ma gyar or szág
C-P 80–42 Bu da pest (Duna, 1640 km)

(11) Hor vát or szág
C-P 80–47 Vu ko vár (Duna, 1333,0 km)
C-P 80–08–01 Eszék (Drá va, 14,0 km)
C-P 80–12–01 Sla vons ki Brod (Szá va, 355,0 km)
C-P 80–12–02 Si szek (Szá va, 577,0 km)

(12) Ju go szlá via

(13) Bul gá ria
C 80–01 Vi din (Duna, 790,2 km)
C-P 80–56 Ru sze (Duna, 495,0 km)

(14) Ro má nia
C-P 80–51 Tur nu Se ve rin (Duna, 931,0 km)
C-P 80–57 Gi ur giu (Duna, 493,0 km)
C-P 80–58 Ol te nit za (Duna, 430,0 km)
C-P 80, 60 Bra i la (Duna, 172,0–168,5 km)
C-P 80–61 Ga la ti (Duna, 157,0–145,4 km)
C-P 80–14–03 Cons tan ta (Du na-Fe ke te-ten ger csa tor -

na, 64,0 km)

(15) Orosz Fö de rá ció
C-P 50–01 Szt.Pé ter vár ten ge ri ki kö tõ tõl (Néva,

1397,0 fkm)2

C-P 50–01 Szt.Pé ter vár fo lya mi ki köt ötõl (Néva,
1397,0 fkm)2

C-P 50–03 Pod po rozs je (Vol ga-Bal ti kum ví zi -
út,1045,2 fkm)2

C-P 50–04 Cse re po vec (Vol ga-Bal ti kum ví zi út,
540,0 fkm)2

C-P 50–05 Ja ros lavl (Vol ga, 520,0 fkm)2

C-P 50–06 Nyizs nij Nov go rod (Vol ga, 907,0 fkm)2

C-P 50–07 Ka zány (Vol ga, 1313,0 fkm)2

C-P 50–08 Ul ja novszk (Vol ga, 1746,0 fkm)2

C-P 50–09 Sza ma ra (Vol ga, 1746,0 fkm)2

C-P 50–10 Sza ra tov (Vol ga, 2175,0 fkm)2

C-P 50–11 Vol gog rád (Vol ga, 2560,0 fkm)2

C-P 50–12 Ast ra hány (Vol ga, 3051,0 fkm)2

C 50–01 Ri binszk (Vol ga, 708,0 fkm)2

C 50–02 Ki nyes ma (Vol ga, 708,0 fkm)2

C 50–03 Tog li at ti (Vol ga, 1675,0 fkm)2

C-P 50–02–01 Moszk va észa ki ki kö tõ (Moszk va csa -
tor na, 42,0 fkm)2

C-P 50–02–02 Moszk va nyu ga ti ki kö tõ (Moszk va csa -
tor na, 32,0 fkm)2

C-P 50–02–03 Moszk va déli ki kö tõ (Ka nal ime nyi
Moszk vi, 0,0 fkm)2

C-P 50–01–01 Perm (Kama, 2269,0 fkm)2

C 50–01–01 Csaj kovsz kij (Kama, 1933,0 fkm)2

2 A tá vol ság: Moszk va déli ki kö tõ tõl.

C-P 90–03 Azov (Don, 3168,0 fkm)2

C-P 90–04 Rosz tov (Don, 3134,0 fkm)2

C-P 90–05 Uszty-Do nyeck (Don, 2997,0 fkm)2

C 90–01 Vol go donszk (Don, 1868,0 fkm)2

(16) Uk raj na
C-P 80–09–02 Ki lia (Du na-Ki li ai ág, 47,0 km)
C-P 80–09–03 Uszty-Du najszk (Du na-Ki li ai ág,

1,0 km)
C-P 40–05 Ki jev (Dnye per, 856,0 km)
C-P 40–09 Dnyet ro pet rovszk (Dnye per, 393,0 km)
C-P 40–12 Her szon (Dnye per, 28,0 km)

III. Függelék

A nemzetközi kombinált szállítás szempontjából
fontossággal bíró európai víziutak minimális mûszaki

és üzemeltetési követelményei

a) A C-E ví zi utak mû sza ki jel lem zõi
A C-E ví zi utak fõ tech ni kai jel lem zõi** jel lem zõi ál ta -

lá nos ság ban össz hang ban kell áll ja nak az 1. Táb lá zat ban
fog lalt eu ró pai ví zi utak be so ro lá sá val.

A kü lön fé le C-E ví zi utak ér té ke lé sé hez a Vb–VII Osz -
tá lyok jel lem zõ it kell al kal maz ni, figye lembe véve az
aláb bi el ve ket:

(i) A ví zi út osz tá lyát a gép ha jók, bár kák és tolt kö te lé -
kek ho ri zon tá lis mé re tei, va la mint el sõ sor ban azok fõ
szab vá nyo sí tott mé re te, ne ve ze te sen szé les sé gük ha tá roz -
za meg;

(ii) Az 1. Táb lá zat ban a Vb Osz tály ér té ke it fon tos mi -
ni má lis cél nak kell te kin te ni, me lyet a re le váns inf ra struk -
tú ra fej lesz té si prog ra mok ke re té ben kell el ér ni. A kom bi -
nált szál lí tás cél ja i ra hasz no sí tan dó új ví zi utak nál mi ni má -
li san 280 cm-es me rü lé si mély sé get kell biz to sí ta ni;

(iii) Az aláb bi mi ni má lis kö ve tel mé nyek szük sé ges nek
te kin ten dõk ah hoz, hogy a ví zi út kon té ne res szál lí tás ra al -
kal mas sá vál jon:

11,4 m szé les sé gû és kö rül be lül 110 m hosszú ság gal fo -
lya mi ha jók nak ké pe sek nek kell egy más fö lött 3 vagy több 
sor ban el he lye zett kon té ner ra ko mánnyal üze mel ni ük;
egyéb ként a 185 m-es to lat má nyok en ge dé lye zett hosszú -
sá gát kell biz to sí ta ni, mely eset ben ezek két sor kon té ner -
rel üze mel het nek;

(iv) A meg lé võ ví zi utak mo der ni zá lá sa kor és/vagy újak 
épí té se kor min dig figye lembe kell ven ni az en nél na gyobb
mé re tû ha jó kat és tolt kö te lé kek;

(v) A ha té ko nyabb kon té ne res szál lí tás biz to sí tá sa ér -
de ké ben a le he tõ leg na gyobb híd alat ti sza bad ma gas sá gi
ér té ket kell biz to sí ta ni az l. Táb lá zat 4. láb jegy ze té vel
össz hang ban3;

3 Ha azon ban az üres kon té ne rek ará nya meg ha lad ja az 50 szá za lé kot, az
l. Táb lá zat 4. láb jegy ze té ben je lölt híd alat ti mi ni má lis ma gas ság nál ma ga -
sabb ér ték be tar tá sát kell figye lembe ven ni.
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(vi) A vál to zó víz ál lá sú ví zi uta kon a ja va solt me rü lé si
mély ség ér té ke fe lel jen meg az éven te át la go san 240 na -
pon át (vagy a na vi gá ci ós idõ szak 60 szá za lé ká ban) el ért
vagy meg ha la dott me rü lé si mély ség nek. A ja va solt híd
alat ti sza bad ma gas ság ér té két (5,25 7,00 vagy 9,10 m) a
leg ma ga sabb na vi gá ci ós szint fö lött kell biz to sí ta ni, ahol
ez le het sé ges és gaz da sá gi lag éssze rû;

(vii) Vagy az egész ví zi úton, vagy le ga láb bis an nak lé -
nye ges sza ka sza in biz to sí ta ni kell az egy sé ges osz tályt,
me rü lé si mély sé get és hi dak alat ti sza bad ma gas sá got;

(viii) Ahol le het sé ges, a kap cso ló dó ví zi utak pa ra mé te -
rei le gye nek ugyan azok vagy ha son ló ak;

(ix) A part men ti ten ge ri út vo na lak hoz köz vet le nül kap -
cso ló dó há ló zat min den ré szén biz to sí ta ni kell a leg na -

gyobb me rü lé si mély sé get (4,50 m) és a mi ni má lis híd alat -
ti sza bad ma gas sá got (9,10 m);

(x) Leg alább 7,00 m mi ni má lis híd alat ti ma gas sá got
kell biz to sí ta ni azo kon a ví zi uta kon, ame lyek fon tos ten -
ge ri ki kö tõ ket köt nek össze a hát or szág gal, és ame lyek al -
kal ma sak a ha té kony kon té ner és fo lyam-ten ger köz le ke -
dés bo nyo lí tá sá ra;

(xi) A fen ti I. Füg ge lék ben fel so rolt part men ti ten ge ri
út vo na lak cél ja, hogy biz to sít sák a C-E ví zi út-há ló zat in -
teg ri tá sát egész Eu ró pá ban, és azo kat a je len Jegy zõ könyv
ér tel me zé se sze rint olyan fo lya mi-ten ge ri ha jók nak kell
hasz nál ni uk, me lyek mé re tei, ha csak le het sé ges és gaz da -
sá gi lag meg va ló sít ha tó, meg kell, hogy fe lel je nek a Vb és
en nél ma ga sabb osz tá lyú ví zi uta kon tör té nõ na vi gá lás ra
al kal mas ön já ró egy sé gek kö ve tel mé nye i nek.
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1. Táblázat*
A nemzetközi kombinált szállítás szempontjából fontos európai belföldi víziutak besorolása**

Bel ví zi 
út

 tí pu sa

Ha józ -
ha tó 

ví zi utak
osz tá lyai

Gép ha jók és bár kák Tolt kö te lé kek

Mi ni má lis híd
alat ti sza bad

ma gas ság

Tér ké -
pé sze ti

jel

Hajó tí pu sa: ál ta lá nos jel lem zõk Kö te lék tí pu sa: ál ta lá nos jel lem zõk

Je lö lés
Leg na gyobb

hossz
Leg na gyobb

szé les ség
Me rü lés /5 Ûr tar ta lom Hossz Szé les ség Me rü lés /5

Hajó
 ûr tar ta lom

(m) B (m) d(m) T(t) L(m) B(m) d(m) T(t) H(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Û
G

É
S

Õ
T

N
E

L
EJ I

Z
Ö

K
T

E
Z

M
E

N

Vb
Nagy raj -
nai ha jók

95–110 11.4
2.50–
2.80

1,500–
3,000

172–185
1/

11.4
2.50–
4.50

3,200–
6,000

5.25 or
7.00 or
9.10 4/

VIa
95–110

1/
22.8

2.50–
4.50

3,200–
6,000

7.00 or
9.10 4/

VIb 3/ 140 15.0 3.90
185–195

1/
22.8

2.50–
4.50

6,400–
12,000

7.00 or
9.10 4/

VIc

270–280
1/

195–200
1/

22.8
33.0–

34.2 1/

2.50–
.50 2.50–

4.50

9,600–
18,000
9,600–
18,000

9.10 4/

VII 6/ 275–285
33.0–

34.2 1/
2.50–
4.50

14,500–
27,000

9.10 4/

* Ez a be so ro lás össz hang ban áll az 1996. ja nu ár 19-edi ki, a nem zet kö zi je len tõ sé gû ví zi utak ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás (AGN) III. Füg ge lé ké ben
megadott be so ro lás sal.

** Az I–Va Osz tá lyo kat nem em lít jük, mi vel azok re gi o ná lis fon tos sá gú ak, vagy nincs re le van ci á juk a kom bi nált szál lí tás szem pont já ból.



Lábjegyzetek az 1. táblázathoz

1. Az elsõ szám a meg lé võ hely ze tet ve szi figye lembe,
míg a má so dik a jö võ be ni fej lesz té se ket, il let ve né hány
eset ben a meg lé võ hely ze tet ve szi figye lembe.

2. Mint egy 0,30 m biz ton sá gi tû rést tesz le he tõ vé a hajó 
struk tú rá já nak vagy ra ko má nyá nak leg ma ga sabb pont ja és 
a híd kö zött.

3. Fi gye lem be ve szi a vár ha tó jö võ be ni fej lesz té se ket a
ro-ro, a kon té ne res és a fo lya mi-ten ge ri ha jó zás ban.

4. Kon té ne res szál lí tás ra el len õriz ve:
5,25 m 2 sor kon té nert szál lí tó ví zi jár mû vek re;
7,00 m 3 sor kon té nert szál lí tó ví zi jár mû vek re;
9,10 m 4 sor kon té nert szál lí tó ví zi jár mû vek re;
A kon té ne rek 50 szá za lé ka le het üres vagy le ter he lést

kell al kal maz ni.

5. Va la mely adott ví zi út nál a me rü lé si mély ség ér té két
a he lyi fel té te lek sze rint kell meg ha tá roz ni.

6. Na gyobb szá mú bár ká ból álló von ta tott kö te lé ke ket
is le het hasz nál ni a VII Osz tá lyú ví zi utak bi zo nyos sza ka -
sza in. Eb ben az eset ben a ho ri zon tá lis mé re tek meg ha lad -
ják a Táb lá zat ban be mu ta tott ér té ke ket.

b) A CE-ví zi utak mi ni má lis üze mel te té si kö ve tel mé -
nyei

A CE ví zi utak nak meg kell fe lel ni ük az aláb bi alap ve tõ
üze mel te té si kri té ri u mok nak ah hoz, hogy biz to sít has sák a
meg bíz ha tó nem zet kö zi köz le ke dést:

(i) Az át me nõ for gal mat az egész na vi gá ci ós idõ szak -
ban biz to sí ta ni kell az alább em lí tett szü ne tek ki vé te lé vel;

(ii) A na vi gá ci ós idõ szak csak a szi go rú ég haj la ti fel té -
te lek kel bíró ré gi ók ban le het nek 365 nap nál rö vi deb bek,
ott, ahol a téli év szak ban a csa tor nák jég men te sen tar tá sa
nem le het sé ges, és ezért egy téli szü net szük sé ges. Ezek -
ben az ese tek ben meg kell ha tá roz ni a na vi gá ció meg in dí -
tá sá nak és le zá rá sá nak nap ja it. A meg fe le lõ tech ni kai és
szer ve ze ti in téz ke dé sek kel mi ni má lis szin ten kell tar ta ni a
ter mé sze ti je len sé gek, mint pél dá ul jég, ára dá sok stb. ál tal
oko zott szü ne te ket a na vi gá ci ós idõ szak ban;

(iii) A zsi li pek és más hid ra u li kus mû vek rend sze res
kar ban tar tá sá ra a na vi gá ci ós idõ szak ban szük sé ges sé váló
szü ne tek idõ tar ta mát mi ni má lis szin ten kell tar ta ni. A vízi
köz le ke dés vár ha tó szü ne tel te té sé nek idõ pont ja i ról és idõ -
tar ta má ról tá jé koz tat ni kell an nak a vízi út nak a fel hasz ná -
ló it, ahol kar ban tar tá si mun kát ter vez nek. A zsi li pek vagy
más hid ra u li kus lé te sít mé nyek elõ re nem lát ha tó meg hi bá -
so dá sa ese tén vagy más vis ma jor foly tán a szü ne tel te tés
idõ tar ta mát a le he tõ leg na gyobb mér ték ben kor lá toz ni kell 
a hely zet hely re ál lí tá sá ra al kal mas min den meg fe le lõ in -
téz ke dés fel hasz ná lá sá val;

(iv) Kis ví zi idõ sza kok ban nem en ged he tõ meg a szü ne -
tel te tés. A vál to zó víz ál lá sú ví zi uta kon azon ban meg en -
ged he tõ a meg en ge dett me rü lé si mély ség éssze rû kor lá to -
zá sa. Azon ban min den idõ ben biz to sí ta ni kell az 1,20 m

mi ni má lis me rü lé si mély sé get, mi köz ben a ja va solt vagy
jel lem zõ me rü lé si mély sé get biz to sí ta ni kell, vagy meg
kell ha lad ni éven te 240 na pon át. A fen ti (ii) be kez dés ben
hi vat ko zott ré gi ók ban át la go san a na vi gá ci ós idõ szak
60 szá za lé ká ra biz to sí ta ni kell az 1,20 m mi ni má lis me rü -
lé si mély sé get;

(v) A zsi li pek, moz gat ha tó hi dak és más inf ra struk tu -
rá lis mû vek üze mel te té si ide jét úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy mun ka na po kon biz to sít va le gyen a 24 órás vízi
köz le ke dés, ha ez gaz da sá gi lag meg va ló sít ha tó. Spe ci -
fi kus ese tek ben szer ve ze ti és/vagy mû sza ki okok  miatt
le het ki vé te le ket en ge dé lyez ni. Éssze rû idõt kell azon -
ban biz to sí ta ni a vízi köz le ke dés re mun ka szü ne ti na po -
kon és hét vé ge ken is.

c) A ki kö tõi ter mi ná lok mû sza ki és üze mel te té si mi ni -
má lis kö ve tel mé nyei

A C-E ví zi utak há ló za tát ki egé szí ti a fo lya mi ki kö tõk
ter mi nál rend sze re. Min den ter mi nál nak meg kell fe lel nie
az aláb bi mû sza ki és üze mel te té si mi ni má lis kö ve tel mé -
nyek nek:

(i) C-E ví zi úton he lyez ked jen el;
(ii) Ké pes le gyen a re le váns C-E ví zi úton osz tá lyá nak

meg fe le lõ ví zi jár mû vek vagy tolt kö te lé kek fo ga dá sá ra;
(iii) Kap cso lód jon a köz úti és vas úti fõ vo na lak hoz (le -

he tõ leg tar toz zon a nem zet kö zi for gal mú nagy utak ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás ban (AGR), a nem zet kö zi
vas úti fõ vo na lak ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás ban
(AGC), és a fon tos kom bi nált nem zet kö zi szál lí tá si vo na -
lak ról és ezek lé te sít mé nye i rõl  szóló Eu ró pai Meg ál la po -
dás ban (AGTC) meg ál la pí tott nem zet kö zi köz út- és va sút -
há lo zat hoz.);

(iv) Agg re gált ra ko mány ke ze lé si ka pa ci tá sa le gyen
30.000–40.000 TEU nagy ság ren dû éven te;

(v) Kí nál jon al kal mas fel té te le ket egy ki kö tõi ipa ri
zóna fej lesz té sé hez;

(vi) A nem zet kö zi köz le ke dés ben szo ká sos mû kö dés -
hez min den szük sé ges be ren de zés áll jon ren del ke zés re;

(vii) A kör nye zet vé del mé nek biz to sí tá sa cél já ból a
nem zet kö zi fon tos sá gú ki kö tõk ben áll ja nak ren del ke zés re
a ha jók fe dél ze tén ke let ke zõ hul la dék el he lye zé sé re szol -
gá ló fo ga dó lé te sít mé nyek;

(viii) Biz to sí ta ni kell a kon té ne rek és egyéb in ter mo dá -
lis egy ség ra ko mány (cse re fel épít mény, fél-pót ko csik,
köz úti te her gép jár mû vek stb.) ha té kony át ra ká sát, és ele -
gen dõ ka pa ci tás áll jon ren del ke zés re a kon té ne rek ide ig le -
nes tá ro lá sá ra, va la mint meg fe le lõ be ren de zé se ket kell
biz to sí ta ni a kon té ne rek moz ga tá sá hoz;

(ix) A rend sze res kon té ner moz ga tást spe ci fi kus és a
kom bi nált szál lí tás cél ja i ra ter ve zett ter mi ná lok se gít sé gé -
vel kell gaz da sá gos sá ten ni;

(x) A kon té ne rek tény le ges át ra ká sán kí vül (nagy részt
órán ként 15–20 egy ség ka pa ci tá sú kon té ner da ruk se gít sé -
gé vel) nagy szá mú más szol gál ta tást is kí nál ja nak az ilyen
ter mi ná lok. Az ilyen szol gál ta tá sok közé tar toz zon a kon -
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té ne rek to vább szál lí tá sá nak meg szer ve zé se, az üres egy sé -
gek tá ro lá sa, va la mint a sé rült kon té ne rek kar ban tar tá sa és
ja ví tá sa;

(xi) Spe ci á lis lé te sít mé nyek áll ja nak ren del ke zés re a
Ro-Ro szol gál ta tá sok szá má ra, pél dá ul ra ko dó rám pák,
spe ci á lis ki kö tõ he lyek és par ko ló te rü le tek;

(xii) A kom bi nált szál lí tás ban hasz nált bel föl di ví zi jár -
mû vek szá má ra a ki kö tõ he lyek biz to sít sa nak leg alább
2,80 m, de le he tõ leg 3,5 m me rü lé si mély sé get, leg alább
110 m hosszú sá gú ví zi jár mû ve ket le gye nek ké pe sek ki -
szol gál ni, és a hoz zá juk kap cso ló dó ví zi uta ké val egyen ér -
té kû híd alat ti ma gas sá got ga ran tál ja nak;

(xiii) A ter mi ná lo kon a szál lít má nyok ha té kony ke ze lé -
se nagy mér ték ben hoz zá já rul hat a ha té kony nem zet kö zi
kom bi nált szál lí tá si szol gál ta tá sok el éré sé hez, kü lö nö sen,
ha az aláb bi kö ve tel mé nye ket be tart ják:

Az áruk be fo ga dá sá nak leg ké sõb bi idõ pont já tól a hajó
in du lá sá ig, il let ve a hajó ér ke zé sé tõl a kon té ne rek ki ra ko -
dá sá nak meg kez dé sé ig tar tó idõ szak ne ha lad ja meg az egy 
órát, ki vé ve, ha az ügy fe lek nek az áruk be fo ga dá sá nak
vagy el he lye zé sé nek leg ké sõb bi idõ pont já val kap cso la tos
kí ván sá ga it más mó don le het tel je sí te ni;

Az egy ség ra ko má nyo kat szál lí tó vagy be gyûj tõ köz úti
jár mû vek vá ra ko zá si idõ tar ta ma le gyen a le he tõ leg rö vi -
debb (ma xi mum 20 perc);

Ezek a kö ve tel mé nyek meg fe le lõ szer ve zés sel és az át -
ra ko dó ter mi nál kü lön fé le ele me i nek meg fe le lõ mé re te zé -
sé vel tel je sít he tõk [lásd (viii)];

(xiv) A ter mi nál egyes funk ci o ná lis te rü le tei szá mos
rend sze re lem bõl áll nak össze. A min den vo nat ko zá sá ban
op ti má lis át ra ko dó ter mi nál ki ala kí tá sá hoz szük sé ges az
egyes rend sze re le me ket ki egyen sú lyo zott mó don mé re tez -
ni, mi vel a ter mi nál ha té kony sá gát leg gyen gébb ele me ha -
tá roz za meg.”

4.  §

(1) A Kor mány fel ha tal ma zást ad arra, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság a szer zõ dés hez a kö vet ke zõ fenn tar tást te gye:

„A Jegy zõ könyv 12. cik ké ben fog lalt jo gá val élve a Ma -
gyar Köz tár sa ság nem te kin ti ma gá ra néz ve kö te le zõ nek a
vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ra vo nat ko zó 11. cik ket és nem
fog ja al kal maz ni azt.”

(2) A Kor mány fel ha tal ma zást ad arra, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság a szer zõ dés hez a kö vet ke zõ nyi lat ko za to kat
te gye:

„A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ki je len ti, hogy a
Jegy zõ könyv jó vá ha gyá sa nem ér tel mez he tõ kö te le zett -
ség vál la lás ként a Ma gyar Köz tár sa ság jog ha tó sá ga alá
nem tar to zó, de a Jegy zõ könyv füg ge lé ké ben sze rep lõ bár -
mely ví zi út kom bi nált szál lí tás ra al kal mas sá té te lé hez
szük sé ges mun ká la tok el vég zé sé re.

Mi vel je len Jegy zõ könyv a fon tos kom bi nált nem zet kö -
zi szál lí tá si vo na lak ról és ezek lé te sít mé nye i rõl  szóló
1991. évi Eu ró pai Meg ál la po dást (AGTC) ki egé szí tõ

Jegy zõ könyv, és fõ ként, mi vel an nak 6., 8. és 16. cik kei
meg kö ve te lik, hogy a je len Jegy zõ könyv ben ré szes fél nek
az AGTC-ben ré szes fél nek kell len nie és an nak kell ma -
rad nia, a Jegy zõ könyv vi lá go san és szo ro san kap cso ló dik
az AGTC-hez. En nek meg fele lõen, a Ma gyar Köz tár sa ság
ezú ton ki nyil vá nít ja, hogy az AGTC 17. cik két ké pe zõ
Biz ton sá gi Zá ra dék a je len, a ví zi uta kon tör té nõ kom bi nált 
szál lí tás ról  szóló Jegy zõ könyv re is vo nat ko zik.”

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 9. cik ké ben meg ha tá -
ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá -
lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz -
zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
186/2006. (VIII. 31.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottakról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról

a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továbbiak ban: Kjt.) 85.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, va la mint a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek l) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 
vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let (a továbbiak ban: R.) fel -
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ha tal ma zó ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továbbiak ban: Kjt.) 85.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, va la mint a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kt.) 94.  §-a (3) be kez -
dé sé nek l) pont já ban, to váb bá a pré mi um évek prog ram ról
és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004.
évi CXXII. tör vény 7. §-ának (7) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Kt. 122.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra – a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:”

2.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A kol lek tív szer zõ dés, en nek hi á nyá ban a mun kál -
ta tó ha tá roz za meg, hogy a mun ka idõ óvo dai fog lal ko zá -
sok kal, ta ní tá si órák kal, kol lé gi u mi fog lal ko zá sok kal
(a továb biak ban együtt: ta ní tás) le nem kö tött ré szé ben
me lyek azok a fel ada tok, ame lye ket a pe da gó gus nak a ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben, és me lyek azok a fel ada tok,
ame lye ket a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyen kí vül le het tel -
je sí te nie. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ben ve ze tett
mun ka idõ-nyil ván tar tás nak tar tal maz nia kell a ta ní tás sal
le nem kö tött mun ka idõ ke re té ben el lá tott fel ada to kat, kü -
lön meg je löl ve a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben és a ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyen kí vül el lá tott fel ada to kat. A
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg a mun -
ka idõ-nyil ván tar tás ve ze té sé nek el já rá si sza bá lya it.”

3.  §

Az R. 11/A.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

,,[A Kjt. 59.  §-ának (2) be kez dé sé hez
és a Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész
II/18. pont já hoz, va la mint a Ne gye dik rész

2. pont já hoz]”

4.  §

Az R. 11/A.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, to váb bá a be kez dés a
kö vet ke zõ a) pont tal egé szül ki, és a je len le gi a)–c) pont
je lö lé se b)–d) pont ra vál to zik:

„A pe da gó gus-mun ka kör ben – a Kt. 1. szá mú mel lék let
Har ma dik rész II/18. pont já ban meg ha tá ro zott két órán fe -
lül – több ta ní tá si óra meg tar tá sa a ren des mun ka idõn be lül 
ak kor ren del he tõ el, ha az el ren delt ta ní tá si órák szá ma a
napi két és a heti hat órát nem ha lad ja meg, fel té ve, hogy”

5.  §

Az R. a 11/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ hi vat ko zás sal,
va la mint új 11/B.  §-sal egé szül ki, s egy ide jû leg a je len le gi 
11/B–11/C.  §-ok je lö lé se 11/C–11/D.  §-ra vál to zik:

,,[A Kt. 133.  § (8) be kez dé sé hez
és 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész

II/9. pont já hoz]

11/B.  § (1) A mun kál ta tó a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény
mun ka ter vé nek ré sze ként fel adat el lát ási ter vet ké szít,
mely ben fel tün te ti a Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész
II/18. pont ja alap ján el ren de lés re ke rü lõ ta ní tás ban köz re -
mû kö dõ pe da gó gu sok név so rát, to váb bá a Kt. 1. szá mú
mel lék let Har ma dik rész II/9. pont ja alap ján a ne ve lõ és
ok ta tó mun ká val össze füg gõ egyéb fel ada tok vég re haj tá -
sá ban részt vevõ pe da gó gu sok név so rát, va la mint a vár ha -
tó fel ada to kat és a köz re mû kö dõk név so rát. A sze mély re
 szóló fel adat meg osz tást leg alább hét nap pal ko ráb ban a
hely ben szo ká sos mó don köz zé kell ten ni. A feladatellá -
tási ter vet a szor gal mi idõ elsõ fél évé re és má so dik fél évé -
re kü lön-kü lön kell el ké szí te ni, és a Kt. 57.  § (2) be kez dé se 
alap ján a ne ve lõ tes tü let ré szé re vé le mé nye zés cél já ra be -
nyúj ta ni.

(2) A mun kál ta tó a fel adat el lát ási terv ben meg ha tá ro -
zott fel ada tok el osz tá sa so rán az egyen lõ bá nás mód kö ve -
tel mé nyét kö te les meg tar ta ni. En nek ér de ké ben a ta ní tás
el ren de lé sé nél, ille tõ leg az egyéb fel ada tok szét osz tá sá nál
biz to sí ta ni kell az ará nyos és egyen le tes fel adat el osz tást a
ne ve lõ tes tü let tag jai kö zött.

(3) A ki emelt mun ka vég zé sért járó ke re set ki egé szí tés
meg ál la pí tá sa kor a mun kál ta tó elõny ben ré sze sí ti azt a pe -
da gó gust, aki a Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész
II/9. pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ban heti
rend sze res ség gel köz re mû kö dik, és ez ál tal te vé keny sé ge
meg ha lad ja az át la gos tel je sít ményt.”

6.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Óra díj jár an nak a pe da gó gus nak, aki olyan mun ka -
kör ben dol go zik, amely re jog sza bály kö te le zõ óra szá mot
ál la pít meg, ha a mun ka kör re elõ írt kö te le zõ óra szá má nál,
a ren des mun ka idõn be lül, a mun kál ta tó el ren de lé se alap -
ján töb bet ta nít. Az óra díj meg il le ti a ma ga sabb ve ze tõ és a
ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zot tat is. Azt, hogy a pe da gó -
gus a mun ka kör re elõ írt kö te le zõ óra szá má nál töb bet ta ní -
tott, a Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II/6. pont
alap ján meg ha tá ro zott, a ta ní tá si idõ ke ret tel je sí té sé be be -
szá mít ha tó órák együt tes szá ma alap ján kell meg ha tá roz ni. 
Óra díj ab ban az eset ben ál la pít ha tó meg, ha a ta ní tá si idõ -
ke ret tel je sí té sé be be szá mít ha tó órák együt tes szá ma meg -
ha lad ja a ta ní tá si idõ ke ret óra szá mát. Nem ál la pít ha tó meg
óra díj azok ra a ta ní tá si órák ra, ame lyek kel az idõ ke re tet
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azért lép te túl a pe da gó gus, mert a ki e sõ na pok  miatti óra -
csök ken tés na gyobb volt, mint az adott ta ní tá si na pok ra
ter ve zett órák szá ma.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 21.  §-sal egé szül ki:
„21.  § Ez a ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács

a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló
2003/88/EK irány el ve 16. cik ké nek való meg fe le lést szol -
gál ja.”

8.  §

(1) E ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
11/C.  § (1) be kez dé sé ben a „11/B.  § (1) be kez dé sé nek” ki -
fe je zés he lyé be a „11/C.  § (1) be kez dé sé nek” ki fe je zés lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 11/C.  §-ának (2) be kez dé se.

9.  §

E ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a mun ka -
idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló 2003/88/EK
irány el ve 16. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Péter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
145/2006. (VIII. 31.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek j) pont ja, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi

XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

az Ír Köz tár sa ság és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zöt ti sok -
ol da lú kap cso la tok fej lesz té se, va la mint je len tõs ír be fek -
te té sek meg va ló su lá sa ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el -
is me ré se ként Bren dan McMa hon-nak, az Ír Köz tár sa ság
rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve té nek.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 21.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/3609/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az oktatási és kulturális miniszter
8/2006. (MK 108.) OKM

u t a s í t á s a
az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szervezeti és Mûködési Szabályzata
1. számú módosításának kiadásáról
és a 7/2006. (MK 94.) OKM utasítás

módosításáról

1.  §

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 65.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján – a mi nisz ter el nök 2006. au gusz tus 30-án
meg adott jó vá ha gyá sát köve tõen – az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak
(a továb biak ban: SzMSz) 1. szá mú mó do sí tá sát je len uta -
sí tás mel lék le te ként ki adom. 
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2.  §

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 7/2006.
(MK 94.) OKM uta sí tás 2.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„2. § Az SzMSz hatályba lépését köve tõen, 2006. ok tó -
ber 15-ig – a szer ve ze ti egy sé gek ügy rend je i nek figye -
lembe véte lével – kell meg ha tá roz ni és az SzMSz mel lék -
le te i ként ki ad ni a köz tiszt vi se lõk rõl  szóló 1992. évi XXIII. 
tör vény 11/A.  § (2) és (4) be kez dé se, 22/A.  § (8) be kez dé -
se, 32.  § (3) be kez dé se és 48/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti
mun ka kö rö ket.”

3.  §

Ez az uta sí tás 2006. szep tem ber 1. nap ján lép ha tály ba.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Melléklet
a 8/2006. (MK 108.) OKM utasításhoz

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
 Szervezeti és Mûködési Szabályzata

1. számú módosítása

Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer -
ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé -
sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ren del -
ke zé se i re, to váb bá a Ma gyar Köz löny 101. szá má ban, az
OKM sta tú tu mát is érin tõ he lyes bí tés re, va la mint a szak te -
rü le tek szö veg pon to sí tó és a ha tá lyos szö veg ki egé szí té sé -
re irá nyu ló ké ré sé re a 7/2006. (MK 94.) OKM uta sí tás
mel lék le tét ké pe zõ Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot
(a továbbiak ban: SzMSz) aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

a) A Kul tu rá lis Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga jog utó da ként
lét re jön a Nem zet kö zi Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, amely a tit -
kár sá gi fel ada tok mel lett el lát ja a mi nisz té ri um szer ve ze té be
be in teg rá ló dó UNESCO Bi zott ság Tit kár sá gá nak fel ada ta it.
Ez zel össze füg gés ben pon to sí tás ra ke rül a Kul tu rá lis és Ok -
ta tá si Szak dip lo má ci ai Fõ osz tály fel adat kö re is.

b) A Mû vé sze ti és Au di o vi zu á lis Fõ osz tály jog utó da -
ként lét re jön a Mû vé sze ti Fõ osz tály, a moz gó kép szak mai
fel ada tok ki vé te lé vel az au di o vi zu á lis ügyek ki ke rül nek e
fõ osz tály fel adat kö ré bõl, ezek el lá tá sa a jö võ ben a MeH
fel ada ta.

c) Az a) és b) pon tok ban fog lal tak kal össze füg gés ben
mó do sul az OKM SzMSz 1. és 2. szá mú mel lék le te.

d) Pon to sí tás ra, il let ve ki egé szí tés re ke rül az El len õr -
zé si Fõ osz tály, a Jogi Fõ osz tály, a Köz gyûj te mé nyi Fõ osz -
tály és a Köz mû ve lõ dé si Fõ osz tály fel adat kö re, to váb bá az 
SzMSz III. Mû kö dé si Ré szé nek né hány ren del ke zé se.

Fen ti ek re te kin tet tel:
1. Az SzMSz Be ve ze tõ jé ben, „2. Alap ada tok” rész

utol só be kez dé sé ben, „Az OKM-hez ren delt rész ben ön -
állóan gaz dál ko dó költ ség ve té si szer vek meg ne ve zé se:”
fel so ro lás he lyé be a kö vet ke zõ fel so ro lás lép:

„– Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont,
– Nem ze ti Film iro da.”

2. Az SzMSz Elsõ ré szé ben a „III. Szak mai ve ze tõk”
fe je zet „4. A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes” al fe je ze te az aláb -
bi be kez dés sel egé szül ki:

„4.3. A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re, fõ -
osz tá lyon ként egy, osz tályt nem ve ze tõ fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet tes is mû köd het.”

3. Az SzMSz Má so dik ré szé nek be ve ze tõ jé ben rész le -
te zett szer ve ze ti fel épí tés a kul tu rá lis szak ál lam tit kár és a
nem zet kö zi szak ál lam tit kár te kin te té ben az aláb bi ak sze -
rint mó do sul:

,,KULTURÁLIS SZAKÁLLAMTITKÁR
Kul tu rá lis Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga
Mû vé sze ti Fõ osz tály
Köz gyûj te mé nyi Fõ osz tály
Köz mû ve lõ dé si Fõ osz tály”

,,NEMZETKÖZI SZAKÁLLAMTITKÁR
Nem zet kö zi Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
Kul tu rá lis és Ok ta tá si Szak dip lo má ci ai Fõ osz tály
Eu ró pai Uni ós Kap cso la tok Fõ osz tá lya”

4. Az SzMSz Má so dik ré szé ben az „I. A mi nisz ter köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek” fe je zet
„2. El len õr zé si Fõ osz tály” al fe je ze té nek elsõ be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az El len õr zé si Fõ osz tály (je len al fe je zet al kal ma zá sá -
ban a továb biak ban: Fõ osz tály) el lát ja az OKM bel sõ el -
len õr zé sét, el len õr zi a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból
nyúj tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát, el len õr zé se ket vé gez
a fel ügyelt költ ség ve té si szer vek nél, a fe je zet több sé gi tu -
laj do ná ban lévõ szer ve ze tek nél, to váb bá az OKM költ ség -
ve té sé bõl cél jel leg gel nyúj tott és a nem zet kö zi tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban a ked vez mé nye zet tek -
nél és a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt ve võ szer ve ze -
tek nél. Mi nisz te ri, ál lam tit ká ri dön tés, va la mint köz ér de kû 
be je len té sek alap ján so ron kí vü li el len õr zé se ket vé gez.”

5. Az SzMSz Má so dik ré szé ben az „I. A mi nisz ter köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek” fe je zet
„3. Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá ga (Fõ osz tály)” al fe je ze -
té nek 3.1–3.3. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„3.1. A Tit kár ság el lát ja az egy há zak hit éle ti és köz cé lú 
te vé keny sé gé nek anya gi fel té te le i rõl  szóló tör vénybõl és
más jog sza bá lyok ból ere dõ, va la mint az egy há zak kal kö -
tött nem zet kö zi és két ol da lú meg ál la po dá sok alap ján az
OKM-re há ru ló fel ada to kat, elõ ké szí ti a va ti ká ni ve gyes -
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bi zott ság ja vas la ta it, meg szer ve zi, il let ve le bo nyo lít ja a bi -
zott sá gi ülé se ket.

3.2. El lát ja a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze -
té nek ren de zé sé rõl  szóló tör vény ren del ke zé se in ala pu ló
és az egy há zi in gat lan ren de zés szá mí tó gé pes nyil ván tar tá -
sá val kap cso la tos fel ada to kat.

3.3. Se gít sé get nyújt az egy há zak ne ve lé si-ok ta tá si,
kul tu rá lis, mû vé sze ti, tu do má nyos, köz gyûj te mé nyi és az
épí tett örök ség meg õr zé sé vel kap cso la tos te vé keny sé gé -
hez. Köz re mû kö dik az egy há zak szo ci á lis, sport- és egész -
ség ügyi te vé keny sé gé vel, il let ve a gyer mek- és ifjúság -
védelmi köz fel ada tot át vál la ló egy há zi in téz mé nyek lé te -
sí té sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos kor mány za ti fel -
ada tok el lá tá sá ban.”

6. Az SzMSz Má so dik ré szé ben a „III. A ka bi net fõ nök
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek” fe je -
zet „3. Jogi Fõ osz tály” al fe je ze té nek 3.1., 3.2. és 3.4. pont -
jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, ez zel egy -
ide jû leg az al fe je zet ki egé szül egy új 3.6. pont tal:

„3.1. A szak mai te rü let meg ke re sé se alap ján kez de mé -
nye zi az Igaz ga tá si Fõ osz tály út ján a jog sza bály ter ve zet
ál lam igaz ga tá si egyez te tés re tör té nõ meg kül dé sét, köz re -
mû kö dik az egyez te tés ben, az ész re vé te lek át ve ze té sé ben,
az egy sé ges ja vas lat el ké szí té sé ben. In téz ke dik a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal felé a kormány-elõ ter jesz tések na pi rend -
re tû zé se iránt, gon dos ko dik a kel lõ szá mú pél dány be -
nyúj tá sá ról, el jár a jog sza bá lyok ki adá sa, ki hir de té se,
szük ség ese tén he lyes bí té se ügyé ben.

3.2. Köz vet le nül a ki ad má nyo zás elõtt a Fõ osz tály kö -
te le zõ jogi szak mai kont rollt gya ko rol a ki emelt je len tõ sé -
gû ügyek ben szü le tett be ad vá nyok ese tén, így kü lö nö sen
az or szág gyû lé si biz to sok tól, az Al kot mány bí ró ság tól,
ügyész ség tõl, rend õrségtõl ér ke zõ meg ke re sé sek re ké szí -
tett vá lasz ter ve ze tek kel kap cso lat ban. Jogi szem pont ból
fe lül vizs gál ja és vé le mé nye zi a mi nisz ter és az ál lam tit kár
ál tal kö ten dõ szer zõ dé sek ter ve ze te it, meg ke re sés re részt
vesz a kap cso ló dó tár gya lá so kon. Az egy há zi tu laj don ren -
de zé si pe rek ki vé te lé vel el lát ja az OKM jogi kép vi se le tet a 
bí ró sá gok és más ha tó sá gok elõtt, il let ve a Fõ osz tály ve ze -
tõ je kép vi se let el lá tá sá ra meg ha tal ma zást ad hat.

...
3.4. A Ma gyar Ek vi va len cia és In for má ci ós Köz pont

ve ze tõ je ál tal ki ad ha tó iga zo lá sok ki vé te lé vel el jár a kü lön 
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott iga zo lá sok ki ál lí tá sá val,
szak ér tõi en ge dé lyek ki adá sá val kap cso la tos el sõ fo kú el -
já rá sok ban, kü lön jog sza bály sze rint hi te le sí ti a ma gyar or -
szá gi ok ta tá si in téz mé nyek ben ki ál lí tott bi zo nyít vá nyo kat, 
ok le ve le ket. El lát ja a szer zõi és szom szé dos jogi kö zös
jog ke ze lõ szer ve ze tek nyil ván tar tá sá val és fel ügye le té vel
össze füg gõ mi nisz té ri u mi fel ada to kat. Ál ta lá nos ügy fél -
szol gá la ti és tá jé koz ta tó te vé keny sé get vé gez.

...
3.6. Elõ ké szí ti a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál -

tal a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben szer zett dok to -
ri (PhD) fo ko za tok ho no sí tá sa tár gyá ban ho zott ha tá ro za -

tok el len be nyúj tott fel leb be zé sek el bí rá lá sá ra irá nyu ló
mi nisz te ri ha tá ro za to kat, amennyi ben a Ma gyar Ek vi va -
len cia és In for má ci ós Köz pont köz re mû kö dé se a má sod fo -
kú el já rás ban ki zárt.”

7. Az SzMSz Má so dik ré szé ben az „V. A kul tu rá lis
szak ál lam tit kár fel ügye le ti te rü le te” fe je zet 1–3. al fe je ze -
té nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

,,V. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe

1. Kulturális Szakállamtitkár Titkársága

A Kul tu rá lis Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga az Elsõ Rész
III. fe je zet 3. al fe je ze té ben fog lalt ál ta lá nos tit kár sá gi fel -
ada to kon túl ko or di nál ja a fel ügye le ti te rü le tén a kü lön bö -
zõ fej lesz té si ter vek és re form kon cep ci ók (te rü let fej lesz -
tés, Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret, köz igaz ga -
tás-fej lesz tés) szak mai össz hang já nak meg te rem té sét.

2. Mûvészeti Fõosztály

A Mû vé sze ti Fõ osz tály (je len al fe je zet al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: Fõ osz tály) fi gye lem mel kí sé ri a ma gyar
mû vé sze ti és moz gó kép szak mai te rü le tet, ál lam igaz ga tá si
esz kö zök kel tá mo gat ja in téz mé nye it, szer ve ze te it, alko -
tóit.

2.1. A Fõ osz tály ki ala kít ja a szak te rü let fej lesz té si ter ve i -
nek kon cep ci o ná lis alap ja it, kor mány za ti szin tû stra té gi ai
ter ve ket, aján lá so kat dol goz ki, elem zi a szak te rü let ál la -
po tát, és szük ség ese tén ja vas la tot tesz kor mány za ti in téz -
ke dé sek meg té te lé re.

2.2. Részt vesz az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá val meg va -
ló su ló fej lesz té sek elõ ké szí té sé ben.

2.3. Ja vas la tot tesz a szak te rü le tet érin tõ kép zé si for mák
kor sze rû sí té sé re, újak meg te rem té sé re. El lát ja az Or szá gos 
Kép zé si Jegy zék ben meg ha tá ro zott, a Fõ osz tály te vé keny -
sé gé vel össze füg gõ szak ké pe sí té sek tar tal mi fej lesz té sé -
vel, gon do zá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

2.4. Fi gye lem mel kí sé ri a mû vé sze ti ki tün te té sek, dí jak,
ösz tön dí jak rend sze rét, ja vas la tot tesz szük sé ges mó do sí -
tá suk ra, újak ala pí tá sá ra.

2.5. Se gí ti a ha tá ron túli ma gya ro kat és a ha zai ki sebb sé -
ge ket a szak te rü le tet érin tõ te vé keny sé gük ben.

2.6. A mû vé szet hez és a moz gó kép szak má hoz kap cso ló -
dó ál la mi fel ada tok te kin te té ben a Fõ osz tály:

2.6.1. Ága za ti irá nyí tá si te vé keny sé get gya ko rol az
ön kor mány za ti mû vé sze ti in téz mé nyek vo nat ko zá sá -
ban, szak ma i lag se gí ti az ön kor mány za tok in téz mény -
fenn tar tó te vé keny sé gét, va la mint gya ko rol ja a jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott mi nisz té ri u mi kö te le zett sé -
ge ket és jo go kat.

2.6.2. Elõ se gí ti a mû vé sze ti pro duk ci ók, mû vek kül -
föl di meg is mer te té sét, il let ve a kül föl di ek itt ho ni be -
mu ta tá sát, szak ma i lag se gí ti a kül föl dön mû kö dõ ma -
gyar in té ze te ket.

2.6.3. Gon dos ko dik az au di o vi zu á lis örök ség vé del -
mé vel kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ról,
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az ez zel össze füg gõ nem zet kö zi egyez mé nyek bõl ere -
dõ kötelezettségek teljesítésérõl.
2.6.4. El lát ja az Eu ró pai Unió MEDIA Plus prog ra mot 
ko or di ná ló Me dia Desk iro da fel ügye le té vel kap cso la -
tos feladatokat.
2.6.5. El lát ja a ma gyar kép vi se le tet az Eu ró pa Ta nács
Mé dia ügyi Bi zott sá gá ban (CDMM) és an nak al bi zott -
sá ga i ban, va la mint a ha tá ro kon át lé põ te le ví zi ó zás ról
 szóló eu ró pai egyez mény vég re haj tá sát felügyelõ
bizottságban (T-TT).
2.6.6. El lát ja a moz gó kép rõl  szóló tör vény ál tal meg -
ha tá ro zott má sod fo kú dön té sek elõ ké szí té sé vel kap -
cso la tos feladatokat.

3. Közgyûjteményi Fõosztály

A Köz gyûj te mé nyi Fõ osz tály (je len al fe je zet al kal ma zá sá -
ban a továb biak ban: Fõ osz tály) el lát ja a köz gyûj te mé -
nyek ben (mu ze á lis in téz mé nyek ben, könyv tá rak ban, le -
vél tá rak ban) õr zött kul tu rá lis ja vak kal, a köz zé tett in for -
má ci ók kal, a ma ra dan dó ér té kû köz- és ma gán ira tok kal
össze füg gõ te vé keny sé gek re, to váb bá a köz gyûj te mé nyi
in téz mény rend szer mû köd te té sé re vo nat ko zó alap el vek
ki mun ká lá sá val és ér vé nye sí té sé vel össze füg gõ ál lam -
igaz ga tá si te en dõ ket.
3.1. Ki ala kít ja a mú ze u mi, könyv tá ri és le vél tá ri szak te rü -
le tek fej lesz té si ter ve i nek kon cep ci o ná lis alap ja it, a kor -
mány za ti és mi nisz té ri u mi szin tû stra té gi ai ter ve ket, fel -
adat kör ében aján lá so kat dol goz ki.
3.2. El ké szí ti, il let ve vé le mé nye zi a mu ze á lis in téz mé -
nyek kel, könyv tá rak kal, le vél tá rak kal, és az azok ban õr -
zött kul tu rá lis ja vak kal kap cso la tos jog al ko tá si, sza bá lyo -
zá si kon cep ci ó kat, és kez de mé nye zi a jog sza bá lyok mó do -
sí tá sát.
3.3. Részt vesz az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá val meg va -
ló su ló fej lesz té sek elõ ké szí té sé ben.
3.4. Mû köd te ti a szak te rü let hez tar to zó dí jak ku ra tó ri u -
ma it.
3.5. Ki dol goz za és fo lya ma to san ak tu a li zál ja a szak te rü -
let te vé keny sé gé vel össze füg gõ szak mai és ké pe sí té si kö -
ve tel mé nye ket, a szak em be rek kép zé se tárgy kö ré ben el -
lát ja a mi nisz té ri u mi fel ada to kat, kez de mé nye zi a kép zés
mó do sí tá sát.
3.6. El ké szí ti a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal sa ját
ügyé ben ho zan dó el sõ fo kú ha tó sá gi ha tá ro za to kat.
3.7. Tá mo gat ja a ha tá ron túli ma gyar mu ze á lis in téz mé -
nyek szak mai szer ve ze te it, se gí ti a ha tá ron túli ma gya rok
és a ha zai ki sebb sé gek könyv tá ri és le vél tá ri te vé keny sé -
gét.
3.8. Ága za ti irá nyí tá si fel ada to kat lát el a mú ze u mi,
könyv tá ri és le vél tá ri szak te rü le te ken.
3.9. Fo lya ma tos kap cso la tot tart fenn a szak mai-tár sa dal -
mi szer ve ze tek kel és tes tü le tek kel.
3.10. A mú ze u mi fel ada tok te kin te té ben:

3.10.1. Mû köd te ti az Or szá gos Mú ze u mi Ta ná csot, a
mú ze u mi szak fel ügye le tet, il let ve Mu ze o ló gi ai és a
Mû tárgy vé del mi Akk re di tá ci ós (Szak) Bizottságokat.

3.10.2. Elõ ké szí ti a mu ze á lis in téz mé nyek kel kap cso -
la tos ha tó sá gi jog kö rök gya kor lá sá hoz szük sé ges dön -
té se ket.

3.10.3. Ko or di nál ja és vé le mé nye zi a szak te rü let re vo -
nat ko zó köz pon to sí tott elõ irány za tok fel hasz ná lá sát,
kü lö nös te kin tet tel az Alfa Program végrehajtására.

3.10.4. Fel ügye li a mu ze á lis in téz mé nyek ben õr zött
kul tu rá lis ja vak ra irá nyu ló komp lex ál lo mány vé del mi
tevékenységet.

3.10.5. Össze han gol ja a mu ze á lis in téz mé nyek köz -
mû ve lõ dé si, mú ze um pe da gó gi ai fej lesz té sét és prog -
ram ja it.

3.10.6. Köz re mû kö dik a II. vi lág há bo rú után kül föld re 
ke rült kul tu rá lis ja vak vissza szer zé sé vel és vissza adá -
sá val kap cso la tos mun ká la tok ko or di ná lá sá ban, to váb -
bá el lát ja a Seuso-ügyek szakmai felügyeletét.

3.10.7. Fo lya ma tos kap cso la tot tart fenn a fel sõ fo kú,
illetve tu do má nyos szak em ber kép zést és to vább kép -
zést el lá tó intézményekkel.

3.10.8. Ki ad ja a mu ze á lis in téz mé nyek szak el mé le -
ti-mód szer ta ni folyóiratát.

3.11. A könyv tá ri fel ada tok te kin te té ben:

3.11.1. Mû köd te ti az Or szá gos Do ku men tum-el lá tá si
Rend szert (ODR), tá mo gat ja an nak mû kö dé sét, ja vas -
la tot tesz az ODR mû köd te té sé re ren del ke zés re álló
forrás(ok) felhasználására.

3.11.2. Részt vesz az Or szá gos Könyv tá ri Ku ra tó ri um
mû kö dé sé ben, mû köd te ti a könyv tá ri szak fel ügye le tet
és a Könyv tá ri Akk re di tá ci ós Szakbizottságot.

3.11.3. Ko or di nál ja a könyv tá rak in for má ció köz ve tí tõ 
te vé keny sé gét, te le ma ti kai fej lesz té se it és di gi tá lis tar -
ta lom szol gál ta tá sát.

3.11.4. Fej lesz ti a köz sé gek könyv tá ri el lá tá sát ja ví tó
Könyv tár el lá tá si Szol gál ta tó Rend szert (KSZR), ja vas -
la tot tesz a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok moz gó könyv -
tá ri feladatainak fej lesz té sé re.

3.11.5. Ko or di nál ja a könyv tá ri te rü let re vo nat ko zó
köz pon to sí tott elõ irány za tok (ér de kelt ség nö ve lõ tá mo -
ga tás) el osz tá sát.

3.11.6. Ve ze ti a nyil vá nos könyv tá rak jegy zé két, vé le -
mé nye zi az ön kor mány za tok könyv tá ri el lá tás sal kap -
cso la tos beadványait.

3.11.7. Szak ma i lag tá mo gat ja a fel sõ fo kú, il let ve tu -
do má nyos szak em ber kép zés sel és to vább kép zés sel
fog lal ko zó in téz mé nyek tevékenységét.

3.12. Le vél tá ri fel ada tok te kin te té ben

3.12.1. Dön tés re elõ ké szí ti a köz le vél tá rak lé te sí té sé -
vel, il let ve meg szün te té sé vel, va la mint a ma gán le vél -
tá rak nyil vá nos ma gán le vél tár ként tör té nõ be jegy zé sé -
vel, il let ve a be jegy zés tör lé sé vel kap cso la tos ügye ket,
to váb bá a mi nisz te ri hatáskörbe tartozó egyéb levéltári
ügyeket.

3.12.2. Mû köd te ti a Le vél tá ri Akk re di tá ci ós Szak bi -
zott sá got, a Le vél tá ri Ku ta tá si Ku ra tó ri u mot és a Le -
vél tá ri Kol lé gi u mot és a levéltári szakfelügyeletet.
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3.12.3. Dönt a bün te tõ el já rás so rán le fog lalt, il let ve
jog erõ sen el ko boz ni ren delt vé det té nyil vá ní tott ma -
gán ira tok köz le vél tá ri elhelyezésérõl.
3.12.4. Szak mai ja vas la tot tesz a le vél tá ri anyag ról ké -
szí tett hi te les és egy sze rû má so la tok il le té ke i nek meg -
ha tá ro zá sá ra.
3.12.5. Fe lül hi te le sí ti a le vél tá ri anyag ról ki ál lí tott,
kül föld re to váb bí tan dó hi te les másolatokat.”

8. Az SzMSz Má so dik ré szé ben a „VII. A nem zet kö zi
szak ál lam tit kár fel ügye le ti te rü le te” fe je zet 1. al fe je ze té -
nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint ez zel
össze füg gés ben a 2. al fe je zet 2.3. pont ja a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sul:

„1. Nemzetközi Koordinációs Fõosztály

A Nem zet kö zi Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (je len al fe je zet
al kal ma zá sá ban a továbbiak ban: Tit kár ság) az Elsõ Rész
III. fe je zet 3. al fe je ze té ben fog lalt ál ta lá nos tit kár sá gi fel -
ada to kon túl gon dos ko dik a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a
szak ál lam tit ká rok nem zet kö zi prog ram ja i val össze füg gõ
pro to kol lá ris ten ni va lók el lá tá sá ról, a nem zet kö zi straté -
giai és kom mu ni ká ci ós fel ada tok ról, va la mint az OKM
ven dé ge i ként Ma gyar or szág ra lá to ga tó kül föl di ek fo ga dá -
sá val kap cso la tos szer ve zé si és szol gál ta tá si fel ada tok ról.
Be szer zi és nyil ván tart ja a pro to koll rak tár kész le te it.
1.1. A Fõ osz tály el lát ja az OKM mun ka tár sai és a tár ca hi -
va ta los kép vi se le té ben uta zó más sze mé lyek kül föl di ki -
kül de té sé vel, utaz ta tá sá val kap cso la tos fel ada to kat, a
szak te rü le tek ja vas la tai alap ján össze ál lít ja és fris sí ti az
éves uta zá si adat bá zist. Ko or di nál ja a tár ca for dí tá si és tol -
má cso lá si meg ren de lé se it, és azok ról egy sé ges nyil ván tar -
tást ve zet.

1.2. A Fõ osz tály szer ve zi és irá nyít ja az OKM
 UNESCO-ban való rész vé te lét, el lát ja a Ma gyar Unes co
Bi zott ság mû kö dé sé vel kap cso la tos szer ve zé si, hi va ta li és
rep re zen tá ci ós te en dõ ket, kap cso la tot tart az UNESCO
szer ve i vel, más tag or szá gok UNESCO nem ze ti bi zott sá -
ga i val, a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, kul tu rá lis és
ok ta tá si kor mány za ti és nem kor mány za ti szer ve ze tek kel,
va la mint el lát ja szak mai prog ra mok, kon fe ren ci ák és sze -
mi ná ri u mok szer ve zé sét.”

[2. Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály]

„2.3. Szer ve zi és irá nyít ja az OKM nem zet kö zi prog ra -
mok ban – ide nem ért ve az eu ró pai uni ós prog ra mo kat –
tör té nõ rész vé te lét.”

9. Az SzMSz Har ma dik ré szé ben az „I. Az irá nyí tás és
a szak mai fel ügye let esz kö zei” fe je zet, 1. al fe je ze té nek
fel so ro lá sa ki egé szül a kö vet ke zõk sze rint:

„...

– mi nisz te ri ren de le tek ki adá sa;

– uta sí tás (Jat. 49.  §);

– irány el vek és tá jé koz ta tók ki adá sa.

...”

10. Az SzMSz Har ma dik ré szé ben a „III. A ve ze tõ és
dön tés-elõ ké szí tõ ér te kez le tek” fe je zet 3. al fe je ze te he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A belsõ államtitkári és a miniszteri értekezlet
közös szabályai

A bel sõ ál lam tit ká ri és a mi nisz te ri ér te kez le tek meg -
szer ve zé sé vel, az ér te kez le ten tör té nõ rész vé tel lel, az em -
lé kez te tõ ké szí té sé vel és az ér te kez let részt ve võ i nek meg -
kül dé sé vel, va la mint az ér te kez le tek irat tá ri anya gá nak ke -
ze lé sé vel kap cso la tos rész let sza bá lyo kat kü lön mi nisz te ri
uta sí tás ha tá roz za meg. Az ér te kez le tek dön té se i nek vég -
re haj tá sa az em lé kez te tõ ben meg je lölt sze mély fel ada ta. A 
vég re haj tás ko or di ná lá sát, il let ve fi gye lem mel kí sé ré sét az 
Igaz ga tá si Fõ osz tály vég zi.”

11. Az SzMSz 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be je len
uta sí tás 1. szá mú mel lék le te lép.

12. Az SzMSz 2. szá mú mel lék let 2.1. pont fel ve ze tõ
szö ve gé nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„2.1. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló, több ször
mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXII. tör -
vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok ha tá lyos rendelkezé -
seinek meg fele lõen a mun kál ta tói jo go kat az OKM-ben a
mi nisz ter gya ko rol ja, aki a jo go kat a 3. pont ban fog lal tak
ki vé te lé vel az aláb bi ak ban meg ha tá ro zot tak sze rint át ru -
ház za.”

13. Az SzMSz 2. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja he lyé -
be je len uta sí tás 2. szá mú mel lék le té nek szö ve ge lép.
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2. szá mú mel lék le t

5. Az OKM szer ve ze té ben fog lal koz ta tot tak lét szá ma fel ügye le ti te rü le ten ként a kö vet ke zõk sze rint osz lik meg.

Fel ügye le ti te rü let Ál la mi ve ze tõ
Szer ve ze ti egy ség

ve ze tõ
Köz tiszt vi se lõ Egyéb

Miniszter 1 fõ 3 fõ 46 fõ

Államtitkár 1 fõ 3 fõ 12 fõ

Kabinetfõnök 4 fõ 123 fõ 20 fõ

Közoktatási szakterület 1 fõ 3 fõ 52 fõ

Kulturális szakterület 1 fõ 4 fõ 63 fõ

Nemzetközi szakterület 1 fõ 3 fõ 38 fõ

Felsõoktatási és tudományos szakterület 1 fõ 4 fõ 40 fõ

Fejlesztési és gazdasági szakterület 1 fõ 5 fõ 99 fõ 75 fõ

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
k ö z l e m é n y e

a Postai ügyintézõ szakképesítés központi programja (tanterve) kiadásáról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak alap ján az

52 841 02 0000 00 00 azonosítószámú Postai ügyintézõ szakképesítés

köz pon ti prog ram ja (tan ter ve) el ké szült, ame lyet a Nem ze ti Szak kép zé si In té zet forgalmaz.

A meg ren de lé se ket a Nem ze ti Szak kép zé si In té zet Vizs ga- és Do ku men tá ci ós Köz pont, 1087 Bu da pest, Ber zse nyi
D. u. 6. le vél cím re lehet megküldeni.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la ér te sí ti a Ba ra bás, Ge lé nes, Vá mos atya te le pü lé -
sen ér de kelt rész arány-föld tu laj do no so kat, hogy az 1993. évi II. tör vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján

2006. október 26-án (csütörtök) 10.00 órakor

a Ba ra bás Pol gár mes te ri Hi va tal hi va ta los he lyi sé gé ben nyil vá nos sor so lást tart a ba ra bá si Be reg táj Szö vet ke zet „FA”
föld alap já ban lévõ rész arány-föld tu laj don he lyé nek meg ha tá ro zá sa cél já ból.
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A sor so lás ra ki je lölt föld rész le tek az aláb bi ak:

Te le pü lés: Vá mos atya

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

29 szán tó 6,0997 74,42 9,97 –

09 rét 0,0624 0,74 0,74 –

0105/2 szán tó 0,2978 1,88 1,88 –

0105/3 szán tó 0,4158 2,62 2,62 –

0105/4 szán tó 0,3025 1,91 1,91 –

0105/6 szán tó 2,7241 17,16 17,16 –

0128/6 szán tó 1,2934 8,15 8,15 –

0129/15 szán tó 0,4071 2,56 2,56 –

0129/17 szán tó 0,4070 2,56 2,56 –

0129/18 szán tó 0,6826 2,87 2,87 –

0130/4 szán tó 1,4282 12,43 12,43 –

0130/5 szán tó 1,9274 16,77 16,77 –

0131/1 szán tó 1,1509 10,01 10,01 –

0131/6 szán tó 0,6010 5,23 5,23 –

0131/9 szán tó 0,8517 7,41 7,41 –

0135 szán tó 0,3856 1,62 1,62 –

0138/3 szán tó 0,5787 3,65 3,65 –

0138/5 szán tó 0,2118 1,33 1,33 –

0138/7 szán tó 0,5294 4,61 4,61 –

0138/9 szán tó 1,1797 10,26 10,26 –

0138/10 szán tó 0,2877 2,50 2,50 –

011/2 szán tó 0,4377 7,22 7,22 –

011/5 szán tó 2,0871 34,44 1,45 –

020/10 szán tó 0,8696 14,35 14,5 –

020/1 rét 0,5065 3,85 3,85 –

022/7 rét 0,6773 2,37 2,37 Ti gáz szolg. jog

022/8 erdõ 2,3110 10,40 10,40 Ti gáz szolg. jog

022/13 szán tó 2,1316 21,66 21,66 Ti gáz szolg. jog

022/34 szán tó 1,9608 29,99 29,99 Ti gáz szolg. jog

022/41 szán tó 0,1118 1,36 1,36 Ti gáz szolg. jog

029/7 gyü möl csös 1,0737 33,61 1,55 –
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

029/12 gyü möl csös 0,0124 0,39 0,39 –

029/13 gyü möl csös 0,1004 3,14 3,14 –

029/14 gyü möl csös 0,0690 2,16 2,16 –

029/17 gyü möl csös 0,3179 9,95 9,95 –

029/40 gyü möl csös 1,5257 47,75 3,87 –

029/43 gyü möl csös 0,8491 26,58 9,57 –

029/50 rét 0,7809 5,93 5,93 –

029/76 gyü möl csös 0,4484 14,03 14,03 –

083/3 szán tó, rét 0,4084 4,01 4,01 –

083/8 szán tó, rét 1,6642 11,97 3,26 –

083/13 szán tó 8,1530 35,78 35,78 –

085/3 erdõ, rét 1,7987 17,42 17,42 –

086/7 szán tó 1,1640 14,20 14,20 –

086/9 szán tó, le ge lõ 70,5668 719,71 196,31 –

0101/9 szán tó 1,6826 17,90 1,59 –

0101/14 szán tó 0,4515 3,93 3,93 –

0101/15 szán tó 0,1413 1,23 1,23 –

0151/14 szán tó, rét 5,5249 59,88 0,10 –

0154/7 szán tó 0,9615 8,37 8,37 –

0252/4 szán tó, rét 3,9311 60,06 6,70 –

0252/16 szán tó 0,3639 6,00 6,00 –

0252/17 szán tó 1,9902 32,84 32,84 –

0258/8 szán tó 3,5761 59,01 9,14 –

0273/3 szán tó 2,3568 27,39 4,27 –

0273/16 szán tó, rét 1,9250 27,50 2,52 –

029/85 gyü möl csös 1,0815 33,85 33,85 –

029/95 gyü möl csös 0,2244 7,02 7,02 –

Te le pü lés: Ge lé nes

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

0119/3 gyü möl csös 0,4449 13,93 13,93 –

07/19 gyü möl csös 0,7454 23,33 3,77 –

07/25 gyü möl csös 0,0765 2,39 2,39 –
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

04/18 szán tó 0,9409 15,52 2,64 –

07/10 gyü möl csös 0,1494 4,68 4,68 –

079 rét, erdõ 3,1033 13,94 13,94 –

082 rét, erdõ 5,7258 8,79 8,79 –

Te le pü lés: Ba ra bás

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

0430 le ge lõ 3,3200 13,94 13,94 –

0845 gyü möl csös 8,9169 265,10 37,93 –

0832/1 le ge lõ 0,3420 1,44 1,44 –

0832/3 le ge lõ 0,3375 1,42 1,42 –

0342/18 szán tó, erdõ, le ge lõ 28,0381 338,61 338,61 –

0133/9 szán tó 0,5174 6,31 6,31 –

0110/1 szán tó, erdõ 17,5470 176,65 58,02 –

535/17 szán tó 1,5643 19,08 19,08 –

018 szán tó, gyü möl csös,
rét

47,2051 412,13 25,92 –

033/1 rét 0,3149 1,10 1,10 –

051/7 gyü möl csös 3,0277 84,17 5,35 –

072 le ge lõ 13,7223 101,38 16,11 –

074 le ge lõ, erdõ 36,5179 249,13 25,63 –

0280 erdõ, szán tó 12,2205 132,09 76,40 –

0367 rét 0,7707 5,86 5,86 –

0401 le ge lõ 4,1952 36,50 36,50 –

0412 szán tó 3,4597 42,21 42,21 –

0413 le ge lõ 1,2026 5,05 5,05 –

0421 le ge lõ 0,5448 2,29 2,29 –

0422 le ge lõ 0,8365 3,51 3,51 –

0424/1 le ge lõ 4,5386 39,49 39,49 –

0424/3 le ge lõ 77,5459 606,65 358,13 –

0430 le ge lõ 3,3200 13,94 13,94 –

0845 gyü möl csös 8,9169 265,10 37,93 –

0832/1 le ge lõ 0,3420 1,44 1,44 –
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

0832/3 le ge lõ 0,3375 1,43 1,43 –

0342/18 szán tó, erdõ, le ge lõ 28,0381 338,61 338,61 –

A sor so lás nyil vá nos. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek
ve het nek részt.
 A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.
 Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de ke it érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld -
mû ve lés ügyi Hi va tal nál ki fo gást nyújt hat be.

Csong rá di Zol tán s. k.,
mb. hi va tal ve ze tõ
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

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

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

Kelt.: ..............................................................

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

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

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

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

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

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
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), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

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

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

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

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

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

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
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