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III. Kormány rendeletek

A Kormány
156/2009. (VII. 29.) Korm.

rendelete

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz 
és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ

hatósági feladatokról

A Kor mány a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi
I. tör vény 48.  § (3) be kez dés a) pont 3., 5., 13., 15. al pont -
já ban, a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
166.  §-ában, a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl
 szóló 2000. évi CXXVIII. tör vény 15.  §-ában, va la mint
a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze mély -
ze té nek mun ká já ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás (AETR)
ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör vény 4.  § (1) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 20.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ren del ke zé sek meg sér tõ jé vel szem ben – a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás ban a 2–13.  §-ban meg ha tá ro zott bír ság szab ha tó ki.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti bír sá gok nem al kal ma zan -
dók a mun ka ügyi ha tó ság ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály
alap ján le foly ta tott te lep he lyi el len õr zés so rán.

2.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés a) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – az 1. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki

a) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let ben,

b) a bel föl di és a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás szak -
mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról  szóló
14/2001. (IV. 20.) Kö ViM ren de let ben,

c) a tag ál la mok te rü le té re vagy te rü le té rõl tör té nõ, il let -
ve a tag ál la mok te rü le tén át ha la dó, Kö zös sé gen be lü li
köz úti áru fu va ro zá si pi ac ra  való be ju tás ról  szóló, 1992.
már ci us 26-i 881/92/EGK ta ná csi ren de let ben, va la mint
an nak a 484/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let tel tör tént mó do sí tá sá ban,

d) a Köz le ke dé si Mi nisz te rek Eu ró pai Kon fe ren ci á ja
ál tal lét re ho zott köz le ke dé si en ge dé lyek hasz ná la tá nak
sza bá lya i ról  szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM ren de let ben,

e) a „Nem zet kö zi Köz úti Áru fu va ro zá si Szer zõ dés rõl”
 szóló, Genf ben, az 1956. évi má jus hó 19. nap ján kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 3. tör vény ere jû
ren de let ben,

f) az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény ben,

g) az au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze -
mély szál lí tás szak mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá -
sá ról  szóló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let ben,

h) az au tó busszal vég zett nem zet kö zi sze mély szál lí tás
kö zös sza bá lya i ról  szóló, 1992. már ci us 16-i 684/92/EGK
ta ná csi ren de let ben, va la mint an nak 11/98/EK ta ná csi ren -
de let tel tör tént mó do sí tá sá ban,

i) a va la mely tag ál lam ban nem ho nos fu va ro zók szá -
má ra a bel föl di köz úti sze mély szál lí tá si szol gál ta tás fel té -
te le i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1997. de cem ber 11-i
12/98/EK ta ná csi ren de let ben,

j) az au tó busszal vég zett sze mély szál lí tás ok má nya i ra
vo nat ko zó an a 684/92/EGK és a 12/98/EK ta ná csi ren de let 
al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló, 1998. ok tó -
ber 2-i 2121/98/EK bi zott sá gi ren de let ben,

k) az au tó busszal vég zett nem zet kö zi nem me net rend
sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló (INTERBUS) meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. ren -
de let ben,

l) a két ol da lú köz úti áru- és sze mély szál lí tás ról  szóló
nem zet kö zi szer zõ dé se ket ki hir de tõ – a 12. mel lék let ben
fog lalt – jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott, a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok vég zé -
sé hez elõ írt en ge dé lyek re és ok má nyok ra vo nat ko zó ren -
del ke zést meg sér ti.

3.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés b) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 2. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki
a 2.  § a), g), h), j) és l) pont já ban meg ha tá ro zott jog sza -
bály ban, il let ve nem zet kö zi szer zõ dé sek ben meg ha tá ro -
zott, a sa ját szám lás sze mély szál lí tás ra (utas szál lí tás ra)
vo nat ko zó ren del ke zést meg sér ti.

4.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés c) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 3. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki

a) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog -
sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és
a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
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rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let ben,

b) a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze -
mély ze té nek mun ká já ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás
(AETR) ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör vény ben,

c) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben,

d) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM
ren de let ben
meg ha tá ro zott, a ve ze té si és pi he nõ idõ re, va la mint az
ezek kel össze füg gõ ok má nyok ra vo nat ko zó ren del ke zést
meg sér ti.

5.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés d) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 4. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki

a) a 4.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott ren de let ben,
b) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -

kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM
ren de let ben,

c) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let ben,

d) a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze -
mély ze té nek mun ká já ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás
(AETR) ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör vény ben,

e) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben
meg ha tá ro zott, a me net író ké szü lék re, a tachográf-
 korongra és az ezek hasz ná la tá ra vo nat ko zó ren del ke zést
meg sér ti.

6.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés e) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – az 5. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki

a) a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 
19. tör vény ere jû ren de let ben,

b) a 46/2005. (VI. 28.) GKM ren de let tel mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet ben ki hir de tett, va la mint a 60/2007.
(VI. 29.) GKM ren de let tel mó do sí tott és ki egé szí tett, a Ve -
szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró -
pai Meg ál la po dás „A” és „B” mel lék le té nek ki hir de té sé rõl 
és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM
ren de let ben,

c) a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
vo nat ko zó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let ben,

d) a ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
ren de let ben,

e) a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for gal ma -
zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
ren de let ben,

f) a ra dio ak tív anya gok szál lí tá sá ról, fu va ro zá sá ról és
cso ma go lá sá ról  szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM ren de let -
ben,

g) a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki ne -
ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl  szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. ren -
de let ben,

h) a me zõ gaz da sá gi vegy sze rek és üzem anya gok me -
zõ gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú jár mû vel von ta tott pót -
ko csi val tör té nõ köz úti szál lí tá sá ról  szóló 113/2004.
(IX. 23.) GKM ren de let ben,

i) az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 
9/2008. (II. 22.) ÖTM ren de let ben,

j) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let ben,

k) a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás (ADR) „A” és „B” Mel lék le -
te 2009. évi mó do sí tá sa i val és ki egé szí té se i vel egy sé ges
szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló
2009. évi LVIII. tör vény ben

meg ha tá ro zott, a ve szé lyes áruk, anya gok, hul la dé kok
szál lí tá sá ra (fu va ro zá sá ra), va la mint a köz úti jár mû re és
an nak sze mély ze té re, az áru fel adó já ra, át me ne ti tá ro ló já -
ra, a cso ma go ló ra, a be ra kó ra, a töl tõ re, a cím zett re és a ve -
szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki ne ve zé sé re és
ké pe sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zést meg sér ti.

7.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés f) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 6. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki

a) a gyor san rom ló élel mi sze rek nem zet kö zi szál lí tá sá -
ról és az ilyen szál lí tás hoz hasz nált kü lön le ges szál lí tó esz -
kö zök rõl  szóló, Genf ben, 1970. szep tem ber 1. nap ján kelt
Eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 25/1989.
(III. 17.) MT ren de let ben,

b) az ál la tok nak a szál lí tás és a kap cso ló dó mû ve le tek
köz be ni vé del mé rõl, va la mint a 64/432/EGK és
a 93/119/EK irány elv és az 1255/97/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2004. de cem ber 22-i 1/2005/EK ta ná csi ren -
de let ben

meg ha tá ro zott, a gyor san rom ló élel mi sze rek vagy az élõ
ál la tok szál lí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zést meg sér ti.
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8.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés g) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 7. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki
a bé relt jár mû vek kel vég zett köz úti áru szál lí tás kü lön fel -
té te le i rõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let ben fog -
lalt ren del ke zést meg sér ti.

9.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés h) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 8. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki

a) a 2.  § a) és k) pont já ban fog lalt jog sza bá lyok ban,
b) a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.

(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let ben,
c) a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és

mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz le ke dé sé rõl  szóló
26/2009. (VI. 22.) KHEM ren de let ben, ide nem ért ve a jel -
zõ táb lá val el ren delt össz tö meg-kor lá to zá so kat,

d) a nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tás vég zé -
sé nek egyes fel té te le i rõl  szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
ren de let ben,

e) a köz úti jár mû vek idõ sza kos vizs gá la ta egy sé ges fel -
té te le i nek el fo ga dá sá ról és ezen vizs gá lat köl csö nös el is -
me ré sé rõl  szóló, Bécs ben, 1997. no vem ber 13-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi LXVIII. tör -
vény ben
meg ha tá ro zott, az áru- vagy sze mély szál lí tást vég zõ jár -
mû vek köz úti for ga lom ban  való rész vé te lé re vo nat ko zó
ren del ke zést meg sér ti.

10.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés i) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 9. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki
a nem zet kö zi kom bi nált áru fu va ro zást elõ se gí tõ ked vez -
mé nyek rõl  szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let ben
fog lalt ren del ke zést meg sér ti.

11.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés j) pont já hoz kap cso ló dó an
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a 10. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az, aki
a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek kor lá to zá sá ról
 szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. ren de let ben fog lalt ren -
del ke zést meg sér ti.

12.  §

A Kkt. 20.  § (1) be kez dés k) pont já hoz kap cso ló dó an
a 11. mel lék let ben meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les
fi zet ni az, aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let ben fog lalt,
a biz ton sá gi öv, gyer mek biz ton sá gi rend szer, a motor -
kerékpár-bukósisak és a mo bil rá dió te le fon hasz ná la tá ra
vo nat ko zó ren del ke zést meg sér ti.

13.  §

(1) Amennyi ben az el len õr zõ ha tó ság
a) az 1. mel lék let 3., 5/a., 6–7. pont já ban,
b) a 2. mel lék let 1–2. pont já ban,
c) a 6. mel lék let 1–4. pont já ban,
d) a 7. mel lék let 2. pont já ban,
e) a 8. mel lék let 1–3., 5., 7. pont já ban,
f) a 9. mel lék let 1. pont já ban,
g) a 10. mel lék let 1. pont já ban

meg ha tá ro zott ok mány hi á nyát ál la pít ja meg, de a hi ány zó
ok mány meg lé te a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb -
biak ban: NKH) nyil ván tar tá sá ból meg ál la pít ha tó, vagy
a nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ, az el len õr zés idõ pont já -
ban min den két sé get ki zá ró an ér vé nyes ok mányt az el len -
õr zõ ha tó ság nak – az el len õr zés nap ját kö ve tõ 8 na pon be -
lül – be mu tat ják, a bír ság össze ge 30 000 fo rint.

(2) Ha az el len õr zõ ha tó ság ugyan azon el len õr zés ke re -
té ben több jog sér tõ cse lek ményt, mu lasz tást ál la pít meg,

a) a 2.  §, a 4.  §, a 6.  § vagy a 9.  § alap ján ki sza bott bír -
ság össze ge leg fel jebb 1 000 000 fo rint,

b) egyéb ese tek ben a ki sza bott bír ság össze ge kü -
lön-kü lön leg fel jebb 600 000 fo rint

le het, de együt te sen nem ha lad hat ja meg a 2 200 000 fo -
rin tot. Amennyi ben a gép jár mû ve ze tõ kö te le zett a bír ság
meg fi ze té sé re, az a) pont sze rin ti bír ság leg fel jebb
400 000 fo rint, a b) pont sze rin ti bír ság leg fel jebb 250 000
fo rint, az ugyan ab ban az el já rás ban ki sza bott bír ság ma xi -
má lis össze ge 800 000 fo rint le het.

14.  §

A Kkt. 20.  § (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el len õr -
zõ ha tó sá gok egy sé ges el len õr zé si és bír sá go lá si el já rá sá -
nak biz to sí tá sá ra az NKH Köz pon ti Hi va ta la 2009. de cem -
ber 31-ig – a társ ha tó sá gok kal együtt mû köd ve – Komp lex
El len õr zé si és Bír sá go lá si Út mu ta tó ban ha tá roz za meg az
e ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges va la mennyi isme -
retet.
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15.  §

(1) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la – fi gye lem mel a köz úti
szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek sze mély ze te ve ze té si és
 pihenõidejének el len õr zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban
fog lalt ren del ke zé sek re is – az el len õr zõ ha tó sá gok kal egyez -
tet ve a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber 30. nap já ig el len õr -
zé si te rü le ten ként meg ha tá roz za a tárgy évi köz úti és telep -
helyi el len õr zé sek terv szá mát, va la mint az el len õr zé si fel ada -
tok el len õr zõ ha tó sá gok kö zöt ti meg osz tá sát. Az éves el len -
õr zé si ter vet az el len õr zõ ha tó sá gok meg elõ zõ évi el len õr zé si 
ta pasz ta la ta i nak figye lembe véte lével kell össze ál lí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott éves el len õr zé si
ter vet a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter – az érin tett el len -
õr zõ ha tó sá go kat fel ügye lõ mi nisz te rek kel, va la mint
a köz úti áru- és sze mély szál lí tó vál lal ko zá sok szak mai
szer ve ze te i vel  való egyez te tést köve tõen – hagy ja jóvá.

16.  §

(1) Ez a ren de let 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen el kö ve tett sza -
bály sze gé sek ese té ben kell al kal maz ni, a ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en el kö ve tett sza bály sze gé sek ese té ben pe dig
ak kor, ha a bír ság mér té ke, il let ve a bír ság leg ma ga sabb
mér té ke te kin te té ben ked ve zõbb ren del ke zést ál la pít meg.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a köz úti áru fu va ro zás hoz és sze mély szál lí tás hoz
kap cso ló dó egyes ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki -
szab ha tó bír sá gok össze gé rõl  szóló 57/2007. (III. 31.)
Korm. ren de let,

b) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 50.  §-t meg elõ zõ al cí me és
50.  §-a, 63.  §-t meg elõ zõ al cí me és 63.  §-a, 63/A.  §-t meg -
elõ zõ al cí me és 63/A.  §-a,

c) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té -
ben az „A biz ton sá gi öv, a bu kó si sak, va la mint a gyer mek -
biz ton sá gi rend szer hasz ná la tá nak el mu lasz tá sa [KRESZ
48.  § (4), (7) és (9) bek.]; 2” szö veg rész, va la mint a „Kéz -
ben tar tott mo bil rá dió te le fon hasz ná la ta [KRESZ 3.  §
(2) be kez dés] 3” szö veg rész,

d) a köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek sze mély ze -
te ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl  szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. ren de let 19.  § (4) be kez dé se.

(3) A köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
2/1981. (I. 31.) MT ren de let (a továb biak ban: R.) 13.  §
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a fu va roz ta tó vagy meg bí zá sa alap ján az áru fel -
adó ja vagy a fel ra kást vég zõ a gép jár mû re an nak te her bí rá -
sát meg ha la dó tö me gû árut rak fel és a köz úti for ga lom ban
az el len õr zõ ha tó ság túl súlyt ál la pít meg, a fu va roz ta tó
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott bír sá got kö te les fi zet ni.”

(4) Az R. 15/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a ra ko mány tö -
me gé re vo nat ko zó nyi lat ko zat nem  valóságnak meg fe le lõ
tar ta lom mal tör tént ki ál lí tá sá ért kü lön jog sza bály alap ján
fi ze ten dõ bír ság a nyi lat ko zat ki ál lí tó ját ter he li.”

(5) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 23.  § (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(12) Túl súly meg ál la pí tá sa ese tén a kü lön jog sza bály
alap ján fi ze ten dõ bír ság a bi zony lat ki ál lí tó ját ter he li.”

(6) Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 54.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let (a továb biak ban:
KRESZ) 3.  § (2) be kez dé sé ben, 48.  § (4), (7) és (9) be kez -
dé sé ben, 48.  § (12) be kez dés c) és d) pont já ban, va la mint
51.  §-ában meg ha tá ro zott ren del ke zés meg sér té se ki vé te -
lé vel a köz úti köz le ke dés sza bá lya it meg sze gi, ha
a 42–51.  § sze rin ti sza bály sér tés nem  valósul meg, har -
minc ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

(7) A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi felada -
tainak tel je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok ról és
azok fel hasz ná lá sá nak mód já ról  szóló 188/1996. (XII. 17.) 
Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott be vé te lek kö zül a tárgy hó -
na pot kö ve tõ hó nap 25. nap já ig kell át utal ni)

„a) a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té -
ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat – cél elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra (szám la szám: 10032000-
00290737-50000005) az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
13,5%-ból 8,5%-ot,”

(8) Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 19. cik ké nek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(9) Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ci á lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos 3820/85/EGK és
a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak mi ni -
mum fel té te le i rõl  szóló 2006/22/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv III. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló,
2009. ja nu ár 30-i 2009/5/EK bi zott sá gi irány elv nek  való
meg fe le lést szol gál ja.

(10) A (2)–(7) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés a ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok
A bír ság össze ge

fo rint ban

A bír sá go lás sal érin tett
cse lek mény el kö ve té sé ért

fe le lõs sé te he tõ

1.

Köz úti áru fu va ro zói en ge dély, au tó bu szos sze mély szál lí tó
en ge dély, ta xi en ge dély, sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó
en ge dély nél kül, nem zet kö zi for ga lom ban kö zös sé gi
en ge dély nél kül vég zett köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás,
en ge dély nél kül vég zett ka bo tázs-te vé keny ség, en ge dély
nél kül vég zett nem li be ra li zált kü lön já ra ti sze mély szál lí tás,
iga zolt nem zet kö zi fu var fel adat tel je sí té se nél kül vég zett
ka bo tázs-te vé keny ség, to váb bá a hét na pon be lül vég zett
há rom mû ve le tet meg ha la dó ka bo tázs-te vé keny ség

800 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

2.

Kö zös sé gi en ge dély hi te les má so la ta nél kül vég zett
áru fu va ro zás, il let ve sze mély szál lí tás, köz úti áru fu va ro zói,
il let ve au tó bu szos sze mély szál lí tó
a) en ge dély ki vo nat hi á nyá ban
b) en ge dély ki vo nat bir to ká ban

300 000
 30 000

szál lí tó
gép jár mû ve ze tõ

3.
Köz úti áru fu va ro zói en ge dély ki vo nat, au tó bu szos
sze mély szál lí tó en ge dély ki vo nat nél kül vég zett
áru fu va ro zás, il let ve sze mély szál lí tás

100 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

4.
A ta xi en ge dély, sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó en ge dély 
nincs a jár mû vön

30 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

5.

Nem zet kö zi köz úti áru szál lí tá si en ge dély, CEMT en ge dély
és a hoz zá szük sé ges iga zo lás, au tó bu szos já ra ti en ge dély,
ka bo tázs-ki mu ta tás
a) hi á nya, ér vény te len sé ge
b) sza bály ta lan hasz ná la ta, il let ve el té rés az en ge dély ben
fog lal tak tól

300 000
150 000

szál lí tó
gép jár mû ve ze tõ

6. A jár mû ve ze tõ szak mai ké pe sí té sét iga zo ló ok mány hi á nya 100 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

7. Jár mû ve ze tõi iga zol vány hi á nya 200 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

8.
Fu var le vél, il let ve sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó
me net le vél, meg ha tá ro zott ese tek ben az elõ zõ úton hasz nált
me net le vél, meg hí vó le vél, szer zõ dés hi á nya

50 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

9.

Fu var le vél, il let ve sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó
me net le vél nem meg fe le lõ ki ál lí tá sa, ve ze té se 
hi ány zó (jog sza bály ban kö te le zõ adat tar ta lom ként
meg ha tá ro zott) ro va ton ként (ada ton ként) – ide nem ért ve
a fu va ro zás sal kap cso la tos költ sé gek re, dí jak ra,
a vám ke ze lés re és a fi ze tés mód já ra vo nat ko zó ada to kat –,
de leg fel jebb

10 000
50 000

szál lí tó
gép jár mû ve ze tõ

10.

Köz úti áru fu va ro zói vagy au tó bu szos sze mély szál lí tó
en ge déllyel, kö zös sé gi en ge déllyel kap cso la tos
adat vál to zás, a te vé keny ség szü ne tel te té se be je len té sé nek,
a le járt en ge dély vissza adá sá nak el mu lasz tá sa, a he lyet te sí tõ 
jár mû re vo nat ko zó ok mány hi á nya

30 000 szál lí tó
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2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok
A bír ság össze ge

fo rint ban

A bír sá go lás sal érin tett
cse lek mény el kö ve té sé ért

fe le lõs sé te he tõ

1.
Sa ját szám lás sze mély szál lí tás (utas szál lí tás) vég zé se az arra
jo go sí tó iga zol vány nél kül

300 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

2.
A sa ját szám lás sze mély szál lí tás (utas szál lí tás) fel té te le i nek
meg tar tá sát iga zo ló, a jár mû re és/vagy a gép jár mû ve ze tõ re
vo nat ko zó ok mány (ok má nyok) hi á nya

200 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

3. Me net le vél hi á nya 50 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

4.
Me net le vél nem meg fe le lõ ki ál lí tá sa, ve ze té se 
hi ány zó ro va ton ként (ada ton ként), 
de leg fel jebb

10 000
50 000

szál lí tó
gép jár mû ve ze tõ

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok
A bír ság össze ge

fo rint ban
A bír ság fi ze té sé re

kö te le zett

A Sze mély zet

A1
A jár mû ve ze tõk re meg ál la pí tott alsó kor ha tár be nem
tar tá sa

100 000 szál lí tó

B Ve ze té si idõ sza kok

B1

A 9 órás napi ve ze té si idõ túl lé pé se, 
ha a 10 órá ra tör té nõ
meg hosszab bí tás nem meg en ge dett

9 h<...< 9 h 30
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

B1 9 h 30 <...<10 h
al kal man ként

30 000

B2 10 h<...<10 h 30
al kal man ként

80 000

B2 10 h 30<...<11 h
al kal man ként

120 000

B3 11 h<...<11 h 30
al kal man ként

200 000

B3 11 h 30<... 
al kal man ként

300 000

B4

A 10 órás meg hosszab bí tott napi
ve ze té si idõ túl lé pé se, ha a
meg hosszab bí tás meg en ge dett

10 h<...<10 h 30
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

B4 10 h 30<...<11 h
al kal man ként

30 000

B5 11 h<...<11 h 30
al kal man ként

80 000

B5 11 h 30<...<12 h
al kal man ként

120 000

B6 12 h<...<12 h 30
al kal man ként

200 000

B6 12 h 30<... 
al kal man ként

300 000

B7
Az össze adó dott heti ve ze té si idõ
túl lé pé se

56 h<...<58 h
al kal man ként

10 000 jár mû ve ze tõ
szál lí tó

B7 58 h<...<60 h
al kal man ként

30 000
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Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok
A bír ság össze ge

fo rint ban
A bír ság fi ze té sé re

kö te le zett

B8 60 h<...<66 h
al kal man ként

80 000

B8 66 h<...<70 h
al kal man ként

120 000

B9 70 h<...<75 h
al kal man ként

200 000

B9 75 h<...
al kal man ként

300 000

B10

Az össze adó dott ve ze té si idõ
túl lé pé se két egy mást kö ve tõ hét
alatt

90 h<...< 95 h
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

B10 95 h<...<100 h
al kal man ként

30 000

B11 100 h<...<108 h
al kal man ként

80 000

B11 108 h<...<112 h 30
al kal man ként

120 000

B12 112 h 30<...<117 h
al kal man ként

200 000

B12 117 h<...
al kal man ként

300 000

C Szü ne tek

C1

A négy és fél óra össze adó dott
ve ze té si idõ túl lé pé se

4 h 30<...<4 h 45
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

C1 4 h 45<...<5 h
al kal man ként

30 000

C2 5 h<...<5 h 30
al kal man ként

80 000

C2 5 h 30<...<6 h
al kal man ként

120 000

C3 6 h<...<6 h 30
al kal man ként

200 000

C3 6 h 30<...
al kal man ként

300 000

D Pi he nõ idõk

D1

Nem meg fe le lõ, 11 órá nál rö vi debb 
napi pi he nõ idõ, ha a csök ken tett
napi pi he nõ idõ nem meg en ge dett

10 h 30<...<11 h
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

D1 10 h<...<10 h 30
al kal man ként

30 000

D2 9 h 15<...<10 h
al kal man ként

80 000

D2 8 h 30<...<9 h 15
al kal man ként

120 000

D3 7 h 45<...<8 h 30
al kal man ként

200 000

D3 ...<7 h 45
al kal man ként

300 000

D4 Nem meg fe le lõ, 9 órá nál rö vi debb
csök ken tett napi pi he nõ idõ, ha a
csök ken tés meg en ge dett

8 h 30<...<9 h
al kal man ként

10 000 jár mû ve ze tõ
szál lí tó

D4 8 h<...<8 h 30
al kal man ként

30 000
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Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok
A bír ság össze ge

fo rint ban
A bír ság fi ze té sé re

kö te le zett

D5 7 h 30<...<8 h
al kal man ként

80 000

D5 7 h<...<7 h 30
al kal man ként

120 000

D6 6 h 30<...<7 h
al kal man ként

200 000

D6 ...<6 h 30
al kal man ként

300 000

D7

Nem meg fe le lõ, 3 + 9 órá nál
rö vi debb meg osz tott napi pi he nõ idõ

3 h+(8 h 30<...<9 h)
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

D7 3 h+(8 h<...<8 h 30)
al kal man ként

30 000

D8 3 h+(7 h 30<...<8 h)
al kal man ként

80 000

D8 3 h+(7 h<...<7 h 30)
al kal man ként

120 000

D9 3 h+(6 h 30<...<7 h)
al kal man ként

200 000

D9 3 h+(...<6 h 30)
al kal man ként

300 000

D10

Nem meg fe le lõ, 9 órá nál rö vi debb
napi pi he nõ idõ több fõs sze mély zet
ese tén

8 h 30<...<9 h
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

D10 8 h<...<8 h 30
al kal man ként

30 000

D11 7 h 30<...<8 h
al kal man ként

80 000

D11 7 h<...<7 h 30
al kal man ként

120 000

D12 6 h 30<...<7 h
al kal man ként

200 000

D12 ...<6 h 30
al kal man ként

300 000

D13

Nem meg fe le lõ, 24 órá nál rö vi debb 
csök ken tett heti pi he nõ idõ

23 h<...<24 h
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

D13 22 h<...<23 h
al kal man ként

30 000

D14 21 h<...<22 h
al kal man ként

80 000

D14 20 h<...<21 h
al kal man ként

120 000

D15 19 h<...<20 h
al kal man ként

200 000

D15 ...<19 h
al kal man ként

300 000

D16

Nem meg fe le lõ, 45 órá nál rö vi debb 
heti pi he nõ idõ, ha a csök ken tett
heti pi he nõ idõ nem meg en ge dett

44 h<...<45 h
al kal man ként

10 000

jár mû ve ze tõ
szál lí tó

D16 42 h<...<44 h
al kal man ként

30 000

D17 39 h<...<42 h
al kal man ként

80 000
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Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok
A bír ság össze ge

fo rint ban
A bír ság fi ze té sé re

kö te le zett

D17 36 h<...<39 h
al kal man ként

120 000

D18 33 h<...<36 h
al kal man ként

200 000

D18 ...<33 h
al kal man ként

300 000

E Fi ze tés tí pu sa

E1
A bér és a meg tett út hossz vagy a szál lí tott áru mennyi sé ge
kö zöt ti kap cso lat

400 000 szál lí tó

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban A bír ság fi ze té sé re kö te le zett

F Me net író ké szü lék be épí té se

F1
Tí pus jó vá ha gyás sal ren del ke zõ me net író ké szü lék
be épí té sé nek és hasz ná la tá nak el mu lasz tá sa

400 000 szál lí tó

G Me net író ké szü lék, jár mû ve ze tõi kár tya vagy adat rög zí tõ lap hasz ná la ta

G1
A me net író ké szü lék nem mû kö dik meg fele lõen
(nem ke rült sor a me net író ké szü lék meg fe le lõ
fe lül vizs gá la tá ra, ka lib rá lá sá ra és plom bá lá sá ra)

300 000 szál lí tó

G2
A me net író ké szü lék hely te len hasz ná la ta: nem
ér vé nyes (el ve szett nek vagy lo pott nak be je len tett)
jár mû ve ze tõi kár tya hasz ná la ta

400 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

G3

Nincs ele gen dõ szá mú adat rög zí tõ lap
(fi gye lem mel az adat rög zí tõ la pok sze mé lyes
jel le gé re, a szol gá la ti idõ tar ta má ra, a sé rült vagy
az el len õr ál tal le fog lalt adat rög zí tõ la pok
pót lá sá ra)

100 000
szál lí tó

jár mû ve ze tõ

G4
Az adat rög zí tõ lap min tá ja nem ke rült
jó vá ha gyás ra

100 000 szál lí tó

G5
Nincs ele gen dõ mennyi sé gû pa pír
a ki nyom ta tás hoz

30 000
szál lí tó

jár mû ve ze tõ

G6
A vál lal ko zás nem õrzi meg leg alább egy évig az
adat rög zí tõ la po kat, ki nyo ma to kat és le töl tött
ada to kat

400 000 szál lí tó

G7
A jár mû ve ze tõ egy nél több ér vé nyes jár mû ve ze tõi
kár tyá val ren del ke zik

400 000 jár mû ve ze tõ

G8
A jár mû ve ze tõ sa ját ér vé nyes kár tyá já tól el té rõ
jár mû ve ze tõi kár tya hasz ná la ta

400 000 jár mû ve ze tõ

G9 Hi bás vagy le járt jár mû ve ze tõi kár tya hasz ná la ta 200 000 jár mû ve ze tõ

G10

A rög zí tett és tá rolt ada tok nem áll nak
ren del ke zés re leg alább 365 na pig, az ada tok
ren del ke zés re bo csá tá sá nak fel té te lei nem
ga ran tál ják az ada tok biz ton sá gát és pon tos sá gát
(di gi tá lis me net író ké szü lék ese té ben)

400 000 szál lí tó

G11
El szennye zõ dött vagy sé rült adat rög zí tõ la pok
vagy jár mû ve ze tõi kár tyák hasz ná la ta, az ada tok
azon ban ol vas ha tók

30 000 jár mû ve ze tõ
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G12
El szennye zõ dött vagy sé rült adat rög zí tõ la pok
vagy jár mû ve ze tõi kár tyák hasz ná la ta, az ada tok
nem ol vas ha tók

300 000 jár mû ve ze tõ

G13

Meg sé rült, hi bá san mû kö dõ jár mû ve ze tõi kár tya
cse ré je, el ve szett vagy el lo pott jár mû ve ze tõi
kár tya pót lá sa 7 nap tá ri na pon be lül tör té nõ
ké rel me zé sé nek el mu lasz tá sa

100 000 jár mû ve ze tõ

G14
Adat rög zí tõ la pok/jár mû ve ze tõi kár tyák hely te len
hasz ná la ta

100 000 jár mû ve ze tõ

G15
Adat rög zí tõ la pok vagy jár mû ve ze tõi kár tya nem
en ge dé lye zett ki vé te le, amely ha tás sal van az
érin tett ada tok rög zí té sé re

400 000 jár mû ve ze tõ

G16
Adat rög zí tõ la pok vagy jár mû ve ze tõi kár tya nem
en ge dé lye zett ki vé te le, amely nincs ha tás sal
a rög zí tett ada tok ra

30 000 jár mû ve ze tõ

G17
Adat rög zí tõ lap vagy jár mû ve ze tõi kár tya azon
idõ tar ta mon túli hasz ná la ta, amely re azt szán ták,
adat vesz tés nél kül

30 000 jár mû ve ze tõ

G18
Adat rög zí tõ lap vagy jár mû ve ze tõi kár tya azon
idõ tar ta mon túli hasz ná la ta, amely re azt szán ták,
adat vesz tés sel

400 000 jár mû ve ze tõ

G19 Szük sé ges kézi adat be vi tel el mu lasz tá sa 200 000 jár mû ve ze tõ

G20
Nem meg fe le lõ lap hasz ná la ta vagy a ve ze tõi
kár tya nem meg fe le lõ nyí lás ba tör té nõ be il lesz té se 
(több fõs sze mély zet)

400 000 jár mû ve ze tõ

G21
A la pon fel jegy zett idõ nem egye zik an nak az
or szág nak a hi va ta los ide jé vel, amely ben
a jár mû vet nyil ván tar tás ba vet ték

100 000 jár mû ve ze tõ

G22
Kap cso ló be ren de zés hely te len hasz ná la ta
Kap cso ló be ren de zés hely te len hasz ná la ta,
amennyi ben az ér té kel he tõ sé get meg aka dá lyoz za

50 000
300 000

jár mû ve ze tõ

H Ada tok ki töl té se

H1 Az adat rög zí tõ lap ról hi ány zik a csa lá di név 300 000 jár mû ve ze tõ

H2 Az adat rög zí tõ lap ról hi ány zik az utó név 200 000 jár mû ve ze tõ

H3
A lap hasz ná lat ba vé te le kez de té nek vagy vé gé nek 
ide je hi ány zik

100 000 jár mû ve ze tõ

H4
A lap hasz ná lat ba vé te le kez de té nek vagy vé gé nek 
he lye hi ány zik

30 000 jár mû ve ze tõ

H5 Az adat rög zí tõ lap ról hi ány zik a rend szám 30 000 jár mû ve ze tõ

H6
Az adat rög zí tõ lap ról hi ány zik
a ki lo mé ter-szám lá ló ál lá sa (elsõ me net elõtt)

100 000 jár mû ve ze tõ

H7
Az adat rög zí tõ lap ról hi ány zik
a ki lo mé ter-szám lá ló ál lá sa (utol só me net vé gén)

30 000 jár mû ve ze tõ

H8
Az adat rög zí tõ lap ról hi ány zik a jár mû cse re
idõ pont ja

30 000 jár mû ve ze tõ

H9
Az or szág be tû je le be írá sá nak el mu lasz tá sa
a me net író ké szü lék be

30 000 jár mû ve ze tõ

I Ada tok be mu ta tá sa

I1 El len õr zés meg ta ga dá sa 400 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó
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I2
A jár mû ve ze tõ nem tud ja be mu tat ni az adott nap ra 
vo nat ko zó an a ko ron gon, gép ko csi ve ze tõi kár tyán
rög zí tett in for má ci ó kat

400 000 jár mû ve ze tõ

I3
A jár mû ve ze tõ nem tud ja be mu tat ni a meg elõ zõ
28 nap ra vo nat ko zó an a ko ron gon rög zí tett
in for má ci ó kat

400 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

I4

A jár mû ve ze tõ nem tud ja be mu tat ni
a jár mû ve ze tõi kár tyá hoz kap cso ló dó
in for má ci ó kat (ha ren del ke zik jár mû ve ze tõi
kár tyá val)

400 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

I5
A jár mû ve ze tõ nem tud ja be mu tat ni az adott hé ten
és a meg elõ zõ 28 nap so rán ké szí tett kézi
fel jegy zé se ket és ki nyo ma to kat

400 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

I6
A jár mû ve ze tõ nem tud ja be mu tat ni
a jár mû ve ze tõi kár tyát

400 000 jár mû ve ze tõ

I7
A jár mû ve ze tõ nem tud ja be mu tat ni az adott hé ten
és a meg elõ zõ 28 nap so rán ké szí tett ki nyo ma to kat

400 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

J Meg té vesz tés

J1

Az adat rög zí tõ la pon rög zí tett, a me net író
ké szü lék ben vagy a jár mû ve ze tõi kár tyán tá rolt
ada tok, vagy a me net író ké szü lék ki nyom ta tott
ada ta i nak meg ha mi sí tá sa, ki tör lé se vagy
meg sem mi sí té se

600 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

J2

A me net író ké szü lék kel, az adat rög zí tõ lap pal
vagy a jár mû ve ze tõi kár tyá val kap cso la tos
ma ni pu lá ció, amely az ada tok, il let ve
a ki nyom ta tott in for má ci ók meg ha mi sí tá sát
ered mé nyez he ti

800 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

J3

Olyan ma ni pu lá ci ós esz köz je len lé te a jár mû vön,
amely az ada tok, il let ve a ki nyom ta tott
in for má ci ók meg ha mi sí tá sá ra fel hasz nál ha tó le het
(kap cso ló/ve ze ték ... )

800 000
jár mû ve ze tõ

szál lí tó

K Üzem za var

K1
A ja ví tást nem el is mert sze re lõ vagy mû hely
vé gez te

400 000 szál lí tó

K2

A ja ví tást nem vé gez ték el út köz ben (Ha a jár mû
nem tud vissza tér ni a te lep hely re az
üzem za var-fel lé pés nek vagy a hi bás mû kö dés
meg ál la pí tá sá nak nap já tól szá mí tott egy hé ten
be lül)

100 000 szál lí tó

L Kézi be jegy zé sek a ki nyo ma to kon

L1

A jár mû ve ze tõ nem jel zi azon idõ tar ta mok ra
vo nat ko zó va la mennyi in for má ci ót, ame lyet
a me net író ké szü lék üzem kép te len sé ge vagy hi bás
mû kö dé se  miatt már nem rög zí tett

300 000 jár mû ve ze tõ

L2

Az ide ig le nes lap ról hi ány zik a jár mû ve ze tõ
kár tyá já nak szá ma, il let ve neve, il let ve ve ze tõi
en ge dé lyé nek szá ma: 
amennyi ben az azo no sí tás a hi ány zó ada tok  miatt
le he tet len 
amennyi ben azo no sít ha tó

200 000

50 000

jár mû ve ze tõ

L3 Az ide ig le nes lap ról hi ány zik az alá írás 100 000 jár mû ve ze tõ
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L4

A jár mû ve ze tõi kár tya el vesz té sé rõl vagy
el tu laj do ní tá sá ról azon tag ál lam ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó sá gá nál te en dõ hi va ta los be je len tés 
el mu lasz tá sa, amely nek te rü le tén a kár tya lo pás
tör tént

300 000 jár mû ve ze tõ

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

I. koc ká za ti ka te gó ri á ba tar to zó mu lasz tá sok

1. Szál lí tás ból ki zárt ve szé lyes anya gok szál lí tá sa 800 000
fel adó, be ra kó, szál lí tó

(fu va ro zó)

2. Ve szé lyes anya gok szi vár gá sa
800 000

100 000

fel adó, cso ma go ló,
be ra kó, töl tõ, szál lí tó

(fu va ro zó) 
jár mû ve ze tõ, kísérõ

3.
Nem en ge dé lye zett szál lí tá si mód dal vagy nem
meg fe le lõ szál lí tó esz köz zel tör té nõ szállítás

600 000
fel adó,

szállító (fuvarozó)

4.
Öm lesz tett szál lí tás olyan kon té ner ben, amely
szer ke ze ti leg nem meg fe le lõ állapotú

800 000
kon té ner

üzem ben tar tó ja, töl tõ,
szál lí tó (fu va ro zó)

5.
Meg fe le lõ jó vá ha gyá si iga zo lás sal nem
ren del ke zõ jár mû vel tör té nõ szállítás

800 000
fel adó, töl tõ, szál lí tó

(fu va ro zó)

6.
A jó vá ha gyás ban fog lal tak nak nem meg fe le lõ
jár mû, amely köz vet len ve szélyt jelent

800 000
fel adó, töl tõ, szál lí tó

(fu va ro zó)

7.
Jó vá ha gyás nél kü li cso ma go ló esz kö zök
hasz ná la ta

800 000
fel adó, töl tõ,

cso ma go ló, szál lí tó
(fu va ro zó)

8.
A vo nat ko zó cso ma go lá si uta sí tás nak nem
meg fe le lõ cso ma go ló esz köz használata

600 000 fel adó, cso ma go ló

9.
Az egy be cso ma go lás ra vo nat ko zó kü lön le ges
elõ írások be nem tartása

800 000 fel adó, cso ma go ló

10.
A ra ko mány el he lye zé sé re és rög zí té sé re
vo nat ko zó sza bá lyok be nem tartása

800 000
be ra kó, szál lí tó

(fu va ro zó)

11.

A kül de mény da ra bok együ vé ra ká sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok be nem tar tá sa:
a) jár mû ben
b) konténerben

400 000
600 000

berakó, 
szállító (fuvarozó)

berakó

12.
A küldeménydarabok, illetve tartányok
megengedett töltési fokának be nem tartása

600 000 csomagoló, töltõ

13.
Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre
vonatkozó korlátozás be nem tartása

600 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

14.
Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre
bármilyen jelzés vagy információ utalna

800 000
feladó, berakó,

csomagoló, töltõ,
szállító (fuvarozó)

15.
A jármûvön semmilyen jelölés, illetve nagybárca
nincs

800 000
feladó, töltõ, szállító

(fuvarozó)
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16.

A szállított anyagra vonatkozó információk (pl.
UN-szám, helyes szállítási megnevezés,
csomagolási csoport) hiánya, ami  miatt nem
lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb 
I. kockázati kategóriájú szabálytalanság

800 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

17.
A jármûvezetõnek nincs érvényes oktatási
bizonyítványa

600 000
berakó, szállító

(fuvarozó)

18.
Tûz vagy nyílt láng használatára vonatkozó
tilalom megszegése

 400 000
100 000

berakó, töltõ, szállító
(fuvarozó)

jármûvezetõ, kísérõ

19. A dohányzási tilalom be nem tartása
200 000
100 000

berakó, töltõ
jármûvezetõ-kísérõ

20.
Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztások

600 000

feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltõ, ürítõ,

szállító (fuvarozó),
címzett

II. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

21.
A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy
félpótkocsi van

300 000
feladó, berakó, töltõ,
szállító (fuvarozó)

22.
A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelõ
jármû, amely azonban közvetlen veszélyt nem
jelent

200 000
szállító (fuvarozó),

jármû üzembentartója

23.
A jármûvön nincsenek meg az elõírt, üzemképes
tûzoltó készülékek

300 000
szállító (fuvarozó),

jármû üzembentartója

24.
A jármûvön nincs meg az ADR-ben, illetve az
írásbeli utasításban elõírt felszerelés

felszerelésenként 
100 000

szállító (fuvarozó)

25.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve
nagycsomagolások ellenõrzésének, idõszakos
vizsgálatának idõpontját vagy a használati
idõtartamot nem tartották be

300 000 feladó, csomagoló

26.
Sérült csomagolású küldeménydarabokat,
IBC-ket, nagycsomagolásokat vagy sérült
tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak

400 000
feladó, berakó, szállító

(fuvarozó)

27.
Küldeménydarabokat olyan konténerben
szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelõ
állapotú

400 000
konténer

üzembentartója, berakó,
szállító (fuvarozó)

28.
A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le
meg fele lõen

400 000
feladó, töltõ, szállító

(fuvarozó)

29.
Kombinált csomagolás szállítása olyan külsõ
csomagolással, amely nincs meg fele lõen lezárva

200 000
feladó, berakó, szállító

(fuvarozó)

30.
Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás,
vagy azok hiánya

400 000
feladó, csomagoló,

berakó, töltõ, szállító
(fuvarozó)

31. Írásbeli utasítás hiánya 600 000 szállító (fuvarozó)

32.
Az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR
elõ írásainak

200 000 szállító (fuvarozó)

33.
A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztás

300 000

feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltõ, ürítõ,

szállító (fuvarozó),
címzett
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III. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

34.
A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betûk,
számok, jelképek mérete nem felel meg az
elõ írásoknak

100 000
feladó, csomagoló,

berakó, töltõ, szállító
(fuvarozó)

35. Az okmányokban valamely információ hiányzik 100 000 feladó

36. Az oktatási bizonyítvány nincs a jármûvön 50 000 jármûvezetõ

37.
A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztás

100 000

feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltõ, ürítõ,

szállító (fuvarozó),
címzett

Egyéb mulasztás

38.
Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges
engedély hiánya

200 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

39.
Veszélyes áru (polgári felhasználású
robbanóanyag) szállításához szükséges engedély
hiánya

200 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

40.
Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához
szükséges engedély hiánya

200 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
(a továb biak ban: tanácsadó)

41. A vállalkozásnak nincs tanácsadója 400 000 vállalkozás vezetõje

42.

A vállalkozás nem értesítette az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát
a tanácsadó megbízásáról, illetve annak
változásáról

100 000 vállalkozás vezetõje

43.
A vállalkozás tanácsadójának lejárt, illetve az
adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem 
érvényes a bizonyítványa

100 000
vállalkozás vezetõje

tanácsadó

44. Nem készült baleseti jelentés  50 000 vállalkozás vezetõje

45. Az éves jelentés hiánya 100 000 vállalkozás vezetõje

Veszélyes áruk (mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok) mezõgazdasági vontatóval vagy lassú
jármûvel vontatott pótkocsival  való szállítása

46. Növényvédõ szer szállítása ömlesztve 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

47.
Növényvédõ szer és mûtrágya szállítása
tartányban

50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

48.
Üzemanyag és folyékony mûtrágya 6500 liternél
nagyobb befogadó tartányban  való szállítása

50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

49. Nem megfelelõ vontató használata 50 000 szállító (fuvarozó)

50. Nem megfelelõ tartányos pótkocsi használata 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

51. A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

52.
Az ömlesztett árut szállító jármû vagy konténer
kialakítása szabálytalan

50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

53. A szállító egység jelölése szabálytalan 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

54. A tartány jelölése szabálytalan 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)
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Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

55.
A közúton  való szállítás távolsága 50 km-nél
hosszabb

50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

56. A fuvarokmány adatai hiányosak 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

57. Elõírt felszerelés hiánya a szállítóegységen 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

58. Együvé rakási tilalom megszegése 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

59. Rakodási elõ írások megszegése 50 000
feladó, szállító

(fuvarozó)

60. A dohányzási tilalom be nem tartása 50 000
berakó, töltõ, szállító

(fuvarozó), jármûvezetõ

61.
A jármûvezetõnek hiányzik az érvényes vizsga
igazolása

50 000
szállító (fuvarozó),

jármûvezetõ

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

1.

A gyor san rom ló élel mi sze rek szál lí tá sát vég zõ,
nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ kü lön le ges
te her gép ko csi szál lí tá si al kal mas sá gát iga zo ló
bi zo nyít vány vagy bi zo nyít vány táb la hi á nya

100 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

2. Szál lít má nyo zói en ge dély nél kül vég zett élõ ál lat-szál lí tás 600 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

3.
Az élõ ál lat-szál lí tás hoz hasz nált köz úti jár mû
jó vá ha gyá si iga zo lá sá nak hi á nya

400 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

4.
A jár mû ve ze tõ/kí sé rõ szá má ra élõ ál lat-szál lí tás hoz elõ írt
ké pe sí té si bi zo nyít vány hi á nya

400 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

5. Élõ ál lat-szál lí tás hoz elõ írt me net le vél hi á nya 200 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

6.
Élõ ál lat-szál lí tás hoz elõ írt me net le vél nem meg fe le lõ
ki ál lí tá sa, ve ze té se

100 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

1.
A bé relt jár mû vel nem a jár mû bér lõ je vé gez
áru fu va ro zást vagy sa ját szám lás áru szál lí tást

300 000 szál lí tó

2.
Bé relt jár mû ese tén a bér le ti szer zõ dés hi á nya és/vagy
a gép jár mû ve ze tõ fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó iga zo lás
hi á nya, amennyi ben a jár mû vet nem a bér lõ ve ze ti

100 000
szál lí tó

gép jár mû ve ze tõ
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8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok Bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

1.

A meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get,
ten gely ter he lést meg ha la dó, a köz út ke ze lõ jé nek
hoz zá já ru lá sa nél kül vagy a köz út ke ze lõ jé nek
hoz zá já ru lá sá ban sze rep lõ ér ték tõl el té rõ en
köz le ke dõ jár mû
a) 500 kg össz tö meg- vagy ten gelytúl ter he lés fe lett
– 5%-ig
b) 5% fe lett – 10%-ig
c) 10% fe lett – 20%-ig
d) 20% fe lett – 30%-ig
e) 30% fe lett
Amennyi ben egy szer re áll fenn
össz tö meg-túl ter he lés és ten gely túl ter he lés, az ezek re 
vo nat ko zó bír ság té te lek össze adód nak. Amennyi ben
több ten gely túl ter helt, ak kor a leg ma ga sabb
túl lé pés re vo nat ko zó bír ság té telt kell figye lembe
venni.

a)  30 000

b)  80 000
c) 200 000
d) 350 000
e) 500 000

fel adó 
fel ra kó 
szál lí tó 

gép jár mû ve ze tõ

2.

A meg en ge dett leg na gyobb mé re tet meg ha la dó,
a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa nél kül vagy
a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá ban sze rep lõ
ér ték tõl el té rõ en köz le ke dõ jár mû
a) 5% fe lett – 10%-ig
b) 10% fe lett – 20%-ig
c) 20% fe lett – 30%-ig
d) 30% fe lett
Amennyi ben a meg en ge dett leg na gyobb hosszú ság,
ma gas ság, szé les ség túl lé pé se együt te sen van je len,
ak kor a leg ma ga sabb túl lé pés re vo nat ko zó
bír ság té telt kell figye lembe venni.

a)  30 000
b)  80 000
c) 200 000
d) 350 000

szál lí tó 
gép jár mû ve ze tõ

3.

Túl sú lyos, ten gely-, il let ve ten gely cso port túl sú lyos,
túl mé re tes lánc tal pas jár mû vel a köz út ke ze lõ jé nek
hoz zá já ru lá sa nél kül vagy az ab ban fog lalt
fel té te lek tõl el té rõ köz le ke dés

100 000
szál lí tó 

gép jár mû ve ze tõ

4.

Öm lesz tett áru szál lí tá sá hoz szük sé ges
jár mû-tö meg bi zony lat, il let ve nyi lat ko zat hi á nya
vagy az áru tö me gé re vo nat ko zó  valótlan tar tal mú
bi zony lat, nyi lat ko zat

30 000

fel adó
fel ra kó 
szál lí tó 

gép jár mû ve ze tõ

5.
Nem zet kö zi idõ sza kos vizs gá la ti bi zo nyít vány
hi á nya, ér vény te len sé ge

30 000
szál lí tó 

gép jár mû ve ze tõ

6.
A jár mû üzem ben tar tó ját azo no sí tó jel zés
fel tün te té sé nek hi á nya

10 000 szál lí tó

7.
Nem zet kö zi, nem me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás ra hasz nált au tó bu szok hoz elõ írt
ok mány hi á nya, ér vény te len sé ge

100 000
szál lí tó 

gép jár mû ve ze tõ

8.

A meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get,
ten gely ter he lést és mé re tet meg ha la dó, a köz út
ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá ban elõ írt fel té te lek tõl 
(pl. köz le ke dés idõ tar ta ma, idõ pont ja, meg en ge dett
se bes ség, fi gyel mez te tõ jel zé sek al kal ma zá sa,
kö te le zõ kí sé ret) el té rõ en köz le ke dõ jármû

100 000 gép jár mû ve ze tõ
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Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok Bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

9.

A meg en ge dett leg na gyobb mé re tet meg ha la dó,
a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa nél kül vagy
a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá ban sze rep lõ
ér ték tõl el té rõ en köz le ke dõ, me zõ gaz da sá gi
ren del te té sû ön já ró vagy von ta tott mun ka gép
a) 5% fe lett – 10%-ig
b) 10% fe lett – 20%-ig
c) 20% fe lett – 30%-ig
d) 30% fe lett

a)  10 000
b)  40 000
c) 100 000
d) 150 000

jár mû ve ze tõ
gép ke ze lõ

9. melléklet  a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

1.

Kom bi nált áru fu va ro zás hoz kap cso ló dó
en ge dély men tes ség és ked vez mény igény be vé te le
ese tén a kom bi nált áru fu va ro zás vég zé sét iga zo ló
ok má nyok hi á nya

200 000
szál lí tó 

gép jár mû ve ze tõ

10. melléklet  a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

1.
En ge dély nél kü li köz le ke dés for ga lom kor lá to zás
aló li men tes ség hi á nyá ban

150 000
szál lí tó 

gép jár mû ve ze tõ

2.
Fel men tés oká ra vagy men tes ség re vo nat ko zó
ok mány hi á nya

50 000
meg bí zó szál lí tó
gép jár mû ve ze tõ

11. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

1.

Me net köz ben kéz ben tar tott mo bil rá dió te le fon
hasz ná la ta

a) la kott te rü le ten be lül a) 10 000 jár mû ve ze tõ

b) la kott te rü le ten kí vül b) 15 000 jár mû ve ze tõ

c) au tó úton, au tó pá lyán c) 20 000 jár mû ve ze tõ

2.

Biz ton sá gi öv hasz ná la ta nél kü li köz le ke dés:

a) la kott te rü le ten be lül a) 10 000
jár mû ve ze tõ 
uta zó sze mély

b) la kott te rü le ten kí vül b) 20 000
jár mû ve ze tõ 
uta zó sze mély

c) au tó úton, au tó pá lyán c) 30 000
jár mû ve ze tõ 
uta zó sze mély
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Sor szám Bír sá go lás sal érin tett cse lek mé nyek, mu lasz tá sok A bír ság össze ge fo rint ban
A bír sá go lás sal érin tett

cse lek mény el kö ve té sé ért
fe le lõs sé te he tõ

3.

Gyer mek biz ton sá gi rend szer hasz ná la tá nak
el mu lasz tá sa

a) la kott te rü le ten be lül a) 15 000 jár mû ve ze tõ

b) la kott te rü le ten kí vül b) 30 000 jár mû ve ze tõ

c) au tó úton, au tó pá lyán c) 45 000 jár mû ve ze tõ

4.

Mo tor ke rék pár-bu kó si sak hasz ná la tá nak
el mu lasz tá sa

a) la kott te rü le ten be lül a) 10 000 jár mû ve ze tõ, utas

b) la kott te rü le ten kí vül b) 20 000 jár mû ve ze tõ, utas

c) au tó úton, au tó pá lyán c) 30 000 jár mû ve ze tõ, utas
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12. melléklet 
a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

– 42/1978. (VIII. 31.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és az Af gán Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött Ka bul ban, 1977. ok tó ber 16-án alá írt nem zet kö zi köz -
úti áru fu va ro zá si meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 170/1996. (XI. 26.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és az Al bán Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött Bu da pes ten, 1996. ja nu ár 24-én alá írt, a nem zet kö zi
köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez -
mény ki hir de té sé rõl

– 165/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és az Al bán Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött Bu da pes ten, 1996. ja nu ár 24-én alá írt, a nem zet kö zi
köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez -
mény mó do sí tá sá ról  szóló, jegy zék vál tás út ján lét re jött
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 77/1994. (V. 19.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és az Oszt rák Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött a nem zet kö zi áru szál lí tás ról  szóló egyez -
mény ki hir de té sé rõl

– 1967. évi 18. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és a Bel ga Ki rály ság Kor má nya kö zött
a ke res ke del mi jár mû vek kel vég zett köz úti sze mély- és
áru fu va ro zás tár gyá ban Brüsszel ben, 1967. évi már ci us hó
20. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 130/1996. (VIII. 28.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és Bosz nia-Her ceg ovi na Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1995. má jus 24-én alá írt
nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról
 szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 3/1990. (I. 16.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság Kor má nya és a Bol gár Nép köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött Bu da pes ten, az 1989. évi áp ri lis hó 17. nap ján alá írt,
a nem zet kö zi köz úti sze mély- és áru fu va ro zás ról  szóló
meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 143/1996. (IX. 13.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Fe hér orosz Köz tár sa ság Kor má nya

kö zött Minszk ben, 1995. no vem ber 1-jén alá írt nem zet -
kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló
Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 41/1980. (X. 21.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Kor má nya és a Sváj ci Szö vet sé gi Ta nács kö zött Bu -
da pes ten, 1980. ja nu ár 16. nap ján alá írt nem zet kö zi köz -
úti fu va ro zá si meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 1970. évi 29. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás
tár gyá ban Bu da pes ten, 1969. évi áp ri lis hó 12. nap ján alá -
írt egyez mény ki hir de té sé rõl

– 9/1976. (IV. 30.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Kor má nya és a Dán Ki rály ság Kor má nya kö zött
a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Kop pen há gá -
ban, az 1975. évi áp ri lis hó 11. nap ján alá írt egyez mény
ki hir de té sé rõl

– 13/1994. (II. 1.) Korm. ren de let a ma gyar–észt nem -
zet kö zi köz úti sze mély- és áru fu va ro zá si Egyez mény ki -
hir de té sé rõl

– 1968. évi 24. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Finn Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Hel sin ki -
ben, 1967. évi no vem ber hó 10. nap ján alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl

– 1967. évi 12. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Bu -
da pes ten, 1966. évi ok tó ber hó 8. nap ján alá írt Meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl

– 46/1996. (III. 28.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zött, Bu da pes ten, 1995. má jus 26-án
alá írt nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro -
zás ról  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 16/1979. (IV. 27.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Kor má nya és a Gö rög Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött A thén ban, 1977. már ci us 18. nap ján alá írt nem zet kö -
zi köz úti fu va ro zá si meg ál la po dás ki hir de té sé rõl



– 89/1993. (VI. 8.) Korm. ren de let a ma gyar–hor vát
nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról
 szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 159/2004. (V. 21.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és az Irá ni Isz lám Köz tár sa ság Kor má nya 
kö zött Bu da pes ten, 1994. már ci us 25-én alá írt köz úti sze -
mély szál lí tá si és áru fu va ro zá si meg ál la po dás kihirdeté -
sérõl

– 151/1993. (X. 28.) Korm. ren de let a ma gyar–ír nem -
zet kö zi köz úti sze mély- és áru fu va ro zá si Egyez mény ki -
hir de té sé rõl

– 1968. évi 31. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köz tár sa ság Kor má nya 
kö zött a nem zet kö zi köz úti sze mély- és áru fu va ro zás tár -
gyá ban Ró má ban, 1968. évi már ci us hó 1. nap ján alá írt
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 173/1998. (X. 28.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Ka zah Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 
Bu da pes ten, 1996. ok tó ber 7-én alá írt nem zet kö zi köz úti
sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény
ki hir de té sé rõl

– 18/1977. (VI. 5.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Kor má nya és Ku va it Ál lam Kor má nya kö zött Ku va it 
vá ros ban az 1975. évi jú ni us hó 25. nap ján alá írt, a nem zet -
kö zi köz úti fu va ro zás ról  szóló meg ál la po dás kihirdeté -
sérõl

– 173/1994. (XII. 24.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött Bu da pes ten, 1993. már ci us 9-én alá írt nem zet kö zi
köz úti sze mély- és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény ki -
hir de té sé rõl

– 183/2004. (VI. 3.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Li ba no ni Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro -
zás ról  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 45/1994. (III. 31.) Korm. ren de let a ma gyar–lit ván
nem zet kö zi köz úti sze mély- és áru fu va ro zás ról  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl

– 77/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Ma ce dó nia volt Ju go szláv Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí -
tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 56/2000. (IV. 19.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Ma rok kói Ki rály ság Kor má nya kö -
zött Bu da pes ten, 1990. ok tó ber 5-én alá írt nem zet kö zi
köz úti fu va ro zá si egyez mény ki hir de té sé rõl

– 116/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és a Mol do vai Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött Bu da pes ten, 1997. jú ni us 4-én alá írt nem zet kö zi
köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez -
mény ki hir de té sé rõl

– 1971. évi 17. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Hol land Ki rály ság Kor má nya
kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes -
ten, az 1970. évi jú li us 31. nap ján alá írt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl

– 31/1976. (VIII. 25.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és a Nor vég Ki rály ság Kor má nya kö -
zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Os ló ban, az
1975. évi ok tó ber hó 6. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té -
sé rõl

– 1966. évi 10. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Nép köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött a nem zet kö zi gép jár mû-fu va ro zás tár gyá ban 
Bu da pes ten, 1965. évi jú li us hó 18. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl

– 30/1977. (VIII. 9.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Kor má nya és a Por tu gál Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött Bu da pes ten, az 1976. évi má jus hó 13. nap ján alá írt
köz úti fu va ro zá si meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 6/1973. (II. 7.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság Kor má nya és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti sze mély- és áru fu va ro -
zás tár gyá ban Te mes vá rott, az 1972. évi feb ru ár hó 9. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl

– 143/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és az Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya
kö zött a nem zet kö zi gép jár mû-köz le ke dés rõl  szóló Egyez -
mény ki hir de té sé rõl

– 1972. évi 4. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és a Svéd Ki rály ság Kor má nya kö zött
a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, az
1970. évi au gusz tus hó 28. nap ján alá írt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl

– 24/1978. (IV. 22.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Kor má nya és a Szí ri ai Arab Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi már ci us hó 29. nap ján alá -
írt nem zet kö zi köz úti fu va ro zá si meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl

– 78/2000. (VI. 2.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött, a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro -
zás ról  szóló, Bu da pes ten, 1999. jú li us 6-án alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl

– 154/1992. (XI. 25.) Korm. ren de let a ma gyar–szlo -
vén nem zet kö zi köz úti sze mély- és áru szál lí tá sok sza bá -
lyo zá sá ról  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 3/1981. (II. 23.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság Kor má nya és Spa nyol or szág Kor má nya kö zött Mad -
rid ban, 1980. évi feb ru ár hó 19. nap ján alá írt nem zet kö zi
köz úti fu va ro zá si meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

– 1969. évi 29. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és a Tö rök Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes -
ten, 1968. évi szep tem ber hó 14. nap ján alá írt egyez mény
ki hir de té sé rõl

– 35/1982. (VIII. 25.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és a Tu né zi ai Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött Bu da pes ten, 1981. évi jú li us hó 6. nap ján alá írt
nem zet kö zi köz úti fu va ro zá si Meg ál la po dás kihirdeté -
sérõl

– 65/1996. (V. 15.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és Uk raj na Kor má nya kö zött Bu da pes ten,
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1994. már ci us 22-én alá írt, a nem zet kö zi köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 1972. évi 7. tör vény ere jû ren de let a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nya és Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág
Egye sült Ki rály ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti
áru fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, az 1970. évi feb ru ár
hó 23. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl

– 30/1984. (X. 1.) MT ren de let a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság Kor má nya és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz -
tár sa ság Kép vi se lõ há zá nak Szö vet sé gi Vég re haj tó Ta ná -
csa kö zött a te her gép jár mû vel vég zett áru fu va ro zás, va la -
mint az ez zel kap cso la tos vám eljá rás sza bá lyo zá sa tár gyá -
ban kö tött egyez mény mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl
Sze ge den, 1982. évi jú ni us hó 24. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl

– 49/2004. (III. 23.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor má nya és az Üz bég Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött, a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro -
zás ról  szóló, Bu da pes ten, 2002. ok tó ber 28-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl

A Kormány
157/2009. (VII. 29.) Korm.

rendelete

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben és az Al kot -
mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az Útra való Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let)
2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) Az Ösz tön díj prog ram for rá sa a Ma gyar Köz tár sa -
ság éves költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um fe je ze té ben meg ha tá ro zott elõ irány zat.
A mi nisz té ri um dönt az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak
össze gé rõl, il let ve – az Út a tu do mány hoz al prog ram ban –
az el nyer he tõ tá mo ga tás és az igé nyel he tõ ösz tön díj ma xi -
mu má ról, va la mint a ren del ke zés re álló for rás nak az Ösz -
tön díj prog ram al prog ram jai kö zöt ti meg osz tá sá ról.”

2.  §

(1) A Ren de let 3.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ ren -
del ke zé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben pá lyáz -
hat az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ köz ok ta tá -
si in téz ménnyel ta nu lói jog vi szony ban álló ma gyar ál lam -
pol gár vagy kül föl di ál lam pol gár, aki hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû vagy vé de lem be vett vagy csa lád ba fo ga dott 
vagy át me ne ti ne ve lés be vett vagy ide ig le nes ha tállyal el -
he lye zett vagy utó gon do zás ban vagy utó gon do zói el lá tás -
ban ré sze sül vagy hát rá nyos hely ze tû, és ab ban a tan év ben, 
amely re az ösz tön díj vo nat ko zik:”

(2) A Ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(3) Az Út a tu do mány hoz al prog ram ban – a 4.  § (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ku ta tó cso port ta nu ló tag ja -
ként – az a ma gyar ál lam pol gár vagy kül föl di ál lam pol gár
ve het részt, aki va la mely, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
mû kö dõ köz ok ta tá si in téz ménnyel ta nu lói jog vi szony ban,
to váb bá – amennyi ben a pá lyá zó köz ok ta tá si in téz mény
di ák ott hon vagy kol lé gi um – a pá lyá zó köz ok ta tá si in téz -
ménnyel kol lé gi u mi tag sá gi vagy ex ter ná tu si jog vi szony -
ban áll, és aki ab ban a tan év ben, amely ben a pá lyá zat meg -
hir de tés re ke rül, gim ná zi um, szak kö zép is ko la vagy szak -
is ko la leg alább 10. év fo lya mán ta nul.”

(3) A Ren de let 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(5) Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben men tor -
ként pá lyáz hat:

a) az Út a kö zép is ko lá ba és az Út az érett sé gi hez ösz -
tön dí jak ese té ben a ta ná ri kép zés ben vagy ta ní tói kép zés -
ben szak kép zett sé get szer zett sze mély, a szo ci ál pe da gó -
gus, a pe da gó gus kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény
olyan hall ga tó ja, aki ta ná ri kép zés ben vagy ta ní tói kép zés -
ben az utol só két fél év va la me lyi ké nek tel je sí té sét a pá lyá -
zat meg hir de té sét kö ve tõ fél év ben kez di meg, va la mint
a mû kö dõ ta no da ta ná ra;

b) az Út a szak má hoz ösz tön díj ese té ben
ba) a szak is ko lá ban, szak kö zép is ko lá ban szak mai,

szak mai el mé le ti vagy gya kor la ti tan tár gya kat ok ta tó pe -
da gó gus vagy szak ok ta tó, vagy a pe da gó gus kép zést foly -
ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény olyan, szak is ko lá ban, szak kö -
zép is ko lá ban szak mai, szak mai el mé le ti vagy gya kor la ti
tan tár gya kat ok ta tó hall ga tó ja, aki ta ná ri kép zés ben az
utol só két fél év va la me lyi ké nek tel je sí té sét a pá lyá zat
meg hir de té sét kö ve tõ fél év ben kez di meg;

bb) a szo ci ál pe da gó gus.”

3.  §

(1) A Ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(3) Az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben a köz ok -
ta tá si in téz mény a pá lyá za tot a pá lyáz ta tó szerv ál tal mû -
köd te tett elekt ro ni kus fe lü le ten rög zí ti (a továb biak ban:
el len õr zött adat rög zí té si fe lü let). A köz ok ta tá si in téz mény
a pá lyáz ta tó szerv ál tal pos tai úton meg kül dött azo no sí tót
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fel hasz nál va lép be az el len õr zött adat rög zí té si fe lü let re. A 
köz ok ta tá si in téz mény a pá lyá za tot egy pél dány ban pos tai
úton is meg kül di a pá lyáz ta tó szerv ré szé re. Amennyi ben
a pos tai úton to váb bí tott pá lyá za ton nem sze re pel a ta nu ló
vagy a men tor e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti alá -
írá sa, a köz ok ta tá si in téz mény kép vi se lõ jé nek alá írá sa, va -
la mint az in téz mény kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta, a pá -
lyáz ta tó szerv 15 na pos ha tár idõ tû zé sé vel hi ány pót lá si
fel hí vást bo csát ki. Hi ány pót lás nak egy al ka lom mal van
he lye, a ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak he lye
nincs. Az olyan pá lyá za tot, amely nek pos tai úton to váb bí -
tott pél dá nyát az el len õr zött adat rög zí té si fe lü le ten nem
rög zí tet ték, vagy az nem az el len õr zött adat rög zí té si fe lü -
le ten rög zí tet tek nyom ta tott pél dá nya, a pá lyáz ta tó szerv
to váb bi bí rá lat nél kül el uta sít ja.”

(2) A Ren de let 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5)–(7) be kez dés
meg je lö lé se (6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(5) Az Út a tu do mány hoz al prog ram ban a köz ok ta tá si
in téz mény a pá lyá za tát a pá lyáz ta tó szerv ál tal mû köd te tett 
elekt ro ni kus fe lü le ten rög zí ti (a továb biak ban: el len õr zött
adat rög zí té si fe lü let). A köz ok ta tá si in téz mény a pá lyáz ta -
tó szerv ál tal pos tai úton meg kül dött azo no sí tót fel hasz nál -
va lép be az el len õr zött adat rög zí té si fe lü let re. A köz ok ta -
tá si in téz mény a pá lyá za tot egy pél dány ban pos tai úton is
meg kül di a pá lyáz ta tó szerv ré szé re. Amennyi ben a pos tai
úton be nyúj tott pá lyá za ton nem sze re pel a ta nu ló vagy
a men tor e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti alá írá sa,
a köz ok ta tá si in téz mény kép vi se lõ jé nek alá írá sa, va la mint
az in téz mény kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta, a pá lyáz ta tó
szerv 15 na pos ha tár idõ tû zé sé vel hi ány pót lá si fel hí vást
bo csát ki. Hi ány pót lás nak egy al ka lom mal van he lye, a ha -
tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak he lye nincs. Az
olyan pá lyá za tot, amely nek pos tai úton be nyúj tott pél dá -
nyát az el len õr zött adat rög zí té si fe lü le ten nem rög zí tet ték,
vagy az nem az el len õr zött adat rög zí té si fe lü le ten rög zí tet -
tek nyom ta tott pél dá nya, a pá lyáz ta tó szerv to váb bi bí rá lat
nél kül el uta sít ja.”

(3) A Ren de let 4.  §-ának az e ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott új szá mo zás sze rin ti (6) be kez dé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(6) A ku ta tó cso port tag jai egy men tor és leg alább ket -
tõ, de leg fel jebb öt – a pá lyá zó köz ok ta tá si in téz ménnyel
ta nu lói, il let ve kol lé gi u mi tag sá gi vagy ex ter ná tu si jog vi -
szony ban álló – ta nu ló. A pá lyá za ti ûr lap nak a ku ta tá si
prog ram ra vo nat ko zó ré szét a men tor alá ír ja. A pá lyá zat
bár me lyik, az 1.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá -
ro zott tu do mány te rü le tek hez tar to zó ku ta tá si té má ban be -
nyújt ha tó.”

(4) A Ren de let 4.  §-ának az e ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott új szá mo zás sze rin ti (8) be kez dé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(8) Mind az esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben,
mind az Út a tu do mány hoz al prog ram ban a pá lyá zat ré szét
ké pe zõ, az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint a ta nu ló
vagy a men tor ál tal ki töl tött és alá írt pá lyá za ti ûr lap, nyi -
lat ko zat, egyéb for ma nyom tat vány ada ta it a köz ok ta tá si
in téz mény a 4.  § (3) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el -
len õr zött adat rög zí té si fe lü le ten rög zí ti, majd ezt köve tõen 
ki nyom tat ja, és az érin tett nek alá írás ra át ad ja. A köz ok ta -
tá si in téz mény pos tai úton az el len õr zött adat rög zí té si fe -
lü let sze rin ti rend szer bõl ki nyom ta tott és alá írt pá lyá za tot
kül di meg a pá lyáz ta tó szerv nek. A köz ok ta tá si in téz mény
a pá lyá zat to váb bí tá sa kor, be nyúj tá sa kor mind az esély -
egyen lõ sé gi ösz tön dí jak ese té ben, mind az Út a tu do mány -
hoz al prog ram ban nyi lat ko zik ar ról, hogy vál lal ja az e ren -
de let ben fog lalt in téz mé nyi fel ada tok el lá tá sát.”

4.  §

(1) A Ren de let 9.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(8) Amennyi ben a ko ráb ban esély egyen lõ sé gi ösz tön -
díj ban ré sze sült ta nu ló és men to ra a so ron kö vet ke zõ tan -
év ben együtt és ugyan ab ban az al prog ram ban foly tat ni kí -
ván ja az ösz tön dí jas jog vi szonyt, új pá lyá za tot nem kell
be nyúj ta ni uk. A ta nu ló vagy – a kis ko rú vagy egyéb ként
cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes ta nu -
ló ese tén – tör vényes kép vi se lõ je és a men tor az ösz tön dí -
jas jog vi szony fenn tar tá sá ra vo nat ko zó szán dé kát írás ban
jel zi a köz ok ta tá si in téz mény felé, és egy ide jû leg nyi lat ko -
zik ar ról, hogy a ko ráb bi pá lyá zat ban hi vat ko zott – az ösz -
tön dí jas jog vi szony alap já ul szol gá ló – fel té te lek to vább ra
is fenn áll nak. A köz ok ta tá si in téz mény a szán dék nyi lat ko -
za tot a 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el len õr zött
adat rög zí té si fe lü le ten rög zí ti, és a (9) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott be szá mo ló meg kül dé sé vel egy ide jû leg to váb -
bít ja azt a pá lyáz ta tó szerv ré szé re elekt ro ni ku san, va la -
mint egy, az el len õr zött adat rög zí té si fe lü let sze rin ti rend -
szer bõl nyom ta tott és a nyi lat ko zók ál tal alá írt pél dány ban
pos tai úton, és egy ide jû leg, a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt
mó don nyi lat ko zik ar ról, hogy az ösz tön dí jas ta nu ló és
men to ra az al prog ram ban  való rész vé tel fel té te le i nek meg -
fe lel-e. A pá lyáz ta tó szerv a fen ti nyi lat ko za tok meg vizs -
gá lá sán túl mér le ge li azt is, hogy a ta nu ló és a men tor kö -
zös te vé keny sé gé nek ered mé nyei – a men tor ál tal a (9) be -
kez dés sze rint be nyúj tott elõ re ha la dá si nap ló alap ján – in -
do kolt tá te szik-e az ösz tön dí jas jog vi szony fenn tar tá sát.
Amennyi ben a ko ráb ban esély egyen lõ sé gi ösz tön díj ban
ré sze sült ta nu ló és men to ra más al prog ram ban kí ván részt
ven ni, a fen ti ren del ke zés nem al kal maz ha tó, új pá lyá za tot
kell be nyúj ta ni uk.”

(2) A Ren de let 9.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:
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„(9) A men tor a 7.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban meg -
ha tá ro zott elõ re ha la dá si nap lót az ösz tön dí jas idõ szak vé -
gén – az ösz tön díj szer zõ dés ben rög zí tett ha tár idõ ig –
nyújt ja be a köz ok ta tá si in téz mény nek. A köz ok ta tá si in -
téz mény a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak meg -
valósulásáról – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ ig – pénz ügyi el szá mo lást ké szít, és nyújt be a pá -
lyáz ta tó szerv nek a 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
el len õr zött adat rög zí té si fe lü le ten ke resz tül, va la mint egy
pél dány ban pos tai úton. A köz ok ta tá si in téz mény sa ját be -
szá mo ló já nak ré sze ként to váb bít ja a men tor elõ re ha la dá si
nap ló ját a pá lyáz ta tó szerv nek egy pél dány ban pos tai
úton.”

5.  §

A Ren de let 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(5) Az Út a tu do mány hoz al prog ram ban a tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról a köz ok ta tá si in téz mény – a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig – szak mai be szá -
mo lót és pénz ügyi el szá mo lást ké szít, és nyújt be a pá lyáz -
ta tó szerv nek a 4.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el len -
õr zött adat rög zí té si fe lü le ten ke resz tül, va la mint egy pél -
dány ban pos tai úton. Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott eset ben a men tor az ösz tön dí jas idõ szak vé gén
– az ösz tön díj szer zõ dés ben rög zí tett ha tár idõ ig – a kuta -
tási prog ram meg valósulásáról szak mai be szá mo lót ké szít, 
és nyújt be a köz ok ta tá si in téz mény nek, ame lyet az a sa ját
be szá mo ló ja ré sze ként egy pél dány ban pos tai úton to váb -
bít a pá lyáz ta tó szerv nek.”

6.  §

(1) A Ren de let 12.  §-a 2. pont já nak 2.1. a) pont ja he lyé -
be az aláb bi ren del ke zés lép:

[2. Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû:
2.1. va la mennyi esély egyen lõ sé gi ösz tön díj ese té ben az 

a ta nu ló:]
„a) aki az 1.1. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint hát rá -

nyos hely ze tû nek mi nõ sül, és aki nek a tör vényes fel ügye -
le tét el lá tó szü lõ je, szü lei, gyám ja, gyám jai a ta nu ló tan kö -
te le zett sé ge be ál lá sá nak idõ pont já ban leg fel jebb az is ko la
nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be,
fe jez ték be si ke re sen, vagy”

(2) A Ren de let 12.  §-a 2. pont já nak 2.2. a) pont ja he lyé -
be az aláb bi ren del ke zés lép:

[2. Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû:
2.2. az Út az érett sé gi hez és az Út a szak má hoz ösz tön -

dí jak ese té ben az a nagy ko rú ta nu ló is:]
„a) aki az 1.2. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint hát rá -

nyos hely ze tû nek mi nõ sül, és aki nek a tör vényes fel ügye -
le tét ko ráb ban el lá tó szü lõ je, szü lei, gyám ja, gyám jai a ta -
nu ló tan kö te le zett sé ge be ál lá sá nak idõ pont já ban leg fel -

jebb az is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má -
nya it fe jez te be, fe jez ték be si ke re sen, vagy”

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) A Ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „4.  §
(5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „4.  § (6) be kez dé -
sé ben” szö veg, a Ren de let 10.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „4.  § (6) be kez dé se” szö veg rész he lyé be
a „4.  § (7) be kez dé se” szö veg lép.

(3) A Ren de let 12.  §-ának 1. pont ja 1.1. al pont já nak
a) pont ja, va la mint 12.  §-ának 1. pont ja 1.2. al pont já nak
a) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(4) Az Útra való Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let e ren de let tel meg ál la pí tott ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg hir de tett pá -
lyá za tok ra és a ha tály ba lé pé sét köve tõen lét re jött ösz tön -
dí jas jog vi szo nyok ra kell al kal maz ni.

(5) E ren de let 1–6.  §-a és 7.  § (2)–(3) be kez dé se az
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1125/2009. (VII. 29.) Korm.

határozata

az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra –

a) mó do sít ja Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne -
té nek Do ku men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány
(a továb biak ban: köz ala pít vány) ala pí tó ok ira tát (a továb -
biak ban: ala pí tó ok irat);
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b) fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,
hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat nak
a Kor mány ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint
az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé te le irán ti el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben és
kép vi se le té ben el jár jon;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

c) fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, va la mint
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy a köz -
ala pít vány egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát
– a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen azon nal – te gyék köz zé a Ma -
gyar Köz löny mel lék le te ként ki adott Hi va ta los Értesí -
tõben.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
 emel ke dé sét köve tõen azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1126/2009. (VII. 29.) Korm.

határozata

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes 
kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXV. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra –

1. ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja az Or szá gos Fog lal -
koz ta tá si Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát (a továb biak ban: 
Ala pí tó Ok irat);

2. fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy az
egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok irat nak a Kor -
mány ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint az Ala -
pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le
irán ti el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben és kép vi se le -
té ben ha la dék ta la nul el jár jon;

3. fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy
a köz ala pít vány egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok -
ira tát – a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét köve tõen azon nal – te gye köz zé
a Ma gyar Köz löny ben.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1127/2009. (VII. 29.) Korm.

határozata

a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve
felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek

létszámgazdálkodását érintõ átmeneti intézkedésekrõl

1. A Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa, il let ve fel -
ügye le te alá tar to zó köz ha tal mi költ ség ve té si szer vek nél
– be le ért ve a Ma gyar Hon véd ség szer ve it is – és a mi nisz -
ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz in téz mé nyek nél meg lé võ üres, 
va la mint meg üre se dõ ál lás he lyek az e ha tá ro zat ban meg -
ha tá ro zott ki vé te lek kel nem tölt he tõ ek be, il let ve az azok -
ra jutó rend sze res és nem rend sze res sze mé lyi jut ta tás elõ -
irány zat a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok kal együtt az
e ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel nem használ -
ható fel.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott in téz ke dés nem vo nat -
ko zik

a) a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél -
kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog la lkoz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény sze rint ösz tön dí jas fog lal koz ta -
tot tak ki ne ve zett ként tör té nõ to vább fog lal koz ta tá sá ra,

b) a szerv meg lé võ ál lo má nyá ba tar to zó sze mély mun -
ka kö ré nek meg vál toz ta tá sá ra (szer ve ze ten be lü li át he lye -
zé sek re),

c) az ál la mi ve ze tõk, a kor mány hi va ta lok és köz pon ti
hi va ta lok ve ze tõi, a ki ne ve zett ma ga sabb ve ze tõk, a rend -
vé del mi szer vek nél és a Ma gyar Hon véd ség nél az
állományille té kes pa rancs nok, va la mint az ál la mi ve ze tõk
ki vé te lé vel mind ezek he lyet te sei ki ne ve zé sé re,

d) a szerv meg lé võ ál lo má nyá ból tör té nõ ve ze tõi meg -
bí zás ra,
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e) a c)–d) al pont ha tá lya alá nem tar to zó ve ze tõk ki ne -
ve zé sé re, il let ve meg bí zá sá ra ab ban az eset ben, ha a sze -
mé lyi jut ta tás szük ség le tü ket a mun kál ta tó nyug dí jas fog -
lal koz ta tot tak lét szám csök ken té se ter hé re ki gaz dál kod ja,

f) az eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí ro zott fog lal koz ta -
tás ra,

g) a 2011-es EU-el nök sé gi fel ada tok el lá tá sá val össze -
füg gõ egyes kér dé sek rõl  szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm.
ha tá ro zat alap ján lé te sí tett ál lás he lyek be töl té sé re,

h) a tar tós kül szol gá lat ra ki he lye zés re ke rü lõ sze -
mélyekre, il let ve a tar tós kül szol gá lat ról ha za té rõ sze mé -
lyek re,

i) azon pá lyá zat alap ján be töl ten dõ mun ka kö rök re,
ame lyek ese té ben a pá lyá zat ki írá sát az arra ha tás kör rel
ren del ke zõ szerv vagy sze mély 2009. jú li us 15-ig kez de -
mé nyez te,

j) azok ra az i) pont ha tá lya alá nem tar to zó be töl tet len
mun ka kö rök re, ahol a fel vé tel lel (át he lye zés sel) kap cso la -
tos mun ka ügyi el já rás a mun kál ta tó szerv ré szé rõl 2009.
jú li us 15-e elõtt bi zo nyít ha tó an meg kez dõ dött,

k) a meg üre se dõ ál lás he lyek re jutó rend sze res és nem
rend sze res, tény le ge sen meg ta ka rí tott sze mé lyi jut ta tás
elõ irány zat 10%-áig ter je dõ en tel je sít mény hez kö tött, nem 
rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok ra.

3. A 2. pont ban nem em lí tett, az 1. pont ha tá lya alá tar -
to zó ál lás he lyek be töl té sé re, il let ve a meg üre se dõ ál lás he -
lyek re jutó rend sze res és nem rend sze res, tény le ge sen
meg ta ka rí tott sze mé lyi jut ta tás elõ irány zat 10%-nál na -
gyobb mér té kû fel hasz ná lá sá ra a fel adat kör rel ren del ke zõ
mi nisz ter nek a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor mány za ti sze -
mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál lam tit ká ra út ján elõ ter -
jesz tett kez de mé nye zé sé re a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter – a pénz ügy mi nisz ter elekt ro ni kus úton tör -
té nõ tá jé koz ta tá sa mel lett adott – en ge dé lye alap ján ke rül -
het sor.

4. A 2. pont ban nem em lí tett, az 1. pont ha tá lya alá tar -
to zó ál lás he lyek kel érin tett fel ada tok el lá tá sá ra más for -
má ban, így kü lö nö sen meg bí zá si szer zõ dés ke re té ben
vagy szel le mi te vé keny ség vég zé sé nek el len ér té ke ként
tel je sí tett ki fi ze tés út ján sem ke rül het sor.

5. A Kor mány fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy ve ze té -
sük, irá nyí tá suk vagy fel ügye le tük alatt álló szer vek vo -
nat ko zá sá ban a meg lé võ és a ke let ke zõ üres ál lás he lyek
szá mát, a 2. vagy 3. pont alap ján be töl tött ál lás he lyek szá -
mát, a 2. pont k) al pont ja alap ján tel je sí tett ki fi ze té sek
össze gét, va la mint a fel nem hasz nál ha tó for rás össze gét

a) a 2009. jú li us 15-i ál la pot, va la mint az e ha tá ro zat
ha tály ba lé pé se ko ri ál la pot te kin te té ben e ha tá ro zat köz zé -
té te lét köve tõen ha la dék ta la nul,

b) min den nap tá ri hó nap utol só nap ja sze rin ti ál la pot
te kin te té ben a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 15. nap já ig
szer ven kén ti bon tás ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter nek és a pénz ügy mi nisz ter nek elekt ro ni kus úton
küld jék meg.

6. E ha tá ro zat 1. pont ja nem érin ti a ha tá ro zat ha tály ba -
lé pé se elõtt meg ál la pí tott he lyet te sí té si dí ja kat, an nak
szer ven kén ti össze gé rõl az 5. pont sze rin ti tá jé koz ta tás sal
együtt kell ada tot szol gál tat ni.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
50/2009. (VII. 29.) ME

határozata

az egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési
bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentésérõl 

és kinevezésérõl

A kor mány kö zi ve gyes bi zott sá gok tag ja i nak és tiszt -
ség vi se lõ i nek ki je lö lé sé rõl  szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. ha tá ro zat 3. a) pont ja sze rin ti jog kö röm ben el jár va,
a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter és a kül ügy mi -
nisz ter együt tes elõ ter jesz tése alap ján

1. a) Gi lyán Györ gyöt a Ma gyar–Mon gol Gaz da sá gi
Együtt mû kö dé si Ve gyes Bi zott ság ma gyar ta go za ta el nö ki 
tiszt sé gé bõl fel men tem, egy ide jû leg

b) dr. Ve res Já nost a Ma gyar–Mon gol Gaz da sá gi
Együtt mû kö dé si Ve gyes Bi zott ság és a Ma gyar–Be lo rusz
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Kor mány kö zi Bi zott ság ma -
gyar ta go za ta el nö ké vé ki ne ve zem, il let ve a Ma -
gyar–Orosz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Kor mány kö zi Bi -
zott ság, to váb bá a Ma gyar–Ka zah Gaz da sá gi Együtt mû -
kö dé si Kor mány kö zi Bi zott ság ma gyar ta go za ta el nö ki
tiszt sé gé ben meg erõ sí tem.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A miniszterelnök
51/2009. (VII. 29.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tás kö röm ben el jár va

Mar si Eri kát

a Pénz ügy mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2009. jú li us 27-i ha tállyal –

ki ne ve zem.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás



29352 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/107. szám

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
Az EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 90 000 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 162 500 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 200 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 325 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 425 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 737 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ...................................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 101 250 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 178 750 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 365 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 477 500 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 812 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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