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A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) fejezet 2009. évi 
költségvetési javaslata a 2008. évközbeni, Kormány által elrendelt szervezeti változá-
sok, feladat átrendezések, jogszabálymódosítások tárcára gyakorolt hatásának figye-
lembevételével készült. 
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 
módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény alapján 2008. május 15-ei hatállyal a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztériumtól a közlekedéssel, energiapolitikával, bányászat-
tal, elektronikus hírközléssel, postaüggyel kapcsolatos feladatok ellátása a Magyar 
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvénybe új, XVII. 
fejezetként beiktatott Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz került. 
Ennek keretében a törvény végrehajtásáról rendelkező 2067/2008.(V.31.) Korm. hatá-
rozattal az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) fejezettől a KHEM fejezet-
hez került az Országos Atomenergia Hivatal.  
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. 
sz. mellékletében a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szövegrész helyébe a 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) szövegrész lépett, mely egy-
úttal azt is jelentette, hogy a hivatkozott törvénnyel más szervezetekhez, átkerülő 
feladatokhoz és hatáskörökhöz kapcsolódó előirányzatokról, jogosultságról és kötele-
zettségekről a jogutód szervezeteknek - így a KHEM-nek is - az NFGM-mel kellett 
megegyezni és megállapodást kötni.  
 
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréréről a 
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet intézkedik. A Korm. rendelet alapján a közlekedési, 
hírközlési és energiaügyi miniszter a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati 
ügyekért, az elektronikus hírközlésért – a digitális műsorterjesztésre való átállás kivé-
telével -, a postaügyért való felelőssége körében előkészíti a jogszabályokat, felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki. Közreműködik a Nemzeti Fejlesztési 
Tervhez kapcsolódó jogszabályok megalkotásában. Részt vesz az Európai Unió intéz-
ményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-
előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítésé-
ben és annak döntés-előkészítő fórumokon való képviseletében. 
 
A KHEM a tárca 2009. évi költségvetésének tervezetét a Kormány Konvergencia 
programjában megjelenő középtávú gazdaságpolitikával és az ehhez kapcsolódó költ-
ségvetési politikával összhangban, az EU tagságból adódó feladatok, valamint a tárca 
intézményi és ágazati stratégiai céljaiból levezetett feladatok és prioritások figyelem-
bevételével állította össze. 
 
A tárcánál a 2009. évi költségvetés tervezetének összeállítása során elsőrendű priori-
tást élvezett: 
• a gyorsforgalmi és egyéb közúti infrastruktúra fejlesztéséhez, 
• az országos közúthálózat forgalom-biztos állapotának fenntartásához, 
• a helyközi személyszállítási közszolgáltatásokhoz és a vasúti pályahálózat mű-

ködtetéséhez   
szükséges források biztosítása. 
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A KHEM fejezet 2009. évi támogatási előirányzatának alakulása: 
 
KHEM fejezet 2008. évi eredeti előirányzata (átszervezés után) 253.888,0 millió forint 
Szerkezeti változások: 
Általános báziscsökkentés:                                                         -10.909,6 millió forint 
Egyszeri feladatok miatti báziscsökkentés:  
   Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés                                             -92.200,0 millió forint 
   GYSEV Zrt. tőkeemelés                                                                  -200,0 millió forint 
   Vasúti fejlesztések EIB hitelből                                                   -5.900,0 millió forint 
Fejezetek közötti „0” szaldós átcsoportosítások  
(2008. évi XX. törvény, 2067/2008.(V.31.) és 2099/2008.(VII.24.) 
Korm. határozatok)                                                                          3.461,7 millió forint 
2008. évi 5 %-os illetményfejlesztés                                                   537,5 millió forint 
Járulékcsökkentés hatása (7000 Ft*létszám*8hó)                              -202,3 millió forint 
Fejezeti egyensúlyi tartalék zárolása                                               -6.486,4 millió forint 
Fejezeti általános tartalék terhére egyszeri átcsoportosítás 
sor alatti tétel kiadására  
(Bányabezárás-Karolina külfejtés rekultivációjára)                           -760,0 millió forint 
Szintrehozás                                                                                      1.325,0 millió forint       
Többletek: 
   Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése                                               8.000,0 millió forint 
   Autópálya rendelkezésre állási díj                                                 2.026,3 millió forint 
   Autópálya EIB projekt                                                                   1.087,0 millió forint 
   Uniós előirányzatok (TEN-T)                                                        1.500,0 millió forint 
   Magán és egyéb jogi személyek kártérítése                                      237,0 millió forint 
A KHEM fejezet 2009. évi támogatási előirányzata összesen:    155.404,2 millió forint 
A KHEM fejezet zárolt egyensúlyi tartalék összege:                       6.486,4 millió forint 
A KHEM fejezet mindösszesen 2009. évi várható 
felhasználási lehetősége:                                                               161.890,6 millió forint 
 
A KHEM zárolt fejezeti egyensúlyi tartaléka terhére – a tervezési köriratban foglaltak-
kal összhangban – 6.486,4 millió forint összegben elsősorban közlekedési infrastruktú-
ra fejlesztését érintő feladatok megvalósítását tervezte a tárca. 
 
A KHEM fejezet 2009. évi tervezett kiadási és bevételi főösszegét, valamint a támoga-
tások összegének alakulását összefoglalóan – a sor alatt tervezett egyedi támogatások 
és a központosított bevételek nélkül – a következő táblázat mutatja: 
                                                                                                                millió forintban 
Intézmények összesen: Kiadás   67.849,0 
 Bevétel   63.479,9 
 Támogatás     4.369,1 
Fejezeti kezelésű előirányzatok: Kiadás 205.878,8 
 Bevétel   54.843,7 
 Támogatás 151.035,1 
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KHEM fejezet összesen: Kiadás 273.727,8 
 Bevétel 118.323,6 
 Támogatás 155.404,2 
KHEM fejezet zárolt egyensúlyi tartaléka:      Kiadás                                6.486,4 
KHEM fejezet mindösszesen:                          Kiadás                            280.214,2 
(Sor alatti tételek nélkül)                                  Bevétel                           118.323,6 
                                                                          Támogatás                      161.890,6 
 
A KHEM 2009. évi költségvetésének tervezetében a tárca hatáskörébe tartozó közvet-
len feladatok megvalósítását 273.727,8 millió forint szolgálja, melyből 155.404,2 mil-
lió Ft-ot a központi költségvetés támogatással finanszíroz. Ezen túlmenően a költség-
vetés egyedi termelési támogatásként a helyközi személyszállítási közszolgáltatásaihoz 
és a vasúti pályahálózat működtetéséhez 223.900,0 millió forint, a bányabezárások 
finanszírozására, a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok kötelezettségeinek 
vagyonértékesítésből nem fedezhető költségeire 1.760,0 millió forint  támogatást biz-
tosít. A tárca felügyelete alá tartozó Központi Nukleáris Pénzügyi Alap központi költ-
ségvetésből származó támogatása 10.080,0 millió forint. 
 
A fejezet költségvetése a költségvetési támogatásból finanszírozott intézmények részé-
re együttesen  4.369,1 millió forint támogatást tartalmaz, a 2009. évi költségvetési tör-
vényben előírásra kerülő, a központi költségvetésbe történő alábbi befizetési kötele-
zettség mellett: 
 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 264,1 millió forint 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 135,5 millió forint 
Nemzeti Hírközlési Hatóság 6.463,4 millió forint 
Magyar Energia Hivatal 736,0 millió forint 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 7.221,6 millió forint 

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok közül a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése elői-
rányzat tartalmazza mindazon 2009. évi gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési projektek 
támogatását, amelyeket a Kormány nem Európai Uniós forrásból vagy PPP konstruk-
cióban tervez megvalósítani.  
                                                                                                                                                                 
Az országos közúthálózat üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával és fejlesztésé-
vel összefüggő feladatok forrását a tárca az Útpénztár célelőirányzat keretében tervezte 
meg. A célelőirányzat kiadási előirányzata 114.425,6 millió forint, melyből közvetle-
nül fejlesztési célokat 37.299,1 millió forint szolgál. 
 
Az országos közutak működtetésére és fenntartására rendelkezésre álló források fel-
használásánál prioritást kap a közúthálózat forgalombiztos állapotának fenntartása, 
valamint az elmaradt fenntartási feladatokból adódó leromlási folyamat megállítása. 
 
Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat 2009. évi előirányzata, 
1.663,8 millió forint lehetővé teszi, hogy a tárca folytassa a korábban már megkezdett 
hosszú távú energiatakarékossági program megvalósítását. 
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A KHEM fejezet ún. vonal alatti bevételi tételei: 

a Gépjármű túlsúlydíj: 1.400,0 millió forint 
az Energiaár-kompenzációs befizetés: 60.000,0 millió forint 

előirányzatok bevételeinek összegét tartalmazzák. 
 
A tárca felügyelete alá tartozó intézményi körben szervezeti változást jelent, hogy a 
Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet módosítá-
sáról szóló 156/2008. (VI.6.) Korm. rendelet 2008.július 1-jei hatállyal megszűntette a 
Magyar Vasúti Hivatalt, jogutódjának a Nemzeti Közlekedési Hatóságot jelölte ki.   
 
A két megszűnt budapesti MÁV Kórház felszámolási folyamatának lezárására 2008. 
évben nem került sor, azonban a két felszámoló szervezet fenntartása, a feladatok 
többségének végrehajtása következtében, nem volt indokolt. A Budai MÁV Kórház 
Felszámoló Szervezet megszüntetésre került 2008. augusztus 31-ével, feladatait a 
MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Felszámoló Szervezet vette át. Az összevont 
szervezet MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet 
néven 2008. szeptember 1-től 2009. augusztus 31-ig működik. 
 
A KHEM fejezet 2009. évi tervezett létszáma 3711 fő. 
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1. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatása 
 
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium létrehozásáról a Magyar Köz-
társaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról 
szóló 2008. évi XX. törvény rendelkezett. 
 
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatait a 133/2008. (V. 14.) 
Korm. rendelet határozza meg, mely jogszabály rendelkezése szerint: 
 
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a Kormány 
a) közlekedésért, 
b) energiapolitikáért, 
c) bányászati ügyekért, 
d) elektronikus hírközlésért, 
e) postaügyért felelős tagja.  
A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozata-
iban meghatározott feladatkörében 
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára, 
b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, 
c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait, 
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki, 
e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi    
szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat, 
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi 
szervezetekben, 
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió 
intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-
előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítésé-
ről, és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel mű-
ködő döntés-előkészítő fórumain való képviseletéről, 
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Euró-
pai Unió Tanácsában, 
i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- 
és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működteté-
séről és fejlesztéséről, 
j) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyo-
mon követésében, 
k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai 
követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását, ellátja a 
védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat. 
A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében előkészíti különösen 
a) a közúti közlekedésről, 
b) a légi közlekedésről, 
c) a vasúti közlekedésről, 
d) a vízi közlekedésről, 
e) a veszélyes áruk szállításáról, 
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f) a kombinált árufuvarozásról, 
g) a közlekedési szolgáltatásokról, 
h) a közlekedési szolgáltatások hatósági árának megállapításáról, a közforgalmú sze-
mélyszállítási utazási kedvezményekről, a közlekedési hatósági eljárások díjairól, 
i) a gyorsforgalmi utakról és az utakkal kapcsolatos egyéb szabályokról, 
j) a közlekedés védelméről, 
k) a közlekedés biztonságáról, 
l) a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról, 
m) a közlekedési szakemberek képzéséről, vizsgáztatásáról, utánképzéséről, 
n) a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és 
pihenőidejéről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján 
miniszteri rendeleteket ad ki. 
A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen 
a) a villamos energiáról, 
b) a földgázellátásról, 
c) a villamos energia és a földgáz határon keresztül történő szállításáról, 
d) a távhőszolgáltatásról, 
e) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról, 
f) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről, 
g) a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásá-
ról, 
h) a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal történő felhasz-
nálásáról, 
i) az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekről 
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rende-
leteket ad ki. 
A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében előkészíti a bányászatról 
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rende-
leteket ad ki. 
A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelőssége körében - a digitális műsor-
terjesztésre való átállás kivételével - előkészíti az elektronikus hírközlésről szóló jog-
szabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad 
ki. 
A miniszter a postaügyért való felelőssége körében előkészíti különösen 
a) a postai tevékenységről, 
b) a postai szolgáltatások ellátásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben 
felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki. 
A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében irányítja 
a) a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, 
b) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot, 
c) a Közlekedésbiztonsági Szervezetet, 
d) a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetet, 
e) a Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező 
Szervezetet. 
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A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében irányítja 
a) a Bányászati és Földtani Intézményeket (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 
Magyar Állami Földtani Intézet, Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet), 
valamint, 
b) a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumot. 
A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében egyetértési jogot gyakorol 
a) az új belépő tartalékba tartozó egységmennyiség kivételével az üvegházhatású gá-
zok kibocsátási egységeinek kiosztásával összefüggő, más miniszter hatáskörébe tarto-
zó ügyek tekintetében, 
b) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevétel 
felhasználására vonatkozó, más miniszter hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében. 
 
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a jogszabályok által meghatározott 
feladatait a minisztérium hivatali szervezete segítségével látja el. 
 
A KHEM 2008. évi előirányzatait – a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsoro-
lásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény 2. §-
ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2067/2008. (V.31.) Korm. határozat-
ban előírtak szerint – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a KHEM 
között, az előirányzatok, feladatok és egyéb mérlegtételek átadás-átvételéről szóló 
Költségvetési Megállapodásban foglaltak határozták meg. A 2009. évi költségvetési 
javaslat összeállításának alapjául ugyancsak az e Megállapodásban rögzített forrásle-
hetőségek szolgáltak.  
 
A minisztérium 2009. évi költségvetési támogatás előirányzata 2.514,2 millió forint, 
tervezett bevétele 321,4 millió forint, a tervezett kiadása 2.835,6 millió forint. A terve-
zett dolgozói létszám 246 fő köztisztviselő. 
 
2. Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
 
A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium önállóan gazdálkodó, előirányzatai fe-
lett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. 
Az intézmény az 1955. július 1-én kelt Alapító Határozat, valamint a gazdasági és köz-
lekedési miniszternek a 2008. április 14-én a módosításokkal egységes szerkezetben 
kibocsátott és jelenleg is érvényben lévő Alapító Okirata alapján látja el tevékenysé-
gét. 
  
Feladata elsősorban az aktív kórházi kezelést nem igénylő bánya- és energiaipari dol-
gozók és nyugdíjasok, valamint bányamunkán megrokkantak szanatóriumi kivizsgálá-
sa és gyógykezelése. A szanatórium országosan biztosítja a még aktív dolgozók 
gyógykezelését és az egyre növekvő számú nyugdíjasok, járadékosok, munkanélküliek 
ellátását. 
 
A szakmai feladatok ellátásában - jogszabály módosítás miatt – változások 2009. év-
ben nem várhatók. 
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Az intézmény a szakmai tevékenysége még színvonalasabb ellátásának elősegítése 
érdekében az épületének átalakítását, korszerűsítését, az elavult berendezések cseréjét, 
tárgyi eszközök vásárlását, a szükséges felújítási munkák elvégzését tűzte ki célként.   
 
A Szanatórium működésének finanszírozására döntően költségvetési támogatás szol-
gál, de évről évre nő az intézményi saját bevétel aránya is a finanszírozási források 
összetételén belül. 
   
Az elmúlt években folyamatosan végzett korszerűsítés, a kisebb felújítások eredmé-
nyeként differenciált ápolási díjak kerültek megállapításra, és így lehetővé vált a saját 
bevételek növelése. A bevételek tervezése 9 féle ápolási díj megállapítása alapján tör-
tént.  
 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 147,0 millió forint, bevételi 
előirányzata 66,0 millió forint, amelyből intézményi működési bevételi előirányzat 
33,7 millió forint, támogatás értékű működési bevétel - az OEP-től - 32,3 millió forint. 
A költségvetési támogatása 81,0 millió forint. A 2009. évre tervezett létszám 38 fő 
közalkalmazott. 
 
3. Nemzeti Hírközlési Hatóság 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) 2004. január 1-jén alakult a Hírközlési Felügye-
let jogutódjaként. Az NHH önállóan gazdálkodó központi államigazgatási szerv, 
amelynek jogállását, feladatát és hatáskörét az elektronikus hírközlésről szóló 2003. 
évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) határozza meg. 
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló, 2006. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az NHH kormányhiva-
tal, irányítását a Kormány, felügyeletét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter látja el. 
Az NHH szervezeti egységei: a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa és a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság Hivatala.   
Az Eht. rendelkezései szerint az NHH feladata az elektronikus hírközlési piac zavarta-
lan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenysé-
get végzők és a felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony 
verseny kialakulásának és fenntartásának elősegítése, valamint az elektronikus hírköz-
lési tevékenységet végzők jogszabályoknak megfelelő magatartásának felügyelete. 
 
Az NHH egyes kiemelt törvényi feladatai:  
- szükség szerint, de legalább évente nyilatkozik a hatáskörével összefüggő, elekt-

ronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok megalkotásának, illetőleg módosítá-
sának szükségességéről, közreműködik a hatáskörével összefüggő jogszabályok 
előkészítésében, 

- nyilvános meghallgatást tart, 
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- évente beszámolót készít a Kormánynak és az Országgyűlés illetékes bizottságá-
nak az elektronikus hírközlési piaci verseny magyarországi alakulásáról, e beszá-
molót közzéteszi, és annak összefoglalóját egy országos napilapban megjelenteti, 

- a szabályozói, szakmapolitikai, piacélénkítési és pályáztatási döntések megalapo-
zása érdekében felméri, és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ehhez kapcsoló-
dó informatikai piac működését, 

- a szabályozói és hírközlés-politikai döntések és elemzések módszertani megalapo-
zása érdekében, továbbá a hírközlési ágazat felhasználóbarát információ szolgálta-
tásának biztosítása érdekében folyamatosan értékeli a hírközlési piac helyzetét, és 
erről összehasonlító elemzéseket készít, 

- az Eht.-ban meghatározottak szerint megállapítja az érintett piacokat, elemzi az 
érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az 
egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint 
meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezett-
ségeket, 

- eljár a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára megállapított egyes kö-
telezettségek teljesítésével, illetve azok megszegésével összefüggésben, 

- hivatalból vagy kérelemre eljár az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok 
megsértése miatt, illetve szerződéskötéssel kapcsolatos jogviták esetén indított el-
járásokban, 

- eljár hálózati szolgáltatásokkal összefüggésben kialakult árpréssel kapcsolatos 
ügyekben, 

- közzéteszi a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, adatokat, döntéseket, 
- koordinálja az elektronikus hírközléssel kapcsolatos, külön jogszabályban megha-

tározott honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi felkészítési, vala-
mint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok végrehajtását, működteti az 
informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti szolgálatát, 

- eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a polgári célú frek-
venciagazdálkodással, az azonosító-gazdálkodással, a jogszabályban előírt nyil-
vántartások vezetésével, a zavarelhárítással, a piacfelügyelettel, az ingatlanhaszná-
lattal, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével, az építés-
felügyelettel kapcsolatos hatósági ügyekben, 

- eljár a Kormány, illetve a miniszter hatáskörébe nem tartozó, polgári célú frekven-
ciagazdálkodással kapcsolatos ügyekben, 

- zártcélú hálózatok létesítése, összekapcsolása, fejlesztése, korszerűsítése során a 
zártcélú hálózatokról szóló jogszabály szerint egyeztet a hálózatgazdákkal, 

- ellenőrzi a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezeteket, 
- ellátja az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működtetésével 

kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat, 
- ellátja az információs-társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott feladatokat. 
 
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) és az NHIT Irodája (Iroda) fel-
adatai: 
Az NHIT a kormány véleményező, javaslattevő szerve. Az NHIT feladatait a frekven-
ciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény határozza meg. Az NHIT javaslatokat 
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dolgoz ki a Kormány részére az info-kommunikáció (informatika-hírközlés-média) 
területét érintően, valamint a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével kapcso-
latban, továbbá a hírközlés piaci szabályozásának kialakítására, a piacon működők 
esélyegyenlőségének elősegítésére, a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás 
összhangjának biztosítására, a rádió-távközlési világ- és körzeti értekezleteken képvi-
selendő magyar álláspontra.   
Az NHIT javaslatát, illetve véleményét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter – egyetértésével, támogató javaslatával vagy észrevételével – továbbítja a Kor-
mányhoz. A működtetésével kapcsolatos feladatokat az NHIT Irodája látja el. Az Iroda 
alapfeladata az NHIT működésének adminisztratív támogatása, tevékenységének 
koordinálása és a tanácsülések előkészítése és lebonyolítása.  
 
Az intézmény feladatai ellátásához szükséges forrást döntően a frekvenciadíj-
bevételekből, a felügyeleti díjból, valamint az azonosító használat díjaiból származó 
intézményi működési bevétel biztosítja.  
A tervezett saját bevételek legnagyobb része, 13.610,0 millió forint a frekvenciadíjak-
hoz kapcsolódik, amelyek az alábbi három nagy csoportba sorolhatók: 

- koncessziós frekvenciadíj (tervezett összege 8.400,0 millió forint 
- az egyetemes mozgó távközlő rendszer (UMTS) frekvenciadíj (tervezett össze-

ge 2.720,0 millió forint) 
- egyéb frekvenciadíj (tervezett összege 2.490,0 millió forint) 

 
Az UMTS frekvencia díjtételt két összetevő alkotja: 

- Hálózati díj, mely esetben a díjtétel fix, változásával nem kell számolni 2009. 
évben.  

- Használati díj, ahol a 2008. július 1-től életbe lépő - a frekvencialekötés és -
használat díjáról szóló 6/1997. (IV.22.) KHVM módosításáról szóló - 18/2008. 
(VIII.8.) KHEM rendelet további 34,0 %-os díjkedvezményt nyújt a szolgálta-
tóknak, mely változás csökkenti a díjbevételeket. Díjtétel emelő hatása van 
ugyanakkor a folyamatosan növekedő állomásszámoknak, amely 5-6 %-kal 
bővül évente. 

 
További bevételi jogcímek a teljesség igénye nélkül: 

- Műsorszóró díj (tervszám: 320,0 millió forint) 
- URH használati díj (tervszám: 450,0 millió forint) 
- Mikro frekvencia díj (tervszám: 1.700,0 millió forint) 
- Azonosító díj (tervszám: 2.000,0 millió forint) 
- Felügyeleti díj (tervszám: 2.400,0 millió forint) 
- Egyéb alaptevékenységi bevételek (tervszám: 193,4 millió forint) 

 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 21.445,6 millió forint, bevételi 
előirányzata 21.373,5 millió forint, a költségvetési támogatása 72,1 millió forint. A 
2009. évre tervezett létszám 401 fő köztisztviselő. 
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4. Országos Atomenergia Hivatal 
 
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a Kormány irányításával működő, önálló 
feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező kormányhivatal. Alapvető feladatait és ha-
táskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, illetőleg az OAH feladatá-
ról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Ta-
nács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg. Az 
OAH eljárásait a nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági ügyekben a 89/2005. (V. 
5.) Korm. rendelet szabályozza.  
 
A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi 
CIX. törvény kiegészítette a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényt és az Országos 
Atomenergia Hivatalt kormányhivatali státuszba sorolta 2007. január 1-től. Az OAH 
így továbbra is a Kormány irányítása alatt működő közigazgatási szerv, amely a tör-
vényben meghatározott feladatkörében nem utasítható, és amelynek felügyeletét a mi-
niszterelnök által kijelölt miniszter látja el.  
A kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME 
rendelet módosításáról szóló 6/2008. (V. 14.) ME rendelet 2008. május 15-ei hatállyal 
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert jelölte ki az OAH felügyeletére. 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. § (2) bekezdése szerint “az OAH 
költségvetési szerv, amelynek költségvetése a kijelölt miniszter által vezetett miniszté-
rium fejezetén belül elkülönítetten jelenik meg. Az OAH bevételeit – a bírságból 
származó bevételek kivételével – a működésének fedezetére használja fel, azok más 
célra nem vonhatók el.“  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 
anyagok és létesítmények – köztük elsősorban a Paksi Atomerőmű –biztonságával, a 
nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rend-
szerrel, továbbá a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, vala-
mint az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. 
Az OAH hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-
fejlesztési tevékenység értékelésére és összehangolására.  Feladatkörébe tartozik az 
atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a 
területen államközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a 
nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés összefogása.  
 
Az OAH látja el a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) keze-
lésével kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja a tulajdonosi jogokat az Alapból 1998. 
június 2-i hatállyal egyszemélyi alapítóként létrehozott, 100%-os állami tulajdonú, 
non-profit Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Kft (RHK Kft.) felett. Az RHK 
Kft. feladata a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag tárolók létesítése, üzemelte-
tése, amelynek forrása a KNPA. A feladat jogszabályi alapja az atomenergiáról szóló 
1996. évi CXVI. törvény, a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésé-
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re, valamint a nukleáris létesítmények kezelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevé-
kenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet. 
A 2009. évi fejlesztési többlet saját bevétel növekményből adódik a jelenleg hatályos 
jogszabály (az atomenergiáról szóló 1996. CXVI. törvény 19/A. § b) pont) alapján a 
tervezett betárolandó kazetta darabszám változásából, illetve az alapkezelői feladatel-
látás növekményéből, összesen 37,1 millió forint. A tervezett bevétel az ehhez kapcso-
lódó kiadások teljes egészére fedezetet nyújt.  
 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 2.078,9 millió forint, bevételi 
előirányzata 1.934,7 millió forint, a költségvetési támogatása 144,2 millió forint. A 
2009. évre tervezett létszám 80 fő köztisztviselő. 
 
5. Bányászati és Földtani Intézmények 
5.1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

 
A Magyar Bányászati Hivatal 1993. június 12-én alakult a bányászatról szóló 1993. 
évi XLVIII. törvény előírásai alapján. A Magyar Bányászati Hivatal a 267/2006. (XII. 
20.) Korm. rendelet rendelkezése szerint 2007. január 1-jétől a Magyar Geológiai 
Szolgálat és a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ jogutódja és elnevezése 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (a továbbiakban: MBFH) módosult.  
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező 
országos hatáskörű közigazgatási szerv, önállóan gazdálkodó központi költségvetési 
szerv, területi szervei a bányakapitányságok. 
 
Az MBFH alapvető feladatait és hatásköreit meghatározó jogszabályok: 

- a bányászatról szóló, többször módosított, 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), 
- a Bt. végrehajtásáról szóló, módosított, 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet, 
- a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szó-

ló 191/2002. (IX. 4.)  Korm. rendelet, 
- a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban 

történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. 
(XII. 18.) GKM rendelet. 

 
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – jogszabályban meghatáro-
zott esetek kivételével – első fokon a területileg illetékes bányakapitányság, másodfo-
kon a Hivatal jár el. A Hivatal elsőfokú eljárásaiban másodfokon a Hivatal elnöke jár 
el. 
 
Az MBFH alaptevékenységként a bányászat – jogszabályokban meghatározott – álla-
mi szakigazgatási feladatait látja el. Az állami földtani feladatok ellátását a Magyar 
Állami Földtani Intézet (MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 
közreműködésével végzik. A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet hatálybalépésével 
bekövetkezett szervezeti átalakulást követően a Magyar Állami Földtani Intézet és a 
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Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet jogállása nem változott, a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal címen belül teljes jogkörű, részben önállóan gazdálko-
dó költségvetési intézményként működnek tovább.  
 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (9) bekezdése értelmében, illet-
ve a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a fel-
ügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 
szerint a Bányafelügyelet saját bevételből, valamint költségvetési támogatásból gaz-
dálkodik. A felügyeleti díjbevételek a bevételek megközelítőleg 80%-át teszik ki, így 
alapvetően meghatározzák az MBFH működését. A hazai kőolaj- és földgázkitermelés 
a korábbi évek tendenciájának megfelelően csökken, ugrásszerű csökkenést a földalatti 
tárolók kialakítása eredményezhet.  
 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 2.082,9 millió forint, bevételi 
előirányzata 1.865,6 millió forint, a költségvetési támogatása 217,3 millió forint. A 
2009. évre tervezett létszám 176 fő köztisztviselő, 4 fő munka törvénykönyve hatálya 
alá tartozó munkavállaló. 
 
5.2. Magyar Állami Földtani Intézet 
 
A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) tevékenységének kiemelt területei a földta-
ni környezet megismerését célzó kutatások, valamint a földtani környezet védelmét és 
hasznosítását szolgáló kutatások ellátása. A MÁFI működteti az Országos Földtani 
Szakkönyvtárat, továbbá alaptevékenység keretében végzett szolgáltatásként részt vesz 
az atomerőműi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére 
irányuló földtani kutatásokban. A MÁFI bevétele a szerződések alapján végzett föld-
tani kutatások ellenértékéből, valamint a pályázatok útján elnyert pénzeszközökből 
származik.  
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 856,7 millió forint, bevételi 
előirányzata 497,1 millió forint, a költségvetési támogatása 359,6 millió forint. A 
2009. évre tervezett létszám 114 fő közalkalmazott. 
 
5.3. Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 
 
A Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet alapfeladatait a geofizikai adat-
infrastruktúra elemző és értékelő tevékenység ellátása, az alapkutatásként végzett Li-
toszféra kutatás, az Obszervatóriumi tevékenység, a geofizikai alaptérképek, a föld-
rengés-veszélyeztetettségi, valamint a nukleáris környezetterhelési térképek szerkesz-
tése, továbbá a könyvtári szolgáltatás jelentik.  
 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 626,0 millió forint, bevételi 
előirányzata 355,5 millió forint, a költségvetési támogatása 270,5 millió forint.  
A 2009. évre tervezett létszám 71 fő közalkalmazott. 
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6. Magyar Energia Hivatal 
 
A Magyar Energia Hivatal (Hivatal) a gázszolgáltatásról szóló, 1994. évi XLI. törvény 
rendelkezései szerint 1994. július 25-i hatállyal jött létre. 
A Hivatal legfőbb feladatait és hatáskörét a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény, a távhőszolgálta-
tásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint az e törvények alapján kiadott kor-
mány- és miniszteri rendeletek határozzák meg, működési feltételeiről a 2076/1994. 
(VIII.6.) Korm. határozat rendelkezik. 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény rendelkezése szerint a Hivatal kormányhiva-
tal, irányítását a Kormány, felügyeletét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter látja el.  
 
A Hivatal 2009. évi legfontosabb szakmai feladatai: 
- A 2009. év egyik új feladata az erőművi hosszú távú megállapodások (HTM-ek) - 

várhatóan 2008. évi - felbontásához kapcsolódó számítások elkészítése, amelyek 
alapvetően befolyásolhatják az erőművi társaságok jövőbeli piaci magatartását. E 
számítások egyrészt az Európai Bizottság által meghatározott állami támogatáso-
kat, másrészt a piaci körülmények között meg nem térülő beruházásokat érintik.  

- Egy másik, igen fontos terület az újonnan bevezetett Jelentős Piaci Erő (JPE) sza-
bályozás továbbvitele és fejlesztése. A villamos energia szektorra vonatkozóan a 
Hivatal 2008. évben két határozatot hozott, egyet a nagykereskedelmi, egyet pedig 
a rendszerszintű szolgáltatások piacát érintően, és várhatóan még 2008. évben a 
kiskereskedelmi piacra vonatkozó határozat kiadására is sor kerül. A 2009. évi 
nagykereskedelmi és rendszerszintű piaci folyamatokat és árakat jelentősen befo-
lyásolják a JPE eljárás végén kirótt kötelezettségek, így 2009-ben elsősorban a ha-
tározati pontok betartásának felügyelete, és szükség esetén új JPE eljárások lefoly-
tatása kiemelt tevékenység lesz. Ugyanakkor a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény szerint 2009-ben a földgázpiacokon is JPE eljárásokat kell lefolytat-
nia a Hivatalnak, melynek kivitelezése ugyancsak a 2009. év egyik legfontosabb 
feladata lesz. A JPE eljárások közös vonása, hogy rendkívül alapos és részletes pi-
acelemzést kell megvalósítani, amelyhez elengedhetetlen egy, a versenyszabályo-
zási követelményeket is kielégítő módszertani struktúra kidolgozása, majd az eh-
hez illeszkedő adatbázis felépítése.  

- A 2008-ban megjelent szabályozás, és a kialakított rendszer alapján 2009. év ele-
jén kerül sor először megújuló villamos energia eredetigazolás kiadására. Az ere-
detigazolási kérelmek fogadása, rendszerezése, az igazolások kiadása és nyilván-
tartása, dokumentálása új feladatot jelent majd a Hivatal számára. Az eredetigazo-
lási rendszer szorosan kapcsolódik a kötelező átvétel keretében értékesítő villamos 
energiatermelők támogatási rendszeréhez, és közvetetten a szén-dioxid kibocsátási 
egységek allokációjához is.  

 
A következő év feladatai az árelőkészítés területén: 
- a 2010-ben kezdődő új árszabályozási ciklus előkészítése, a közüzemi nagykeres-

kedelemben, a közüzemi szolgáltatásban és a rendszerhasználatban (szállítás, táro-
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lás, elosztás), valamint az azt megalapozó eszköz- és költség-felülvizsgálat meg-
szervezése és elindítása, 

- az egyetemes szolgáltatási rendszer számítási és jogszabályi előkészítése, 
- a földgáz elosztói és közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által 

fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos 
körének meghatározásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet módosításá-
nak előkészítése (javaslattétel a szolgáltatások díjtételeire), 

- a 2009. évi (I. félévi) közüzemi hatósági földgázárak előkészítése, 
- ár-felülvizsgálati kérelmek elbírálása, 
- az elosztói engedélyesek között, az árbevételüket megosztó ún. kiegyenlítő me-

chanizmus kidolgozása, 
- aktív részvétel az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (CEER) és az Európai 

Villamos Energia és Gázipari Szabályozók Csoportja (ERGEG) keretein belül fo-
lyó munkacsoporti munkákban, 

- az árakkal kapcsolatos közérdekű információk nyilvánossá tétele, részvétel a Hiva-
tal beszámolóinak és kiadványainak, valamint a különféle (pl. EU-) adatszolgálta-
tások előkészítésében, 

- a rendszerhasználati tarifarendszer működésének elemzése, a tarifarendelet és az 
árak karbantartása, 

- az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó árszabályozási rendszer működtetése és 
továbbfejlesztésének előkészítése, 

- az egyetemes szolgáltatók 2008. évi árrésének vizsgálata a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, 

- a 2009. évközi villamos energia egyetemes szolgáltatási árváltoztatási javaslatok 
elbírálása, 

- az átvételi kötelezettség alá eső, kapcsoltan, illetve megújuló energiával termelt 
villamos energia szabályozási rendszerének karbantartása, a kötelező átvételhez 
kapcsolódó elszámolások rendszerszintű feldolgozása és részvétel az ellenőrzési 
rendszer továbbfejlesztésében, 

- a szénipari szerkezetátalakítással összefüggő számítások elvégzése és intézkedések 
meghozatala a vonatkozó 1407/2002. EK tanácsi rendelet és a szénipari szerkezet-
átalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szó-
ló 278/2007.(X. 20.) Korm. rendelet értelmében, 

 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. §-a részletesen tartalmazza a Hi-
vatal földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony mű-
ködésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesí-
tésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében végzendő 
tevékenységét. Kiemelendőek a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekre vo-
natkozó infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos megnövekedett feladatok végrehajtása, 
valamint az új engedélyek kiadása, a meglévő engedélyeknek az új jogszabályoknak 
való megfelelőségét biztosító átdolgozása és kiadása. A jogszabályi változások vala-
mennyi engedélyes üzletszabályzatát is érintik, amelyeknek jóváhagyása jelent majd a 
következő évben megnövekedett feladatot és erőforrásigényt az intézmény részére. 
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A Hivatal teljes egészében saját bevételből gazdálkodik. Működési költségeit a fel-
ügyeleti tevékenységéért az engedélyesek által fizetett felügyeleti díjból és az eseti 
eljárási díjbevételekből fedezi.  
 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 3.400,0 millió forint, bevételi 
előirányzata 3.400,0 millió forint. A 2009. évre tervezett létszám 94 fő köztisztviselő. 
 
7. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) feladat- és hatáskörét a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló - a 156/2008. (VI.6.) Korm. rendelettel módosított - 263/2006. (XII. 
20.) Korm. rendelet határozza meg.  
A hivatkozott jogszabály rendelkezése szerint az NKH a közlekedési, hírközlési és 
energiaügyi miniszter irányítása és felügyelete alatt működő központi hivatal, mely a 
Közlekedési Főfelügyelet, (ezen belül annak részben önálló költségvetési intézménye a 
Központi Közlekedési Felügyelet), a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek, a 
Polgári Légiközlekedési Hatóság és – a katonai légügyi hatósági feladatok tekintetében 
– a HM Katonai Légügyi Hivatal, valamint a Magyar Vasúti Hivatal jogutódja.  
 
A feladatai ellátását meghatározó egyéb jogszabályok: 
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fej-

lesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, 
- a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, 
- a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, 
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény, 
- az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi 

XXXIII. törvény, 
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 
 
Az NKH központi szerve a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala, a jogi 
személyiséggel nem rendelkező területi szervei a regionális igazgatóságok, a Kiemelt 
Ügyek Igazgatósága, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a Légiközlekedési 
Igazgatóság. 
Az NKH illetékességi körébe tartozó közlekedési hatósági ügyekben első fokon a terü-
letileg illetékes regionális igazgatóság, a légiközlekedési hatóság hatáskörébe tartozó 
ügyekben első fokon a Légiközlekedési Igazgatóság, másodfokon a Központi Hivatal 
jár el. 
 
A Kiemelt Ügyek Igazgatósága hatáskörébe tartozik: 
- a gyorsforgalmi út építése során az előzetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati 

eljárásokhoz a 2003. évi CXXVIII. törvény által előírt szakvélemény elkészítése, 
- az autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei, to-

vábbá a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak, valamint az alagutak építésé-
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nek, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének és megszűntetésének engedélye-
zése, továbbá építés-felügyelete, 

- az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi 
XXXIII. törvény által előírt engedélyek kiadása, 

- a közúti járművek típusbizonyítványinak, általános forgalomba helyezési, illetve 
sorozat forgalomba helyezési és átalakítási engedélyeinek, továbbá az egyedi és 
kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyeinek 
kiadása, 

- közúti jármű sorozatszerű átalakítását végző gépjárműfenntartó szervezet feljogo-
sítása az átalakítással érintett elemek átvizsgálására, 

- a közúti járműalkatrészek, tartozékok és tulajdonságok jóváhagyásával, minősítő 
vizsgálatával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, 

- a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó 
járművek forgalomba helyezésének, valamint vontatásának engedélyezése, 

- a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által meghatározott esetekre a külön jogsza-
bályban meghatározott eltérés engedélyezése, 

- vasúti átjáró létesítésének, áthelyezésének és megszűntetésének engedélyezése, 
- a Magyar Köztársaság tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró ké-

szülékekről szóló 3821/85/EGK rendeletben meghatározott feladatok ellátása, pl. a 
menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása. 

 
Az NKH Légiközlekedési Igazgatósága hatáskörébe tartozik: 
- az állami légi járművek irányítása, 
- e légi járművek típusalkalmasságának és egyedi légialkalmasságának vizsgálata, 

tanúsítása, 
- az állami repülések célját szolgáló repülőterek és a közös felhasználású katonai és 

polgári repülőterek létesítésének, fejlesztésének és megszűntetésének engedélye-
zése, továbbá az állami repülések célját szolgáló repülőterek, a közös felhasználá-
sú katonai és polgári repülőterek, valamint a kizárólag az állami repülések célját 
szolgáló földi navigációs berendezések üzemben tartásának szakmai ellenőrzése, 

- a honvédelmi légiforgalmi és repülésmeteorológiai szolgálatok működésének el-
lenőrzése, 

- az állami légi járművekkel előforduló légiközlekedési balesetekkel és repülőese-
ményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, 

- a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez és 
meghosszabbításához szükséges szakmai vizsgáztatási és ellenőrzési tevékenység 
ellátása, valamint ezen engedélyek kiadása és érvényességének kiterjesztése, meg-
hosszabbítása, a szakképzéshez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóvá-
hagyása, 

- az előírt repülő-egészségügyi alkalmasság hatósági minősítése, 
- a légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba, vagy műszaki célú repülés 

engedélyezése, 
- a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása, 
- az állami repülések célját szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású ka-

tonai és polgári repülőterek navigációs berendezései mérésének és hitelesítésének 
hatósági ellenőrzése, valamint zajgátló védőövezetének kijelölése, 
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- jogszabály által előírt esetekben közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása. 
 
A Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság a pályaalkalmassági vizsgálatokkal össze-
függő feladatkörében országos illetékességű elsőfokú hatóságként jár el a hatáskörébe 
utalt pszichológiai alkalmasság-vizsgálati ügyekben, felkérésre igazságügyi szakértői 
vizsgálatokat végez, irányítja és ellenőrzi a pályaalkalmassági vizsgálatokba – jogsza-
bály alapján – bevont egységek munkáját, és részt vesz a pályaalkalmassági vizsgála-
tok általános feladatainak megvalósításában. 
 
A Regionális Igazgatóság  
− elsőfokú hatóságként jár el a közutakkal és a közforgalom elől el nem zárt magán-

utakkal, azok műtárgyaival kapcsolatos jogszabályokban meghatározott ügyekben. 
− másodfokú hatóságként jár el a jegyzőnek közlekedési hatósági ügyekben hozott 

határozata ellen benyújtott fellebbezés esetén. 
− szakhatóságként jár el más engedélyező hatóság hatáskörébe tartozó létesítmé-

nyekkel, valamint a végzett tevékenységekkel összefüggő hatósági eljárásokban a 
közutak és a vasutak állagvédelme és forgalombiztonságának biztosítása érdeké-
ben. 

− illetékességi területén önállóan ellenőrzi a vasúti közlekedés biztonságát, a vasúti 
képzés, az üzemeltetés és fenntartás jogszabályban előírtak szerinti állapotát. 

− feladata a bejelentési kötelezettség alá eső közúti közlekedési szolgáltatási tevé-
kenység bejelentésének nyilvántartásba vétele, engedélyköteles közúti közlekedési 
szolgáltatás végzésének engedélyezése, digitális tachográf kártyák kiadása (nyil-
vántartása, visszavonása, cseréje, pótlása, lekérdezése, stb.), gépjárműfenntartó te-
vékenységet végző szervezetek hatósági műszaki vizsgálatot végző állomássá kije-
lölése, környezetvédelmi felülvizsgáló szervezet feljogosítása, ellenőrzése, regiszt-
rált bontó-hulladékkezelő nyilvántartásba vétele, ellenőrzése. 

− feladata a közúti járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos műszaki vizs-
gálata, egyes járművek minősítő vizsgálata, „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bi-
zonyítvány”, jóváhagyási igazolás kiadása, egyedi forgalomba helyezés engedélye-
zési eljárás lefolytatása, vámkezelést megelőző vizsgálat elvégzése, közlekedési 
engedély kiadása. 

− ellenőrzi a közúti járművek állapotát, az üzembentartásukra megállapított feltételek 
megtartását, a gépkocsivezetők vezetési és pihenő idejét közúton és telephelyen, a 
nehéz tehergépkocsik korlátozásának betartása, jogszabálysértés esetén hatósági el-
járást kezdeményez, bírságot szab ki, tevékenység végzését megtiltja. 

− feladata a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezetek dologi és személyi 
feltételeinek vizsgálata, ellenőrzése,  

− feladata továbbá a közúti tengelyterhelés mérés, a közúti és telephelyi ellenőrzések 
(járműállapot, pihenőidő, gyártók, szolgáltatók (szervizek), üzemeltetők, stb.) le-
bonyolítása. 

− ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos első-
fokú hatósági feladatokat. 
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A Központi Hivatal a Kormány kijelölése alapján légiközlekedési, légügyi, vasúti köz-
lekedési és hajózási hatóságként működik a vonatkozó jogszabályok által hatáskörébe 
utalt ügyekben.     
A Központi Hivatal az egyéb feladatok tekintetében: 
- meghatározza a hatósági eljárásban alkalmazott vizsgálatok és ellenőrzések mű-

szaki követelményeit és módszereit, 
- a közlekedési ágazat hatósági jellegű képzései tekintetében meghatározza a szak-

tanfolyamok, továbbképzések tantárgyait, tanterveit, vizsgakövetelményeit, kine-
vezi a vizsgabiztosokat, lebonyolítja a vizsgáztatást, felügyeli és ellenőrzi a tanfo-
lyami képzést,  

- ellátja a hatáskörébe utalt nyilvántartási és nemzetközi kapcsolattartási szakmai 
feladatokat. 

 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 28.065,1 millió forint, bevételi 
előirányzata 27.903,8 millió forint, a költségvetési támogatása 161,3 millió forint. A 
2009. évre tervezett létszám 1807 fő köztisztviselő, és 54 fő munka törvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkavállaló. 
 
8. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
 
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) önállóan gazdálkodó központi 
költségvetési intézmény, jogelődje az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, 
melyet a közutak kezelői tevékenységének összehangolására a 15/1996. (V. 7.) 
KHVM rendelet alapított. Az intézmény tevékenységi köre az Útgazdálkodási és Ko-
ordinációs Igazgatóság átszervezésének elrendeléséről szóló 34/2006. (XI. 23.) GKM 
utasítás alapján jelentősen bővült és elnevezése 2007. január 1-jétől Közlekedésfejlesz-
tési Koordinációs Központra változott.  
 
A 34/2006. (XI. 23.) GKM utasítás szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfo-
gadásáról szóló 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat, valamint a 2007-2013 közötti 
időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról 
szóló 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat által meghatározott, továbbá a folyamatban 
lévő Kohéziós Alap, Strukturális Alapok, illetve a Phare, TEN-T támogatás, Schengen 
Alap, Átmeneti Támogatás tekintetében a közlekedésfejlesztéssel összefüggő közre-
működő szervezeti feladatokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ látja el. 
 
Az intézmény a közlekedési koordinációs tevékenysége keretében az Útpénztárból 
finanszírozza az útkezelői szolgáltatást és ellenőrzi az üzemeltetésre vonatkozó szer-
ződésben meghatározott szolgáltatási színvonal biztosítását. A KKK az országos köz-
úthálózattal összefüggő feladatait az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési 
hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes 
feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló 
egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 
18.) GKM rendelet határozza meg.  
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Ennek keretében  a KKK: 
- ellátja a közúthálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű elői-

rányzatok kezelésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat, 
- mint vagyonkezelő működteti az országos közúthálózat vagyonnyilvántartását a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.), a Magyar Közút Kht. és az Állami 
Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) közreműködésével, 

- a koncessziós szerződésekben, valamint a KHEM és jogelődei által kiállított Meg-
bízólevélben foglaltak szerint ellátja a koncessziós szerződés alapján épített háló-
zati elemeken a koncesszor által végzett üzemeltetési feladatoknak és az általa ké-
szített jelentéseknek az ellenőrzését, 

- véleményezi a koncesszor éves felújítási programját, 
- az országos közutak tekintetében – a hivatkozott jogszabály által meghatározott 

kivételekkel – a vagyonkezelésébe kerülő országos közutakhoz kapcsolódó ingat-
lanok vonatkozásában az ÁAK Zrt. által megkötött szerződésekből (pl. bérleti, ha-
szonbérleti stb.) származó jogok és kötelezettségek szempontjából jogutódja az 
ÁAK Zrt-nek, 

- végzi az útügyi nemzetközi feladatokkal kapcsolatos tevékenységet, 
- az országos közutak kezelésével és fejlesztésével összefüggő kutatási, műszaki fej-

lesztési, műszaki szabályozási stb. feladatok megvalósítására a KHEM jóváhagyá-
sával szerződést köt a Magyar Közút Kht-val, 

- ellátja a hálózatfejlesztési tervek és a kapcsolódó megvalósítási tanulmányok, for-
galmi tanulmányok, döntés-előkészítési tanulmányok elkészítésével kapcsolatos 
feladatokat. 

 
Az Útpénztár működtetésével kapcsolatos feladatokat, ide értve a számviteli elszámo-
lással kapcsolatos feladatokat is a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ végzi a 
Magyar Közút Kht., a NIF Zrt. és az ÁAK Zrt. közreműködésével.  
 
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vállalkozási tevékenységet azzal a fel-
tétellel végezhet, ha az nem veszélyezteti az alaptevékenység ellátását és az ebből fa-
kadó kötelezettségeinek teljesítését, továbbá a vállalkozási tevékenységből származó 
bevételek együttes összege két egymást követő évben nem haladja meg – a költségve-
tési támogatást is magában foglaló – ténylegesen teljesítetett összbevétel 20%-át. 
 
Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 4.404,2 millió forint, bevételi 
előirányzata 4.402,2 millió forint, a költségvetési támogatása 2,0 millió forint. A 2009. 
évre tervezett létszám 157 fő közalkalmazott. 
 
 9. MÁV Egészségügyi Alapellátó Intézmények 
 
A címhez 2008. augusztus hó 31-éig három önállóan gazdálkodó központi költségve-
tési intézmény tartozott: 
- a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Budapest, Felszámoló Szervezet 
- a Budai MÁV Kórház Felszámoló Szervezet és 
- a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok. 
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A két megszűnt budapesti MÁV Kórház felszámolási folyamatának lezárására 2008. 
évben nem került sor, azonban a két felszámoló szervezet fenntartása, a feladatok 
többségének végrehajtása következtében, nem volt indokolt. A Budai MÁV Kórház 
Felszámoló Szervezet megszüntetésre került 2008.augusztus 31-ével, feladatait a 
MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Felszámoló Szervezet vette át. Az összevont 
szervezet MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet 
néven 2008. szeptember 1-től 2009. augusztus 31-ig működik. 
 
A MÁV Egészségügyi Alapellátó Intézmények cím a Budapesti MÁV kórházak és 
Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet és a szolnoki MÁV Kórház 
és Rendelőintézet 2009. évi költségvetési javaslatát tartalmazza.  
 
A Budapesti MÁV kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szer-
vezet főbb feladatai: 
- Bér-és munkaügyi adatbázisok folyamatos aktualizálása, 
- Munkajogi állományban levők juttatásainak elszámolása, kifizetése, 
- Havi adó-és járulék bevallások elkészítése, 
- Egészségbiztosítási ellátások elszámolása,  
- Passzív táppénzesek elszámolása, ügyintézése, 
- Prémium éves programban résztvevők járandóságának elszámolása,  
- Felmentési dokumentumok elkészítése,  
- Jogviszony megszűnésével kapcsolatos illetmények kifizetése,  
- Nyugdíjazások előkészítése, 
- Adatszolgáltatás bírósági peres ügyekhez.  
 
A 2009. évre tervezett költségvetési támogatás összege a Budapesti MÁV Kórházak és 
Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet esetében 25,9 millió forint, a 
tervezett létszám 4 fő közalkalmazott. 
 
A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetet a Közlekedési és Postaügyi 
Minisztérium 1967. július 10-én alapította. Az intézmény önállóan gazdálkodó, a 
költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési 
szerv. 
 
A Kórház gazdálkodását a saját bevételek és az adott évi költségvetésről szóló törvény 
alapján átvett források igénybevételével valósítja meg. 
 
Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:  
 
- az aktív fekvőbeteg ellátás, rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvő-

beteg ellátás, foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint járó-beteg szakorvosi el-
látás a belgyógyászat, az urológia, a sebészet és a neurológia terápia szakterülete-
ken, továbbá  

- egyéb humán egészségügyi tevékenység és a betegszállítás. 
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Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei a munkahelyi vendéglá-
tás, oktatást kiegészítő egyéb tevékenység és egyéb szálláshely szolgáltatás. 
 
A Kórház megyei szinten látja el az ortopédia, a reumatológia, valamint a mozgásszer-
vi rehabilitációs szakterület betegeinek gyógyítását. 
 
Az intézmény összes bevételének 95,5%-át az OEP finanszírozás teszi ki, amely a vo-
lumenkorlát miatt nem növelhető. Az intézmény bevételeinek alakulását kedvezőtlenül 
érintette a vizitdíj, napidíj megszűnése is.  
 
A szolnoki MÁV kórház és Rendelőintézet 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 
1.360,1 millió forint, bevételi előirányzata 1.360,1 millió forint. A 2009. évre tervezett 
létszám 408 fő közalkalmazott. 
 
10. Közlekedésbiztonsági Szervezet 
 
A Közlekedésbiztonsági Szervezetet (KBSZ) a gazdasági és közlekedési miniszter a 
légi-, a vasúti és a vízi-közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (Kbvt.) alapján 2006. január elsejé-
vel hozta létre. A KBSZ jogállásáról, irányításáról, hatásköréről és feladatairól, a Köz-
lekedésbiztonsági Szervezetről szóló – 167/2007. (VI. 28.) Korm. rendelettel módosí-
tott - 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik.  
 
A Kormány 167/2007. (VI.28.) számú rendelete alapján a KBSZ feladatköre kibővült a 
kizárólag az állami légijárművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesetek és egyéb 
események szakmai vizsgálatával is.  
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azo-
kat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat értelmé-
ben a HM Katonai Légügyi Hivatal jogutódja a Nemzeti Közlekedési Hatóság mellett 
a KBSZ az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események 
szakmai vizsgálatával kapcsolatos feladatok vonatkozásában.   
A KBSZ Feladata: 
- a Kbvt. hatálya alá tartozó közlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és 

egyéb közlekedési események szakmai vizsgálata, 
- kapcsolattartás a tevékenységét érintő nemzetközi szervezetekkel. 
 
A Kbvt. 7. §-ának megfelelően a KBSZ kivizsgálja: 
- a belföldön bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseménye-

ket, 
- a súlyos víziközlekedési baleseteket, 
- a súlyos vasúti baleseteket, 
- a külföldön bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseménye-

ket, ha a légiközlekedési baleset, súlyos repülőesemény helyszíne szerint illetékes 
kivizsgáló szerv nem folytat vizsgálatot. 
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A KBSZ kivizsgálhatja továbbá azokat az egyéb közlekedési eseményeket, amelyek 
megítélése szerint: 
- más körülmények között közlekedési balesethez vezethettek volna, 
- a közlekedési rendszer egésze szempontjából jelentőséggel bíró eseménysorozat 

részét képezik, 
- a közlekedésbiztonságra európai közösségi szinten gyakorolnak hatást. 
 
A KBSZ  
- vizsgálatot végez, amennyiben azt az infrastruktúra üzemeltetői, a közlekedési tár-

saságok, a biztonsági hatóságok, továbbá nemzetközi együttműködés keretében az 
Európai Unió más tagállamának balesetvizsgáló szervezetei kérik, 

- a közlekedési baleset és az egyéb közlekedési esemény súlyosságának és jellegé-
nek megfelelő formában zárójelentést készít, 

- a közlekedési balesetek, és az egyéb közlekedési események megelőzése érdeké-
ben javaslatot tesz a jogszabály előkészítőjének, valamint biztonsági ajánlást tesz a 
közlekedési társaságoknak, a közlekedési infrastruktúra és járművek üzemeltetői-
nek, továbbá más hatóságoknak, 

- a légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek 
nyilvántartására, értékelésére, feldolgozására adatbázist hoz létre, 

- folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytat más országok szervezeteivel, a 
nemzetközi szervezetekkel közös vizsgálati módszerek kidolgozása, a biztonsági 
ajánlások megvalósításának figyelemmel kísérésére szolgáló közös elvek megfo-
galmazása céljából, 

- az adatbázisokból személyes és különleges adatokat nem tartalmazó adatbázist hoz 
létre, az Európai Bizottság és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-
dásban részes államok (a továbbiakban: EGT-államok) közötti, továbbá nemzetkö-
zi szerződésben előírt adatcseréhez szükséges mértékben. Az adatbázisban rögzí-
tett adatokat az Európai Bizottság és az EGT-államok rendelkezésére bocsátja, il-
letve teljesíti az egyéb nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

 
A KBSZ 2009. évi személyi juttatások előirányzata a 2008. évi előirányzatokhoz ké-
pest 15,9 millió forinttal növekedett a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 39. § 
(7), (8) és 40. § (4), valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 10. § (9) alapján készenléti díj cí-
mén. A készenlét bevezetését indokolja, hogy a KBSZ az általános munkaidőn túl – 
akár hétvégén vagy ünnepnapon is – a bekövetkező balesetek esetében is biztosítani 
tudja ésszerű időtartamon belül a vizsgálóbizottság felállítását, a helyszíni szemle 
megkezdését és lefolytatását.  
 
A cím 2009. évre tervezett kiadási előirányzata 521,0 millió forint, a költségvetési tá-
mogatása 521,0 millió forint. A 2009. évre tervezett létszám 57 fő köztisztviselő. 
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12. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
12.1 Beruházás 
 
12.1.3. Kikötők fejlesztése 
 
Az előirányzat a Transz-európai Közlekedési Hálózat részét képező dunai vízi út köz-
forgalmú kikötőinek fejlesztéséhez biztosít forrást, így pl. fedezetet nyújt a győr-
gönyűi közforgalmú kikötő EU-támogatásokból finanszírozott fejlesztése során a kikö-
tőhöz kapcsolódó, már megépült vasútvonal üzemeltetésbe adásához kapcsolódó en-
gedélyezési és egyéb eljárások költségére, a vasúti pálya építése során végrehajtott 
kisajátítások finanszírozására, valamint a mohácsi közforgalmú kikötő többek között 
iparvágány-bővítéssel együtt járó fejlesztésére. A mohácsi kikötőt az Országos Terü-
letrendezési Terv a kiemelt jelentőségű nemzetközi kikötővé fejlesztendő kikötők közé 
sorolja. A mohácsi kikötő fejlesztésének előkészítésére a költségvetésből korábban 
folyósított összegből már elkészültek az engedélyes tervek. A kiviteli tervek elkészíté-
sére, a megvalósíthatósági tanulmány átdolgozására, a műszaki gazdasági előmunká-
latokhoz további költségvetési forrásra van szükség.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 345,0 millió forint.  
 
12.1.9. Akadálymentes közlekedés fejlesztése 
 
Az előirányzat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben 2010. január 1-jei határidővel meghatározott fel-
adatok végrehajtását szolgálja. Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozatban is megfogalmazódik, hogy a fogyatékos szemé-
lyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítéséhez nélkülözhetetlen a 
közlekedési akadálymentesítés, ami biztosítja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű és biztonságos hozzáférést. Ezt az indulási helytől a célállomásig történő sze-
mélyszállítást nyújtó hálózat (tömegközlekedés igénybevétele mellett) működtetésével 
lehet elősegíteni.  
 
Az előirányzatból az alábbi programok finanszírozása tervezett: 

• akadálymentesítés a vasúti közlekedésben (vasúti járművek, állomási peronok, 
BKV-HÉV akadálymentesítés);  

• városi közlekedés akadálymentesítése (alul- és felüljárók akadálymentesítése, 
utas-tájékoztatás);  

• autóbusz közlekedés, taxik akadálymentesítése, DRT rendszer.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 153,9 millió forint. 
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12.2  Ágazati célelőirányzatok 
 
12.2.1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
 
Az előirányzat a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési 
stratégiáról szóló 1107/1999. (X.8.) Korm. határozat alapján indított programok vég-
rehajtását szolgálja.  
 
Az előirányzat célja, hogy pályázati úton hozzájáruljon: 

• a lakások energetikai korszerűsítéséhez: az 1994 előtt, hagyományos technoló-
giával épült lakóingatlanok (homlokzatok, tetőterek, födémek) energia-
megtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésére, nyílászáróinak utólagos 
hőszigetelésére vagy cseréjére, meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási beren-
dezéseinek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésre való cseréjére irá-
nyuló beruházásokhoz. 

• a lakossági megújuló energia felhasználás növeléséhez: lakóingatlanok vonat-
kozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való 
helyettesítésére irányuló beruházásokhoz megújuló energiaforrásokkal előállí-
tott hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével vagy 
biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok fel-
használásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével, va-
lamint megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések 
létesítésével, hőszivattyú létesítésével. 

A pályázók természetes személyek, lakásszövetkezetek és társasházak lehetnek. 
Az Európai Unió és – ezzel összhangban – hazánk energiapolitikája is kiemelten kezeli 
az épületek energiahatékonyságát. A fejezeti kezelésű előirányzat a 2009. évben meg-
hirdetésre kerülő pályázat keretében mintegy háromezer lakossági pályázat támogatá-
sára biztosít forrást. 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 1.663,8 millió forint. 
 
12.2.2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 
 
A hazai közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény állami feladatként írja elő a közúti közlekedés biztonságát szolgáló 
nevelést, felvilágosítást. Kormányzati szintű célkitűzés és az EU-ban bejelentett válla-
lás a közlekedési balesetek halálos áldozatainak 30%-os csökkentése. 
A feladatok végrehajtásának pénzügyi fedezetét a közúti járművek műszaki megvizs-
gálásának hatósági díjait tartalmazó díjrendeletben meghatározott befizetési kötelezett-
ség biztosítja. A bevétel felhasználását a közlekedésért felelős miniszter, valamint az 
igazságügyi és rendészeti miniszter által jóváhagyott „Közlekedésbiztonsági Akció-
program” részletezi. 
 
A közúti közlekedés biztonságával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő ál-
lami feladatok ellátása a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet szerint történik. Az elői-
rányzat felhasználható a közúti közlekedés tervezéséhez, fejlesztéséhez és szabályozá-
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sához szükséges, a biztonságot szolgáló szakmai adatgyűjtő, értékelő és kutató-elemző 
munkához; a közúti közlekedés biztonságát szolgáló közoktatási intézményi nevelési 
tevékenység szakmai támogatására; az állami feladatok megvalósítására kiadott pro-
jekteket koordináló titkárság tevékenységének támogatására és a közúti közlekedés 
biztonságát szolgáló felvilágosítás és kommunikáció céljára. 
 
Az előirányzat 2009. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata 1.200,0 millió forint. 
 
12.2.4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 
 
A 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a 2006/2001. (I. 17.) Korm. 
határozat döntött a magyarországi uránipar megszüntetéséhez kapcsolódó rekultivációs 
feladatok finanszírozásáról; a kormányhatározat alapján a feladat forrását a Közleke-
dési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezetben kell megtervezni. 
2008-ban befejeződnek a magyarországi uránipar megszüntetésének rekultivációs fel-
adatai. Ezáltal a rekultivált területek nagysága hosszú távon állandósul, a hatósági kö-
telezés alapján végzett utógondozási, terület karbantartási feladatok elérték maximális 
nagyságukat. Cél és egyben kötelezettség ezen területek megfelelő karbantartása. 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 708,6 millió forint. 
 
12.2.6 Belvízi hajózási alapprogram 
 
Az előirányzat célja a belvízi hajózási piac működtetésének és egyensúlyának fenntar-
tása, a piaczavar esetén történő felhasználás, valamint az európai uniós nemzetközi 
kötelezettségvállalásból adódó feladatok teljesítése. A Belvízi hajózási alapprogram 
létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58/A. §. (1) bekezdés 
írja elő.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 0,6 millió forint. 
 
12.2.8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 
 
Az államigazgatás hatékonyságának növelése fejezeti kezelésű előirányzat felhaszná-
lásának célja a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium informatikai 
rendszerének korszerűsítése és fejlesztése, kiemelten a vezetői döntést támogató haté-
kony kontrolling rendszer kialakítása és működtetése, a dokumentum- és adatvédelem 
fejlesztése, a hatékony kommunikáció elérését biztosító csoportmunka támogatás ki-
terjesztésének biztosítása, és egyéb informatikai feladatok ellátása. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 46,0 millió forint. 
 
12.2.12 EU szabványok honosítása 
 
Az Európai Unió az egységes piac megvalósítását a jogharmonizációra és a műszaki 
szabályozás harmonizációjára alapozza. Ez utóbbi célt szolgálják az Európai Unió 
megbízásából az Európai Szabványosítási Szervezetek (ETSI, CEN, CENELEC) által 
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kidolgozott harmonizált szabványok. Az európai szabványok magyar szabványként 
való átvétele a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) feladata, melyet a szabványo-
sítási törvény hatalmaz fel a szabványosítási feladatok ellátására.  
 
Az előirányzat célja az MSZT szabványosítási költségeihez való hozzájárulás a tárca 
által kidolgozott műszaki jogszabályokhoz kapcsolódó európai szabványok bevezeté-
sének elősegítésére. Elsősorban az új megközelítésű irányelveket harmonizáló magyar 
rendeletek igénylik a szabványosító tevékenységet, de más nemzeti jogszabályokhoz is 
kapcsolódnak nemzeti szabványok. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 27,3 millió forint. 
 
12.2.17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 
Ez az előirányzat biztosít támogatást a tárca számára, illetve a tárca vezetője által kép-
viselt Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági 
ítéletben, végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott 
összegek, illetve peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak stb.) 
megtérítésére. 
A 2009. évi előirányzat az AES és az ELECTRABEL SA - két, Magyarországon erő-
művel rendelkező multinacionális – társaság által a Beruházási Viták Rendezésének 
Nemzetközi Központja előtt – többek közt az Energiacharta Egyezmény megsértésé-
nek vádjával – a Magyar Állammal szemben kezdeményezett választott bírósági eljá-
rás költségeire biztosít forrást. 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 402,0 millió forint. 
 
12.2.19 Szakképzési feladatok 
 
A közlekedésért, hírközlésért és postaügyért felelős miniszternek szakképesítésért való 
felelősségi körében gondoskodnia kell az Országos Képzési Jegyzékbe tartozó, az ál-
lam által elismert szakképesítések központi programjainak kidolgoztatásáról, a szak-
képesítő vizsgák szóbeli és írásbeli, valamint interaktív feladatainak elkészíttetéséről 
és kiadásáról, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny és a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny megszervezéséről, illetve lebonyolításáról, a pedagógusok tovább-
képzéseinek szervezéséről. 
 
Az előirányzat nyújt fedezet a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5-6. §-a 
és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján meghatározott 
feladatok elvégzésére, így a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fe-
lelősségi körébe tartozó szakképzések és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek zavarta-
lan lebonyolítására, különösen a képzési programok, írásbeli, interaktív és szóbeli téte-
lek, országos szakmai tanulmányi versenyek, vizsgaelnöki kijelölések, tételexpediálá-
sok, adatbázis készítések, továbbképzések és felkészítők biztosítására. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 75,0 millió forint. 
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12. 4 Ágazati szabályozási feladatok 
 
12.4.1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, 
Energetika): 
 
A közlekedés, a hírközlés és az energetika területén a tárca feladata az ágazatok szabá-
lyozása oly módon, hogy mind a nemzeti érdekeket képviselő stratégia megvalósul-
hasson, mind a nemzetközi kötelezettségek teljesüljenek, így pl. biztosítani kell az eu-
rópai uniós jogszabály-változások hazai jogrendbe való megfelelő átültetését. E célok 
elérése érdekében az előirányzat forrást biztosít az egyes ágazatokat érintő szabályozá-
si feladatok szakmai előkészítésére, egyeztetésére, a jogszabály-előkészítés és kodifi-
káció során szükséges szakértői tevékenységre.  
 
2009-ben mind terjedelmében, mind fontosságában jelentős jogszabály-alkotási felada-
tok jelentkeznek. Így többek között el kell végezni az elektronikus hírközlés 2009 ta-
vaszán elfogadásra kerülő új uniós keretszabályozási csomagjának nemzeti jogrendbe 
való átültetését, az Európai Unió ún. 3. vasúti csomagjával kapcsolatos jogharmonizá-
ciós kötelezettségek és az Európai Parlament és Tanács a közösségi vasúti rendszer 
kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelvéből fakadó nemzeti hatáskörű feladatok tel-
jesítését. Szükség van továbbá az EU Tanács Közúti Közlekedési csomagjának adaptá-
lására, a nemzetközi közúti járműműszaki szabályozási munkában való részvétel biz-
tosítására, valamint a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a köz-
igazgatási eljárások megújítására és a légi közlekedés védelme területén közös szabá-
lyok létrehozására. Jelentős jogszabály-alkotási feladatot jelent az Európai Unió 3. 
Energia Csomagjának honosításából adódó, az új magyar energiapolitika végrehajtá-
sához kapcsolódó jogszabályok elkészítése is.  
 
A fentieken túlmenően a nemzetközi szabályozás területén kidolgozás alatt álló új 
döntések, az elektronikus hírközlés területén a vezeték nélküli technológia gyorsütemű 
fejlesztése (digitalizálás, szélessávú technológiák, nagy adatátviteli sebességet lehető-
vé tevő rendszerek kialakítása) a frekvenciagazdálkodás elveinek újragondolását teszik 
szükségessé. Így a rugalmasság elvének bevezetése, a másodlagos kereskedelem kiszé-
lesítése, az egyszerűsített engedélyezés alkalmazása és a jelenleg CEPT, EU szinten 
tanulmányozás alatt álló WAPECS stratégia (az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
vezeték nélküli hozzáférési politikája) megjelenítése, valamint a spektrumpolitikára 
vonatkozó döntések hazai jogrendbe történő átültetése is kiemelt feladata a tárcának. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 228,0 millió forint. 
 
12.4.2 Postapiaci liberalizáció 
 
2008-ban megjelent a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósí-
tását célzó 1997/67/EK irányelvet módosító 2008/6/EK irányelv. A közösségi postai 
szolgáltatások belső piacának liberalizálásával kapcsolatos stratégiai célok, és az azok 
megvalósításához szükséges kormányzati feladatok: a piaci szereplők, valamint a szol-
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gáltatás igénybevevőinek a bevonásával meg kell vizsgálni és a vizsgálat eredményei 
alapján meg kell határozni az optimális egyetemes szolgáltatási kört, annak ellátási és 
minőségi szintjét és egy olyan piaci és finanszírozási modellt, amely jobban igazodik a 
fogyasztók igényeihez, elősegíti a teljes piacnyitás után elérni kívánt szintű verseny 
kialakulását. Szükséges továbbá az árszabályozás koncepciójának meghatározása, a 
hálózati hozzáférési szabályok felülvizsgálata, az egyetemes szolgáltatási kötelezett-
ségből adódó többletterhek mértékének és a kompenzálás módjának, valamint az egye-
temes szolgáltató kiválasztási módszertanának meghatározása. A fenti stratégiai célok 
megvalósítása érdekében 2009-ben elengedhetetlen a Kormányzati Postastratégia 
megalkotása, mely tartalmazza a liberalizált piacon alkalmazható piacmodell azonosí-
tását, valamint az egyetemes szolgáltatás finanszírozási modelljét is.  
 
A 2008-ban megalkotott, a közösségi postai szolgáltatásokról szóló uniós irányelv ma-
gyar jogrendbe való átültetése érdekében számos jogszabály, így a postáról szóló tör-
vény és több kormányrendelet módosítása szükséges. Tekintettel a Kormányzati Posta-
stratégia gazdasági, társadalompolitikai hatásaira, jelentős külső erőforrás bevonása 
szükséges.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 126,9 millió forint. 
 
12.5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
12.5.1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
 
A Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat azon – a gyorsfor-
galmi úthálózathoz kapcsolódó – fejlesztési projekteknek a megvalósításához szüksé-
ges forrást tartalmazza, amelyeket a Kormány nem európai uniós forrásból (Közleke-
dés Operatív Program kiemelt projektjeként) tervez megvalósítani.  
 
Az előirányzat tartalmazza a hazai költségvetési forrásból megvalósuló gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztési projektek tanulmány-, engedélyezési és kiviteli terveinek, a meg-
előző régészeti feltárásoknak, a Magyar Állam tulajdonába kerülő területszerzéseknek 
és az útépítések kivitelezésének költségeit, valamint a PPP finanszírozással tervezett 
projektek előkészítésének kiadásait.  
 
A fentieken túl a forrás fedezetet nyújt a kiemelt közútfejlesztés befejezett beruházása-
inál még szükséges garanciális vizsgálatok, és a még teljesítendő lebonyolítói, mérnöki 
számlák kiegyenlítésére, illetve a forgalomba helyezések során előírt tevékenységek 
pénzügyi rendezésére is. 
 
A költségvetési forrás felhasználása a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisz-
térium irányítása és az előirányzat Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által 
történő működtetése mellett – az utak építtetőjeként a beruházás lebonyolításáért fele-
lős – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közreműködésével történik. 
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A fejezeti sor jogszabályi alapjait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
valamint a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXVIII. törvény biztosítja.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 18.080,0 millió forint. 
 
12.5.2 Útpénztár 
 
Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat elsődleges szerepe, hogy forrást biztosítson 
az országos úthálózati elemek üzemeltetésére és fenntartására.  
 
Az előirányzat céljai és 2009-ben megvalósítandó legfontosabb feladatai az alábbiak: 

• állami alapfeladatként a kizárólagos állami tulajdonban lévő országos úthálózat 
üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatainak ellátására forrás biztosítása,  

• a gyorsforgalmi utakat nem tartalmazó, kizárólagos állami tulajdonban lévő or-
szágos úthálózat fejlesztési feladatainak ellátásához (új út-hídépítések) forrás biz-
tosítása, 

• az útfejlesztési programhoz tartozó előkészítési (tervezési, területbiztosítási, régé-
szeti és egyéb) feladatok teljesítése, 

• a fejlesztési program végrehajtásáért felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
működéséhez szükséges forrás biztosítása (lebonyolítási és minőségellenőrzési 
feladatok elvégzése és a garanciális ügyek ellátása), 

• az Útpénztár működtetéséhez szükséges források biztosítása, az állami útvagyon 
gazdálkodásával, védelmével kapcsolatos források biztosítása, 

• az útdíj-beszedés végrehajtásához szükséges kiadások finanszírozása, 
• a révekhez és komphoz kapcsolódó útcsatlakozások felújításának biztosítása, 
• a helyi közutak országos közutakhoz csatlakozó, azt tehermentesítő részének, va-

lamint a járdák, továbbá a települési önkormányzatok kezdeményezése és részvé-
tele mellett a településeket összekötő vagy bekötő utak építésének és fejlesztésé-
nek támogatása, 

• a kerékpárutak pályázati konstrukcióban történő fejlesztése. 
 
Az előirányzat jogforrási alapját az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési 
hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes 
feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló 
egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 
18.) KHEM rendelet, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a Magyar 
Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló, 
többször módosított 2003. évi CXXVIII. törvény jelenti. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 63.325,6 millió forint. Az Útpénztár 
saját – útdíjból származó – prognosztizált bevétele 51.100,0 millió forint. Így az elői-
rányzat összesen 114.425,6 millió forint felhasználását teszi lehetővé. 
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12.5.3 Autópálya rendelkezésre állási díj 
 
Az Autópálya rendelkezésre állási díj előirányzat biztosítja a pénzügyi fedezetet a Ma-
gyar Állam nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter (és jogelő-
dei), valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (a továbbiakban AKA Zrt.) 
és az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között létrejött koncessziós szerződések és 
azok módosításai szerint az M5 és az M6 autópálya (tovább)építésével, üzemeltetésé-
vel és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt., valamint az M6 Duna Autópálya 
Koncessziós Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díjhoz. 
 
Az előirányzat szolgál továbbá a Magyar Állam nevében eljáró közlekedésért felelős 
miniszter által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan a magánfinanszí-
rozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött, 
valamint a jövőben megkötendő szerződések és ahhoz kapcsolódó pályázatok előké-
szítése, illetve a szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe 
vett tanácsadói díjak és jogi képviselet finanszírozására. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapjait a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálóza-
tának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, a 2007-
2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indi-
katív listájáról szóló 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat, az M5-ös autópálya vonat-
kozásában a Kormány 2044/2003. (III. 14.) és 2336/2003.(XII.23.) határozatai, vala-
mint az Országgyűlés 90/2004. (IX. 23.) és 17/2005. (III. 23) határozatai; az M6-os 
autópálya Érdi-tető – Dunaújváros szakasza vonatkozásában a Kormány 2044/2003. 
(III. 14.) és 2336/2003. (XII.23.) határozatai, valamint az Országgyűlés 92/2004. (IX. 
28.) határozata biztosítja. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 55.510,0 millió forint. 
 
12.5.8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 
 
Az előirányzat olyan beruházások előkészítését szolgálja, melyek megvalósítása euró-
pai uniós támogatás igénybevétele mellett történik. Az előkészítések elmaradása ve-
szélyeztetné az Európai Unió felé támogatásra benyújtható projektek elfogadását, és 
így a források lehívását.  
 
Az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előké-
szítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat 
értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1713,0 millió forinttal támogatja a Bu-
dapest elővárosi vasútfejlesztés előkészítése projektet. A beruházást a 2007-2013 kö-
zötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listá-
ját tartalmazó 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat tartalmazza. A Közlekedési, Hírköz-
lési és Energiaügyi Minisztérium által biztosított összeg kiegészíti a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által nyújtott előkészítési forrást. Az önrész biztosítása a kedvezmé-
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nyezett feladata. Mivel a kedvezményezett NIF Zrt-nek erre nincs saját forrása, azt a 
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium biztosítja.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 71,0 millió forint. 
 
12.5.9 TEN-T pályázatok 
 
Az előirányzat az Európai Unió TEN-T alapjából támogatott, a Transz-európai Közle-
kedési Hálózathoz kapcsolódó közlekedésfejlesztési projektek hazai önrészét és euró-
pai uniós támogatását tartalmazza. 2009-ben az előirányzatból vasúti megvalósítható-
sági tanulmányok, kiviteli tervek és ajánlati dokumentációk elkészítése, gyorsforgalmi 
út tervezéshez szükséges tanulmány készítése, közlekedési forgalmat és folyami köz-
lekedést érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozó és információs 
rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése valósul meg. 
 
Az előirányzat megvalósításához 2009-ben 2.543,7 millió forint európai uniós támoga-
tás és 4.000,0 millió forint költségvetési támogatás kapcsolódik, az összes kiadás 
6.543,7 millió forint. 
 
12.5.10 BKSZ működtetésének támogatása 
 
Az Európában elterjedt, korszerű és kényelmes tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó 
közlekedési szövetség megvalósulásának első lépése Budapesten a Budapesti Közle-
kedési Szövetség (BKSZ) Kht. által működtetett rendszer. 
 
A BKSZ Kht. 2005. évi Alapszerződéséből adódóan a költségvetésből történő finan-
szírozás összetevői:  

• az elővárosi autóbusz és vasúti szolgáltatók előző évi kompenzációs kerettel 
nem finanszírozott igényeinek ellentételezése (bevételkiesés pótlási igény),  

• a szolgáltatók tárgyévi kompenzációja, az egységes Budapest bérlet bevezeté-
séhez kapcsolódó kompenzációs igény, 

• a BKSZ Kht. működési ráfordításainak támogatása, 
• a BKSZ további ütemeinek előkészítése.  
 

A forrásokat szerződés szerint meghatározott arányokban – a BKSZ Kht. működését 
50-50 %-ban, az egységes Budapest bérlet bevezetéséből származó bevételkiesést 2/3-
1/3 arányban – a KHEM és Budapest Főváros Önkormányzata biztosítja.  A BKSZ 
további ütemeinek előkészítésére szolgáló forrás az EU által társfinanszírozott infrast-
ruktúra projektek előkészítésére, önrész biztosítására szolgál.   
 
Az előirányzat jogszabályi alapjait a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgálta-
tás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 
1191/69/EGK rendelet; a Magyarország közlekedéspolitikáját tartalmazó 19/2004. (III. 
26.) OGY határozat és a Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozásáról rendelkező 
1051/2005. (V. 21.) Korm. határozat tartalmazza. 
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Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 1.928,4 millió forint. 
 
12.5.11 Kihelyezett szakértői támogatás 
 
Az előirányzat a Közlekedésfejlesztési  Koordinációs Központ (KKK) hatáskörébe 
tartozó, többek között Kohéziós Alap finanszírozással megvalósuló, nagy infrastruktu-
rális projektek (vasút és út rehabilitáció, radarfejlesztés) megvalósulását támogatja. A 
forrás az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek 
előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határo-
zat szerinti nagyprojektek megvalósításához kapcsolódó független minőségbiztosítást, 
elszámolhatósági ellenőrzést, a költségtúllépések és a közbeszerzési eljárás vizsgálatát 
és tanácsadói szakértői feladatok ellátását szolgálja. Az így ellátott feladatok elvégzé-
sét az EU Bizottság által hozott Támogatási Döntések és a hazai jogszabályok is előír-
ják. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 9,2 millió forint. 
 
12.5.14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 
 
A Kormányprogram, valamint a Kormány vonatkozó határozatai (a helyközi tömeg-
közlekedési rendszer átalakításával és a MÁV Zrt. tőkemegfelelése biztosításával ösz-
szefüggő egyes feladatokról szóló 2130/2006. (VII. 24.) Korm. határozat, a közösségi 
közlekedés középtávú átalakításáról szóló 2230/2006. (XII. 20.) Korm. határozat) 
alapján létrejött, és 2007. április 1-től megkezdte működését a tárca által kiépített regi-
onális intézményrendszer, amelynek feladata a tömegközlekedés regionális szintű át-
tekintése és újjászervezése a közösségi közlekedés hatékony működtetéséhez, fejlesz-
téséhez. 
 
Annak érdekében, hogy a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium céljai 
– azaz a helyközi tömegközlekedési reform, a regionalizálás, a közlekedési rendszerek 
jobb megfeleltetése a társadalom gazdasági, szociális és környezeti igényeinek, így 
egy hatékonyabb és magasabb színvonalú személyszállítás kialakítása – megvalósul-
hassanak, az előirányzat az alábbi feladatok elvégzését finanszírozza: 
 

• a regionális intézményrendszer működtetése egy költséghatékony szerződés 
megkötésével,  

• szakmai feladatok ellátása (elektronikus jegy- és bérletrendszer előkészítése, 
menetrend-optimalizálás, utasszámlálások, közszolgáltatási szerződésekkel, pá-
lyáztatás előkészítésével kapcsolatos feladatok, menetrendi egyeztetések elvég-
zése, igények és egyéb operatív feladatok kezelése), 

• a közszolgáltatás hatékony és szerződésszerű működésének ellenőrzése (moni-
toring, kontrolling biztosítása és fejlesztése a személyszállítási közszolgáltatás-
ok megfelelő színvonalának gyakorlati megvalósulása érdekében).  

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 645,8 millió forint. 
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12.5.15 RO-LA gördülő országút 
 
A jelenlegi költségviszonyok alapján a nehéz tehergépjárműveknek nem gazdaságos a 
vasúti fuvarozás igénybevétele, ezért az adminisztrációs korlátok európai uniós lebon-
tásával a nemzetgazdasági és környezetvédelmi szempontból is kiemelt fontosságú 
vasúti teherautó-fuvarozás (Ro-La), mint szállítási mód egyéb intézkedés hiányában 
megszűnt volna. A kombinált fuvarozás prioriázálása érdekében a 2025/1996. (II. 7.) 
Korm. határozat az európai kombinált szállítási rendszer magyarországi részhálózatá-
nak létesítési és üzemeltetési koncepciójában előírja az üzemeltetési támogatást, illetve 
a kombinált beruházások költségvetési támogatását.  
 
A Ro-La mód alkalmazása jelentősen javítja a közlekedésbiztonságot a közúti balese-
tek valószínűségének csökkentésével, mivel a gépjárművezetők a vasúti utazás alatt 
pihenve haladnak és kipihenten folytathatják útjukat. Egyes számítások szerint a Ro-
La 4,5 milliárd forint externális költségtől mentesíti az országot, ami az útburkolat el-
használódásának csökkenéséből, a környezetterhelés, a zajártalom mérsékléséből, a 
kombinált szállítási mód nyomán balesetek elmaradásából, a közúti forgalom kisebb 
zavarásából és energia-megtakarításból adódik, továbbá mérséklődik a légkörbe kerülő 
klimatikus hatású gázkibocsátás is, mintegy évi 9000 tonna széndioxiddal. 
 
Mindezen eredmények megőrzéséhez szükséges a Ro-La forgalom további fenntartása 
és továbbfejlesztése. Költségelemzéssel alátámasztott hatásvizsgálat kimutatta, hogy a 
Ro-La forgalom a jelenlegi gazdasági környezetben csak támogatással tartható fenn.  
 
Az Európai Bizottság 2008. júliusi határozata a Ro-La fuvarozás támogatására fordít-
ható állami támogatásként 2009-re maximum 2,92 millió eurót, azaz 730 millió Ft-ot 
hagyott jóvá. Ezzel a lehetőséggel a Magyar Állam a fent részletezett pozitív 
externáliák maximális kihasználása érdekében teljes mértékben élni kíván, ezért a leg-
nagyobb megengedett állami támogatást folyósítja.   
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 730,0 millió forint. 
 
12.5.16 Határkikötők működtetése 
 
Az előirányzat legfőbb célja a Schengen Alapból finanszírozott és öt intézmény (Ha-
tárőrség, VPOP, ÁNTSZ, Vízirendőrség, Hajózási Felügyelet) befogadására alkalmas, 
a schengeni előírásoknak mindenben megfelelő mohácsi határkikötő működtetése, de a 
költségvetési támogatás fedezetet nyújt a kis forgalmú drávaszabolcsi határkikötő 
üzemeltetésére is.  
 
A határkikötőkkel kapcsolatos állami feladatok költségvetésből történő biztosítását a 
víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 162,0 millió forint. 
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12.5.26 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 
 
Az Energia Központ Kht. (EK Kht.) és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium között fennálló közhasznú szerződés szerint a költségvetési támogatás az 
alábbi tevékenységeket finanszírozza: 
− energiainformációs rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, amelynek 

keretében az EK Kht. a vonatkozó kormányrendeletekben foglaltak alapján ener-
giainformációs adatgyűjtést, adatszolgáltatást, jelentéseket készít, 

− az EK Kht. részt vesz az ország nemzetközi integrációs szervezeti tagságából 
származó (Nemzetközi Energia Ügynökség, Energia Charta, EUROSTAT) kötele-
zettségek teljesítésében, 

− az EK Kht. döntés-előkészítő és háttérintézményi feladatokat végez a KHEM szá-
mára a megújuló energiaforrásokkal, energiahatékonysággal kapcsolatos kormány-
zati programokhoz, 

− az EK Kht. az energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
szakmai könyvtár üzemeltetését végzi az államigazgatási szervek, kutatóhelyek és 
felsőoktatási intézmények számára. 

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 87,5 millió forint. 
 
12.5.34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény 
alapján  
 
Az előirányzat célja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. 
törvény és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtá-
sának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben a miniszter szá-
mára meghatározott teendők finanszírozása: minősített időszakokban az ágazatok mű-
ködőképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, a 
Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, továbbá a szövetséges fegyveres erők 
szükségleteinek kielégítése. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter részt 
vesz a minisztériumok és a védelmi bizottságok gazdaságmozgósítási tevékenységének 
tervezésében, szervezésében és koordinációjában. 
 
Az előirányzat felhasználásával végrehajtandó feladatok köre: 

- védelmi célú állami tartalékok fenntartása,  
- gazdaságfelkészítés ágazati szervei védelmi szakembereinek felkészítése, 
- minősített időszakokra meghatározott rendkívüli intézkedések elemzése, 
- befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatai. 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 6,7 millió forint. 
 
12.5.35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati 
feladatok 
 
Az előirányzat célja a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben (Pvt.), 
illetve a katasztrófák elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben (Kat.) és 
más kapcsolódó jogszabályokban a miniszter számára előírt feladatok finanszírozása: a 
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minisztérium hatáskörébe tartozó ágazatok felkészítése a természeti és civilizációs ka-
tasztrófák megelőzésére, azok bekövetkezése esetén hatásaik csökkentésére, követ-
kezményeik felszámolására, továbbá a helyreállítással kapcsolatos feladatok végzése. 
A feladatok ellátása folyamatos, évente jelentkezik. 
A Kat. 14.§-ának c) pontja, 46.§-a és 47.§-a, valamint a 179/1999.(XII.10.) Korm. ren-
delet 17.§-a, illetve a Pvt. 38.§ (2) bekezdése szerint e költségeket a minisztérium költ-
ségvetési fejezetében külön cím alatt kell előirányozni. 
 
Az előirányzat felhasználásával végrehajtandó feladatok köre: 

- Közlekedési, hírközlési és energiaügyi Katasztrófa-elhárítási Információs 
Rendszer működtetése,  

- az OSJER-be kijelölt mérőállomások támogatása,  
- ágazati nukleárisbaleset-elhárítási információs rendszer működtetése,  
- a KHEM Főügyelet működési feltételeinek biztosítása.  

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 2,5 millió forint. 
 
12.5.36  NATO tagságból adódó ágazati feladatok 
 
A NATO-hoz való csatlakozás nemcsak a katonai, hanem a polgári szféra feladatköré-
be illeszkedő feladatok végrehajtását is igényli, ilyenek: a polgári veszélyhelyzeti ter-
vezés, a kritikus infrastruktúra védelme, a válságreagálási rendszer működtetése és a 
befogadó nemzeti támogatás polgári feladatai. A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés a 
legnagyobb nem-katonai program a NATO-n belül, amelynek célja a Szövetség straté-
giai feladatainak kollektív támogatásához szükséges polgári erőforrások hatékony al-
kalmazásának biztosítása és a kapcsolódó nemzeti tervező tevékenységek koordinálá-
sa.  
A feladatok végrehajtásában a közlekedési, hírközlési és energiaügyi tárcának kiemelt 
jelentősége van, mivel felelős mindhárom ágazat NATO tagságból fakadó feladatainak 
ellátásáért. 
Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta a feladatok kiegészültek az EU védel-
mi kérdéseinek vizsgálatával is.  
 
Az előirányzat felhasználásával végrehajtandó feladatok köre: 

- NATO és EU védelmi kérdésekkel foglalkozó üléseken való képviselet, 
- NATO műveletekben részt vevő szervezetek és szakértők felkészítése, 
- NCRS (NATO Válságkezelési Rendszer) ágazati intézkedési rendszabályok ki-

dolgozása, 
- ágazati kritikus infrastruktúra védelmi program javaslat kidolgozása,  
- kritikus infrastruktúra védelmi nemzeti gyakorlat (informatika), 
- EPCIP CIWIN-hez kapcsolódás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.  

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 4,6 millió forint. 
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12.5.37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok 
 
Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, hírközlési és energetikai nemzet-
közi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesí-
tése. A tárca a feladatkörébe tartozó alábbi közlekedési, hírközlési és energetikai szer-
vezet tagsági díját tervezi finanszírozni. Közlekedési szervezetek: AET (Európai Köz-
lekedési Társulás), AIPCR (Útügyi Világszövetség), CEMT (Közlekedési Miniszterek 
Európai Konferenciája), ENSZ TER (Transz-európai Vasúti Iroda), ERTICO (Európai 
Közlekedési Telematikai Szervezet), IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet), OTIF 
(Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet), CEDR (Európai Útügyi Igazga-
tók Konferenciája), OSzZsD (Vasutak Nemzetközi Együttműködési Szervezete), 
ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia), ECAC SAFA (Külföldi Légijárművek 
Biztonsági Ellenőrzése), ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet), JAA (Közös 
Légügyi Hatóságok); hírközlési szervezetek: ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület), 
UPU (Egyetemes Postaegyesület), ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Intézet), 
CEPT (Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája), ETO (Európai Táv-
közlési Hivatal), ERO (Európai Rádió-Távközlési Hivatal); energetikai szervezetek: 
IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség), Energia Charta, IEF (Nemzetközi Energia Fó-
rum), IRENA (Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége).  
 
Az előirányzat jogforrási alapjai: 

- 1999. évi XXXIX. törvény a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban 
1974. november 18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzőkönyvei, valamint a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia 
Ügynökséget létrehozó C(74)203 (végső) határozatának kihirdetéséről, 

- 1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagó-
ban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosí-
tásáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről, 

- 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján 
kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről, 

- 28/1998. (III. 18.) OGY határozat az Európai Energia Charta Egyezmény, Dön-
tések az Energia Charta Egyezmény tekintetében az Energiahatékonyságról és a 
kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv, va-
lamint az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya megerősítéséről, 

- 14/1993. számú Nemzetközi Szerződés a Közlekedési Miniszterek Európai 
Konferenciájáról. 

 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 202,5 millió forint. 
 
12.5.39 Autópálya EIB hitelből 
 
Az előirányzat az M10 Budapest-Kesztölc gyorsforgalmi út projektet finanszírozza. A 
projekt szerepel a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűsé-
géről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (ún. autópálya törvény) mó-
dosításáról szóló 2007. évi LXVIII. törvényben és a 2007-2013 közötti időszakban 
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megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról szóló 
1004/2007. (I. 30.) Korm. határozatban. A három szakaszban előkészítés alatt álló be-
ruházás 2009. évre tervezett feladatai: az engedélyezési tervek felülvizsgálata, aktuali-
zálása, engedélyezésre benyújtása, illetve részben a tervezési munkák megkezdése. 
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 1.000,0 millió forint. 
 
12.7 Kincstári díjak 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra 
- a Fejezeti beruházási előirányzat-felhasználási keretszámlát, 
- a Fejezeti feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlát és 
- a Fejezeti kezelésű célelőirányzat-felhasználási keretszámlát 
érintően 2009. évben felmerülő számlavezetési díj és a rendelkezésre tartási díj össze-
ge.  
 
Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 184,0 millió forint. 
 
12.8 Fejezeti tartalék 
 
12.8.1 Fejezeti általános tartalék 
 
A Fejezeti általános tartalék támogatási előirányzata a fejezethez tartozó költségvetési 
intézményeknél és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál év közben felmerülő, előre nem 
látható és tervezhető feladatok, eseti kormánykötelezettségek teljesítésére, valamint 
egyéb állami feladat ellátásának finanszírozására szolgál. 
 
A fenti feladatok ellátására 2009. évben biztosított költségvetési támogatás összege 
1.308,2 millió forint. 
 
13. Vállalkozások folyó támogatása 
 
13.1 Egyedi támogatások, ellentételezések 
 
13.1.2 Bányabezárás 
 
Az Országgyűlés 1990-ben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. 
A szerkezetátalakítási tevékenység a végéhez ért, a költségvetési forrás a még hátra 
lévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült – bányakárok 
felszámolását, tájrendezést (így pl. a pécsi Karolina külfejtés rekultivációját), a bánya-
károk megelőzését, az egykori állami szénbányászatban egészségkárosodást szenvedett 
dolgozók felé fennálló kötelezettségek, a bánya-erőmű integrációs szerződések követ-
keztében előálló állami feladatok teljesítését és az állami tulajdonú meddő szénhidro-
gén-kutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza. 
A sor alatti tétel 2009. évi kiadási előirányzata 1.760,0 millió forint. 
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13.1.3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mű-
ködtetésének ellentételezése 
 
Az 1893/91/EGK rendelettel módosított, a vasúti, közúti és belvízi közlekedési köz-
szolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységé-
ről szóló, jelenleg hatályos 1191/69/EGK tanácsi rendelet előírja a személyszállítási 
közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő finanszírozás kötelezettségét.  
A vasúti személyszállításban közszolgáltatást nyújtó vállalkozók számára jelenleg te-
remtődik meg először az a finanszírozási helyzet, amely a tényleges tartalommal bíró 
közszolgáltatási szerződés kötéséhez elengedhetetlen. A finanszírozási igény kizárólag 
fejlesztésekkel párhuzamosan, ill. azt követően megfogalmazott hatékonyságnöveke-
dés követelménye mellett mérsékelhető.  
Az uniós előírás mellett, az előirányzat összege kiszámításának alapjául a társasági 
törvény, valamint a számvitelről szóló törvény vonatkozó előírásai is szolgálnak.  
Az előirányzatból – amelyről e törvény felhatalmazásában kormányrendelet intézkedik 
– tervezetten a MÁV-START Zrt. 173,1 Mrd Ft-tal, a GYSEV Zrt. 5,1 Mrd Ft-tal, a 
MÁV ZRt. 1,1 Mrd Ft-tal részesül a személyszállítási közszolgáltatással összefüggő, 
bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezéseként. 
Az autóbusszal végzett, közszolgáltatásnak minősülő személyszállítás kompenzációjá-
ra 24,0 Mrd Ft-ot biztosít az előirányzat, amely a jogszabálynak megfelelő helyzetet 
teremt az állammal kialakított szerződéses viszonyban. 
A kincstári tulajdonban lévő vasúti pályák működtetése az állam feladata, e forrás el-
lentételezi – a pálya használatért kapott díjak mellett – a vagyonkezelők indokolt költ-
ségeit. A finanszírozás elmaradása veszteséget, vagy túlzott mértékű pályahozzáférési 
díjakat eredményez, amely végső soron a szolgáltatások – közöttük az alapszolgáltatá-
sok – versenyképességét rontja. 
Az előirányzatból a vasúti pályahálózat működtetésére a tárca a tervek szerint a MÁV 
ZRt. részére 19,9 Mrd Ft -ot, a GYSEV Zrt. részére 0,7 Mrd Ft-ot biztosít.  
A sor alatti tétel 2009. évi kiadási előirányzata 223.900,0 millió forint. 
 
14. Központosított bevételek 
 
14.1 Gépjármű túlsúlydíj 
 
A központosított bevétel összege 2009. évben 1400,0 millió forint, amely a túlsúlyos 
gépjárművek közlekedésével kapcsolatosan ténylegesen befizetett díjbevételekből 
képződik. 
 
A sor alatti tétel 2009. évi bevételi előirányzata 1400,0 millió forint.  
 



42 

 
 
14.2 Energiaár-kompenzációs befizetés 
 
Az előirányzat bevételét a földgáztermelő által befizetett, a földgázellátásról szóló 
2003. évi XLII. törvény 50. §. (3) bekezdésével megállapított bányajáradék 12%-ot 
meghaladó része képezi, mint központosított bevétel. 
A sor alatti tétel 2009. évi bevételi előirányzata 60.000,0 millió forint. 
 
15. Alapok támogatása 
 
15.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 
 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 40. §-a szerint a radioaktív hulladék 
végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végle-
ges elhelyezésével, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő felada-
tok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. A törvény 62. §. (1) be-
kezdése szerint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap elkülönített állami pénzalapként 
finanszírozza a feladatok végrehajtását. Az alappal az Országos Atomenergia Hivatalt 
(OAH) felügyelő miniszter rendelkezik, kezelője az OAH. 
 
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatásának 2009. évre meghatározott kiadási 
előirányzata 10.080,0 millió Ft. 
 
 
Budapest, 2008. október  
 
 
 
 
 
 Dr. Szabó Pál Dr. Veres János 
 közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter  pénzügyminiszter 
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