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A nemzetgazdasági miniszter 26/2016. (VIII. 22.) NGM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)  
PM rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben elektronikus úton 
eljáró fél az  illetéket – a  technikai feltételek megléte esetén – az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illetékbevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén 
a  közleményrovatban fel kell tüntetni az  eljáró bíróság és az  eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá 
a birtokvédelmi határozat számát.”

 (2) Az R. 6/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  átutalással történő illetékfizetés tényét az  eljáró bíróság és a  jegyző a  Kincstártól kapott illetékbevételi 
számlakivonat adatai alapján, a  számlaforgalomba történő betekintéssel, az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszeren keresztül történő illetékfizetés tényét a 6/B. § szerint ellenőrzi. A jegyző az iratok polgári perrendtartásról 
szóló törvényben foglaltak szerinti felterjesztésével egyidejűleg az  illeték megfizetésének tényét vagy annak 
elmulasztását közli a bírósággal.”

2. §  Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ügyfél a  6/A.  § alapján anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, a  megfizetett 
illeték visszatérítése iránti kérelem az  állami adóhatóságnak címezve, annál a  bíróságnál terjeszthető elő, 
melynek illetékbevételi számlájára az  illetéket megfizették. A  kérelemben meg kell jelölni az  átutalás közlemény 
rovatában feltüntetett ügyszámot, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, 
az illetékbevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát, és a terhelés napját. A bíróság a kérelem 
megküldésével egyidejűleg az  állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a  kérelem alapján beazonosítható 
befizetés megtörtént-e, illetve arra hivatkozással indult-e eljárás. A bíróság által továbbított kérelem alapján az illeték 
visszatérítése ügyében az állami adóhatóság az adó-visszatérítés általános szabályai szerint jár el, és az illetéket saját 
illetékbevételi számlájáról téríti vissza.”

3. §  Az R. 6/A. § (3) bekezdésében a „törvényszék” szövegrész helyébe a „bíróság” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 27.  § 1.  pontja és 29.  §-a tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 27. § 2. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27. § 3. pontja tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet „A Kincstár eljárása, a hatáskör és az illetékesség 
szabályai” alcíme a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C.  § (1) Az  államháztartásról szóló törvényben meghatározott Likviditási Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) 
tagjait a miniszter határozatlan időtartamra bízza meg.
(2) A Bizottság hét tagból áll, amelyből
a) a miniszter öt tagot,
b) a Kincstár elnöke két tagot
jelöl.
(3) A Bizottság elnökét a tagok közül a miniszter bízza meg.
(4) A Bizottság tagjait a miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
(5) A  bizottsági tagok feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek, amelyet a  miniszter vezetése alá tartozó 
minisztérium biztosít a költségvetéséből.
(6) A Bizottság önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, a titkársági feladatait a Kincstár látja el.”

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendeletet a  helyi önkormányzatok, a  nemzetiségi önkormányzatok, az  önkormányzati társulások, 
a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a  továbbiakban 
együtt: önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságok és az  ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaságok (a továbbiakban: gazdasági társaság), valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden 
olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (a  továbbiakban: Gst.) szerint a  Kormány vagy az  államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása 
szükséges.”

3. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről – a Gst. 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) 
és cd) alpontja, továbbá a Gst. 10/A. §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a Gst. 10/B. § (3) bekezdése 
szerinti adósságmegújító ügyletek (a  továbbiakban: adósságmegújító ügylet) kivételével – az  önkormányzat 
a  költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a  kincstár által 
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működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben szereplő adatlapon – e rendszeren keresztül – adatot szolgáltat 
a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).”

4. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  kérelem és mellékleteinek 6.  § (4)  bekezdése szerinti kézhezvételét 
követően megvizsgálja, hogy
a) az  ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az  önkormányzat kérelme és azok mellékletei 
megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak,
b) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását 
eredményezi-e, és
c) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén az megfelel-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-ában 
foglalt szabályozásnak.”

5. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 9. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó kérelmet a Kormány akkor utasítja el, ha a 7. § (1) bekezdés 
c)  pontja, valamint az  (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti feltételek bármelyike nem teljesül. Az  (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti feltétel alkalmazása során az önkormányzati kezesség-, és garanciavállalás esetében az adósságot 
keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a kezesség és garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő 
lejártát kell érteni.”

6. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Adósságmegújító ügylet és kezesség-, illetve garanciavállalás esetén nem kell alkalmazni a 3. és 4. §-t, az 5. § 
(1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés a)–c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § (1) bekezdés 
e) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) pontját, a 7. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 9. § (1) bekezdés b) pontját.
(2) A Gst. 10/A. §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén nem kell alkalmazni a 3. és 4. §-t, 
az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) és df ) alpontját, g) és 
i) pontját, a 6. § (1) bekezdés e) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) és c) pontját, valamint a 7. § (1) bekezdés c) pontját.”

7. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 3/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban 
álló gazdasági társaság és az  ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság 
adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezése”

8. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendelet
1.  3.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a „szervezettől” szövegrész helyébe a „szervezettől az  önkormányzat által” 

szöveg,
2.  3.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „kötelezettséget” szövegrész helyébe a  „kötelezettséget, amelybe nem 

számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás 
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet összege” szöveg,

3.  5.  § (2a)  bekezdés b)  pontjában a „meghatározását,” szövegrész helyébe a „meghatározását, működési célú 
ügylet esetén annak célját,” szöveg,

4.  5.  § (2a)  bekezdés g)  pontjában a „teljesített,” szövegrész helyébe a „teljesített, de annak teljesítésére a  Gst. 
10/C. § (1) bekezdése alapján kötelezett volt,” szöveg,

5.  7. § (3) bekezdésében a „kérelem 6. § (2) bekezdés szerinti véleményezésének lezárultát vagy a” szövegrész 
helyébe a „kérelem véleményezésének lezárultát vagy a (2) bekezdés szerinti” szöveg,

6.  9. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fejlesztés” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
7.  11/A. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaság adósság” szövegrész helyébe a „kormányzati szektorba sorolt 

egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen 
gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot” szöveg

lép.
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9. §  Hatályát veszti az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont de) alpontja.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

10. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) és (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelő szervei elkészítik az általuk 
kezelt elkülönített állami pénzalap, illetve társadalombiztosítás pénzügyi alapja elemi költségvetését, és arról adatot 
szolgáltatnak a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.
(5) A  központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését a  fejezetet irányító szerv, ha a  fejezetet irányító szerv 
vezetője az államháztartásért felelős miniszter, a Kincstár készíti el. A Kincstár által készített elemi költségvetéshez 
az  államháztartási számviteli kormányrendeletben meghatározott szervezetek adatot szolgáltatnak. Az  elemi 
költségvetésről – ha annak elkészítésére nem a Kincstár köteles – a fejezetet irányító szerv adatot szolgáltat a Kincstár 
által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő adatszolgáltatás határideje 
a költségvetési évet megelőző év november 30-a, illetve – év közben alapított költségvetési szerv vagy új előirányzat 
év közben történő létrehozása esetén – az alapítást, létrehozást követő harminc nap. Ha a központi költségvetésről 
szóló törvény a  költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az  Országgyűlés által elfogadásra és 
kihirdetésre, az  előzetes elemi költségvetést az  Országgyűlés számára benyújtott központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat vagy – annak benyújtása esetén – az összegző módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege alapján 
kell elkészíteni. Ilyen esetben az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 
harminc napon belül – ha az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény teljesítéséhez szükséges – módosítani, 
véglegesíteni kell.”

11. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51.  § (1a)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  2014–2020 közötti programozási időszak uniós fejlesztéspolitikai céljai teljesítésével összefüggő feladatok 
végrehajtásában részt vevő olyan költségvetési szerv, amely
a) központi koordinatív, irányító hatósági vagy közreműködő szervezeti feladatokat lát el,
b) az a) pont szerinti szervek irányítása vagy felügyelete alatt áll és projekt-végrehajtási feladatokat lát el,
c) európai uniós költségvetési tagállami kapcsolatokkal összefüggő államháztartási vonatkozású feladatokat lát el,
d) ellenőrző hatósági, igazoló hatósági feladatokat lát el,
e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű uniós támogatásból finanszírozott környezetvédelmi projektet 
valósít meg, vagy
f ) a fenti feladatok végrehajtásának hátterét biztosító pénzügyi, jogi vagy humánerőforrás-gazdálkodási feladatokat 
végez,
az egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett 
költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is 
vállalhat.”

 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51.  §-a a  következő 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  2014–2020 közötti programozási időszak uniós fejlesztéspolitikai céljai teljesítésével összefüggő feladatok 
végrehajtásában részt vevő azon kormányhivatal, amely a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben kijelölt szervként 
a  kutatás, technológiai fejlesztés és innováció területén szakpolitikai felelősi feladatokat lát el, illetve az  irányító 
hatóság eljárásában a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény alapján közreműködik, 
az  egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett 
költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is 
vállalhat.”
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12. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/A.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály – a  központi költségvetés Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások esetén jogszabály vagy a Kormány határozata – a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, 
arról
a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén 
támogatói okiratot kell kibocsátani,
b) más esetben hatósági szerződésnek nem minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni 
a kedvezményezettel.”

13. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84.  § (1)  bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)
„f ) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó forrás terhére megvalósuló projektek esetében végrehajtó 
szervként eljáró, a Polgári Törvénykönyv szerint többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság esetében, ha 
az alábbi feltételek egyike teljesül:
fa) a  támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az  állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat 
kizárólagos tulajdonába, vasúti pályahálózat működtetője vagy közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság kizárólagos 
tulajdonába kerül,
fb) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a támogatást az állam, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, nemzetiségi önkormányzatok 
társulása vagy – központi költségvetési szerv kivételével – költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja,
fc) a  Polgári Törvénykönyv 8:2.  § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a  támogatást 
az  fb)  alpontban meghatározott szervezetek valamelyikének többségi befolyása alatt álló jogi személy olyan 
vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely közfeladat ellátását szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő”
(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)

14. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (2) és (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti 
a részbeszámolóban, beszámolóban.
(3) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a részbeszámoló, beszámoló által érintett időszakban felmerült, 
a  támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített 
összesítőt. Az összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, 
típusát (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, 
a  gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a  támogatás terhére elszámolt összeget, 
a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett 
képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását.”

15. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ellenőrzés során a támogatónak – az irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kivételével – 
ellenőriznie kell a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó 
költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen 
kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok 
hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a kedvezményezett 
képviseletére jogosult vagy az  általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. A  kiválasztásba 
a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, 
de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje 
az  összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A  támogató a  támogatási szerződésben a  bizonylatok száma 
tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat.”

16. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet „[Az Áht. 58.  §-ához]” 
alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
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„108/A. § (1) Az Áht. 58. § (2) bekezdése szerinti önellenőrzési pótlék mértéke
a) ha az önellenőrzéssel a helyi önkormányzat visszafizetési kötelezettsége csökken, a csökkenés 10%-a, de legalább 
tízezer forint,
b) ha az  önellenőrzéssel a  helyi önkormányzat többlettámogatásra lesz jogosult, a  többlettámogatás 10%-a, de 
legalább tízezer forint,
c) más esetben ötezer forint.
(2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti eset együttes fennállása esetén az  a) és b)  pontban megállapított 
önellenőrzési pótlékot külön-külön kell megállapítani és megfizetni.
(3) Az  önellenőrzésre kérelmet az  a  helyi önkormányzat nyújthat be, amely az  éves költségvetési beszámolóját 
a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerbe feltöltötte, és azt a Kincstár felülvizsgálta és elfogadta.
(4) A helyi önkormányzat az önellenőrzést a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben benyújtott kérelem 
feladásával kezdeményezi, továbbá ezzel egyidejűleg megfizeti az önellenőrzési pótlékot a Kincstár által megjelölt 
fizetési számlára.
(5) Ha az önellenőrzési pótlék megfizetésére a kérelem feladását követő öt munkanapon belül nem kerül sor, a Kincstár 
a  kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ellenkező esetben azt megvizsgálja. Ha a  kérelem megfelel az  éves 
költségvetési beszámolónak a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások 
felhasználásának elszámolását ismertető részére előírt alaki és tartalmi követelményeknek, a Kincstár a kérelmet nyolc 
napon belül jóváhagyja, ellenkező esetben azt elutasítja.
(6) A Kincstár az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálatának adatait a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, 
a feltöltött éves költségvetési beszámoló másolati példányán keresztül publikálja.”

17. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 111. § h) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás átutalásra kerülő összegének 
megállapítása és teljesítése során)
„h) a szociális ágazati összevont pótlék összegének egyenlegét”
(kell figyelembe venni.)

18. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. § (8) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  ellenőrzési jelentés alapján az  ellenőrzött szerv vezetője a  végrehajtásért felelős személyeket kijelölő és 
a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készít, és azt az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 
harminc napon belül megküldi a Kincstár részére.”

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/F. §-a a következő 
(9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az  intézkedési tervben foglalt intézkedések hiányosak vagy más okból nem elfogadhatóak, a  Kincstár 
az  intézkedési tervet indokolással és tizenöt munkanap póthatáridő tűzésével visszaküldi kijavításra, kiegészítésre 
az ellenőrzött szerv vezetőjének.
(10) Az  ellenőrzött szerv vezetője az  intézkedési terv szerinti intézkedéseket köteles az  abban meghatározott 
határidőre végrehajtani és arról a Kincstárt írásban tájékoztatni.
(11) Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását a Kincstár utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.”

19. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 128.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  központi költségvetésről szóló törvény a  költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül 
az  Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, és az  előzetes, valamint a  végleges elemi költségvetés között 
eltérés mutatkozik, az  előzetesen megállapított január havi keret miatti korrekciót a  Kincstár a  március havi keret 
megállapításakor végzi el.”

20. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 129.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási tervet a fejezetet irányító szervnek a költségvetési év január 10-éig, 
majd ezt követően havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 20-áig kell benyújtania a Kincstárhoz.”
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21. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 133. § (2) és (2a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  előirányzat-felhasználási tervet az  elkülönített állami pénzalap kezelő szerve készíti el és azt  
– a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig megküldi a Kincstár részére.
(2a) Az  elkülönített állami pénzalap központi támogatásokat tartalmazó, a  tárgyévre vonatkozó előirányzat-
felhasználási tervét az  elkülönített állami pénzalap kezelő szerve a  tárgyévet megelőző hónap 25-éig készíti el és 
megküldi a  Kincstár részére. A  központi támogatásokat tartalmazó előirányzat-felhasználási terv indokolt esetben 
az elfogadását követően módosítható.”

22. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 136. § (5) bekezdés b) pont 
ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kincstár az előirányzat-felhasználási terv alaki és tartalmi ellenőrzése után
az Egészségbiztosítási Alap előirányzat-felhasználási tervét, ha)
„ba) a  zárt előirányzatok tárgyhónap végéig tervezett összegei az  időarányos előirányzatot nem haladják meg, 
a tárgyhónapot megelőző utolsó kincstári napon gondoskodik az előirányzat-felhasználási keretek megnyitásáról és 
jóváhagyó aláírásával ellátva ezt visszaigazolja,
bb) bármely zárt előirányzat tárgyhónap végéig tervezett összege meghaladja az  éves előirányzat időarányos 
mértékét, az államháztartásért felelős miniszter számára jóváhagyásra megküldi.”

23. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176.  §-a a  következő 
(12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 
93. § (2) és (3) bekezdését valamint 100. § (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését követően létrejött támogatási 
jogviszonyokra kell alkalmazni.”

24. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.  4. melléklete az 1. melléklet,
2.  5. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

25. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
  1.  1.  § 3.  pontjában a „személy,” szövegrész helyébe a „személy – ide értve az  ahhoz megállapodás alapján 

csatlakozó szervet is –,” szöveg,
  2.  13. § (2) bekezdés a) pontjában az „ellenőrzési” szövegrész helyébe az „ellenőrzési,” szöveg,
  3.  30. §-ában a „szerinti” szövegrész helyébe a „szerinti miniszteri” szöveg,
  4.  36. § (1) bekezdésében a „szerinti költségvetési bevételi előirányzatok – az Áht. 30. § (3) bekezdése, a 34/A. § 

és a 34/B. § rendelkezései megtartása mellett történő –” szövegrész helyébe a „szerint, a költségvetési bevételi 
előirányzatok” szöveg,

  5.  36. § (2) bekezdés d) pontjában a „bevételből” szövegrész helyébe a „forrásból” szöveg,
  6.  45.  § (1)  bekezdésében a „(6)  bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével” szövegrész 

helyébe a „(5) és (6)  bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás, valamint a  Kbt. 104.  §-a alapján 
megindított olyan közbeszerzési eljárás, amelyben a keretmegállapodás önmagában fizetési kötelezettséget 
nem keletkeztet kivételével” szöveg,

  7.  49.  § a)  pontjában a „kivételével” szövegrész helyébe a „ , valamint a  Nagyvállalati beruházási támogatások 
előirányzat kivételével” szöveg,

  8.  50.  § (1a)  bekezdésében a „Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi” szövegrész helyébe 
a „Jogi” szöveg,

  9.  61/A.  § (3)  bekezdésében a  „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott 
költségvetési támogatás felhasználásával összefüggő intézkedéseket, különösen az  azzal összefüggésben 
megkötött szerződéseket és a szerződő fél kiválasztására irányuló eljárást” szövegrész helyébe a „társaságnak 
nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával összefüggő intézkedéseket” szöveg,
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10.  61/A.  § (4)  bekezdésében a  „kezelésében lévő, a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás” szövegrész helyébe a  „számára nyújtott költségvetési 
támogatások” szöveg,

11.  75. § (7) bekezdésében az „értelmezendő.” szövegrész helyébe az „értelmezendő. A külföldi kedvezményezett 
személyes joga alkalmazandó továbbá abban az  esetben is, ha jogszabály a  támogatás felhasználása 
tekintetében közbeszerzési kötelezettséget ír elő.” szöveg,

12.  105.  §-ában az „adatszolgáltatást és annak 104.  § (2)  bekezdése szerinti módosítását” szövegrész helyébe 
az „adatszolgáltatást, annak évközi módosítását és az  éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges 
adatszolgáltatást” szöveg,

13.  111.  § h)  pontjában az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét és a  szociális ágazati kiegészítő pótlék 
támogatása összegének egyenlegét” szöveg,

14.  112. § (1) bekezdés c) pontjában a „való elszámolás során keletkezik” szövegrész helyébe az „elszámolás vagy 
az önellenőrzés során keletkezik” szöveg,

15.  112. § (4) bekezdés b) pontjában a „felülvizsgálat során” szövegrész helyébe a „felülvizsgálat, az önellenőrzés 
során” szöveg,

16.  112. § (5) bekezdésében a „meg” szövegrész helyébe a „meg, amelyet a Kincstár ellenőriz” szöveg, a „kötelezi” 
szövegrész helyébe a  „kötelezi a” szöveg, a  „megfizetésére” szövegrész helyébe a  „megfizetésére, illetve 
intézkedik a többlet visszautalása érdekében” szöveg,

17.  122/A.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „4%-át, amelyből levonásra kerül a  tárgyév december 20-án fennálló 
lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség” szövegrész helyébe a „4%-át kitevő, és a tárgyév december 20-án fennálló lemondás 
miatti visszafizetési kötelezettséggel, forgótőke-visszapótlással, valamint jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettséggel csökkentett összegét” szöveg,

18.  128. § (2) bekezdés a) pontjában az „esetén a” szövegrész helyébe az „esetén a központi támogatás felhalmozási 
kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből a” szöveg,

19.  128. § (2) bekezdés b) pontjában az „esetén az” szövegrész helyébe az „esetén a központi támogatás működési 
kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből” szöveg, valamint a  „hónapra” szövegrész helyébe 
a „hónapra időarányosan” szöveg,

20.  128. § (3) bekezdésében a „keret megállapításakor a (2) bekezdés b) pontja szerinti összeget az előzetes kincstári 
költségvetés alapján állapítja meg, amelyet” szövegrész helyébe a „keretet” szöveg, a „csökkent” szövegrész 
helyébe a „csökkenti” szöveg,

21.  130. § (4) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „munkanapon belül” szöveg,
22.  135.  § (2)  bekezdésében az „időarányos szintet, a  Kincstár az  előirányzat-felhasználási tervet véleményével 

együtt” szövegrész helyébe az „időarányos előirányzati szintet, a  Kincstár az  előirányzat-felhasználási tervet 
a pénzügyi folyamatokat bemutató és értékelő levél kíséretében” szöveg,

23.  161. § (2) bekezdésében a „kincstári költségvetés előirányzatainak” szövegrész helyébe a „kiemelt előirányzatok” 
szöveg,

24.  167/A. § (4) bekezdés 8. pontjában a „körzet)” szövegrész helyébe a „körzet) és a társult feladatellátás egységét 
meghatározó kódot (a továbbiakban: társulási körzet)” szöveg,

25.  167/A. § (4) bekezdés 13. pontjában a „felsorolását,” szövegrész helyébe a „felsorolását, a társulási megállapodás 
szerinti székhely önkormányzatot,” szöveg,

26.  167/J.  § (2)  bekezdés 3.  pont b)  alpontjában a „neve,” szövegrész helyébe a „neve, társulási körzet száma,” 
szöveg,

27.  167/J.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában a „száma” szövegrész helyébe a „száma, társulási megállapodás szerinti 
székhely önkormányzat neve, székhelye, PIR száma” szöveg,

28.  169.  § (1)  bekezdésében a  „tanács” szövegrész helyébe a  „tanács a  költségvetési számvitel nyilvántartási 
számláin a tárgyidőszakban könyvelt adatokból” szöveg,

29.  169. § (2) bekezdésében a „kötelezettségek” szövegrész helyébe a „kötelezettségek tárgyidőszakban könyvelt” 
szöveg, az „általi” szövegrész helyébe az „által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben történő” 
szöveg,

30.  170. § (1) bekezdésében a „források alakulására vonatkozóan” szövegrész helyébe a „források tárgyidőszakban 
könyvelt változásairól” szöveg,

31.  170. § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdéstől eltérően az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg
lép.
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26. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.  „[Az Áht. 28/A. § (1) bekezdéséhez]” alcíme,
2.  32. § (3) bekezdése,
3.  61/C. § (3) bekezdése,
4.  72. § (1) bekezdése,
5.  170. § (3) bekezdése,
6.  1. melléklet I. pont 30a. és 34. alpontja.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.  32. § (1) bekezdésében az „a költségvetési év február 28-áig – év közben alapított költségvetési szerv esetén 

a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül –” szöveg,
2.  32. § (2) bekezdésében az „a költségvetési év február 28-áig – új fejezeti kezelésű előirányzat év közben történő 

létrehozása esetén a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül –” szöveg,
3.  61/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „kincstári és” szöveg,
4.  83. § (3) bekezdés a) pontjában és a 103. § (2) bekezdésében a „vagy a társulási megállapodásban meghatározott” 

szöveg,
5.  126.  § (2)  bekezdésében az „ , az  elemi költségvetésről a  Kincstárnak történő adatszolgáltatásig kiemelt 

előirányzati szinten” szöveg,
6.  132. § (1) bekezdésében az „A január hónapra vonatkozó finanszírozási tervet a költségvetési évet megelőző év 

december 22-éig kell a Kincstár részére megküldeni.” szöveg.

4. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

27. §  Hatályát veszti
1.  a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet,
2.  a  nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 

szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet és
3.  a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet.

5. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 16. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. §, a 6. §, a 8. § 3. és 6. pontja, a 14. §, a 15. §, a 17. §, a 23. §, a 26. § (1) bekezdés 6. pontja, a 27. § és a 29. §  

2017. január 1-jén lép hatályba.

29. §  A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezését megelőzően megállapított és írásban közölt közműfejlesztési 
hozzájárulások után járó közműfejlesztési támogatás igénybevételénél a  Rendelet közlés időpontjában hatályos 
előírásait kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet C) pontjában 
foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C

1 Időpont Az utalandó összeg 
megoszlása

A nettósítás tartalma (levonások)]

2 Január hónap első 
munkanapja

A tárgyévi előirányzat 4,0%-a A 122/A. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti 
megelőlegezés visszapótlása az előző év 
december 20-án fennálló lemondás miatti 
visszafizetési kötelezettség, forgótőke-
visszapótlás, jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettség

2. melléklet a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 1.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 10. és 11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

10 fejezetet irányító 
szerv, elkülönített 
állami pénzalap 
kezelő szerve, 
társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai 
kezelő szerve

a költségvetési évben a  
– a fejezetbe tartozó költségvetési 
szervek, fejezeti kezelésű 
előirányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok – a kezelt 
elkülönített állami pénzalap, 
társadalombiztosítás pénzügyi 
alapja előirányzatai terhére 
devizában történő várható 
kifizetésekről összesítve,  
az 500 millió forint feletti 
kifizetéseket egyedileg megjelölve

Kincstár havonta, 
a hónap 25-éig

11 államháztartás 
központi 
alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv, 
fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelő 
szerve, elkülönített 
állami pénzalap 
kezelő szerve, 
társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai 
kezelő szerve, 
kincstári körön kívüli 
számlatulajdonos

a fizetési számlák terhére 
a Kincstár által vezetett fizetési 
számlákon kívüli fizetési számlákra 
irányuló tervezett nagyösszegű 
(1000 millió forintot elérő) 
átutalások

Kincstár 1000– 
4000 millió 
forint közötti 
összegnél 
a terhelés 
időpontját 
megelőző 
három 
munkanap, 
e felett öt 
munkanap
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 2.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

13 európai uniós 
forrásokból 
finanszírozott 
költségvetési 
támogatások 
irányító hatóságai

kedvezményezetti 
kifizetések, 
kedvezményezettek 
általi visszafizetések, 
számla alapú 
kifizetések, 
előleg-kifizetések 
állománya, 
előleg-elszámolások 
aktuális állása

államháztartásért 
felelős miniszter

negyedévente, 
a tárgynegyedévet 
követő hónap 
utolsó napjáig

14 32. § (1)–(5) 
bekezdése 
és 33. § (1) és 
(2) bekezdése 
szerinti szervezet

adatszolgáltatás 
az elemi 
költségvetésről

Kincstár 32. § (6) bekezdése 
és 33. § (1) és 
(2) bekezdése 
szerint

 3.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 14b. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

14b a kötelezettséget 
vállaló szerv

az Áht. 36. § 
(2) bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalás 
létrejöttére, összegére, 
fizetési ütemezésére, 
valamint adatainak 
módosítására, 
a kötelezettségvállalás 
megszűnésére 
vonatkozó információk

Kincstár a kötelezettségvállalás 
létrejöttét, 
módosítását, 
megszűnését követő 
öt napon belül
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A nemzetgazdasági miniszter 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelete
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, 
az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami 
adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4a) bekezdés a), c)–d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A  rendelet célja, hogy meghatározza az  élelmiszer értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata 
berendezések (a továbbiakban: automata) működésének követelményeit, továbbá az üzemeltetésük és szervizelésük 
során alkalmazandó követelményeket, amelyek biztosítják az automatában rögzített adatoknak a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé történő szolgáltatását.

 (2) E rendelet hatálya
a) az automata tulajdonosára;
b) az automata üzemeltetőjére;
c) az automata működéséhez elhelyezést, helyet biztosító természetes vagy jogi személyekre (az automata 

üzemelési helyszíne felett rendelkezéssel bíró adóalany); és
d) a felügyeleti szolgáltatóra
terjed ki.

2. § (1) Mentesül az  adóalany az  adatszolgáltatási kötelezettségének 4.  §-ban meghatározott módon történő teljesítése 
alól, ha valamennyi nyilvántartásba vett felügyeleti szolgáltató a  39.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
nyilatkozatot tesz az adóalany által üzemeltetett automata tekintetében.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott típusú automatát 2017. január 1-jétől nem lehet üzembe helyezni.

1. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. automata: a jogszabályi kötelezettségen alapuló – 1. mellékletben meghatározott műszaki követelményekkel 

rendelkező – az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták,
 2. automata felügyeleti egység: az automatába szerelt azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattároló és 

adatkommunikációs egység, mely az Art. 22/D. §-ban és az e rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott 
adattartalmú elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá a  felügyeleti szolgáltató informatikai 
rendszerének részeként biztosítja és ellátja az automata és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt,

 3. automata felügyeleti egység egyedi tanúsítása: minden egyes telepített és beállított AFE-re egyedileg kiadott 
elektronikus tanúsítás, amellyel a  meghatározott feltételeknek megfelelő tanúsító szervezet igazolja, hogy 
az AFE tanúsított szoftvert használ, valamint a tanúsítás feltételeiben meghatározott beállításokkal működik,

 4. automata felügyeleti egység szoftver: az AFE e rendeletben foglalt funkcióit biztosító, abban működő szoftver,
 5. automata felügyeleti egység szoftver tanúsítása: a  meghatározott feltételeknek megfelelő tanúsító szervezet 

által végzett független értékelésen alapuló tanúsítás, amelynek célja, hogy igazolja az  AFE szoftverének 
jogszabályi és informatika biztonsági megfelelőségét,

 6. automata regisztrációs száma: az  élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata 
üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a  bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. 
(XII. 29.) NGM rendelet szerinti egyedi regisztrációs szám,

 7. átszemélyesítés: üzembe helyezett AFE más üzemeltetőhöz rendelése,
 8. blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben az automata üzemszerű használatra, értékesítési tranzakció elvégzésre 

nem alkalmas,
 9. ellenőrző kód: az automatán bekövetkező értékesítés és egyéb események rögzítésekor az AFE által, az SHA256 

algoritmussal, az  adott bejegyzésből, az  előző bejegyzésre képzett ellenőrző kódból, valamint az  előzőleg 
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lezárt szöveges állomány utolsó ellenőrző kódjából képzett 64 karakter hosszú, hexadecimális számként 
értelmezhető kód, ami alkalmas a rögzített adattartalom sértetlenségének igazolására,

10. felügyeleti szolgáltató: az  e  rendelet által meghatározott, felügyeleti szolgáltatói tevékenység végzésre 
jogosult, engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet, amely adatok rögzítésének és 
a NAV felé történő szolgáltatásának technikai lebonyolítását végzi az AFE automatába történő beszerelésével, 
és az automata működése során történő folyamatos működtetésével, a jelen rendeletben foglaltak szerint,

11. felügyeleti szolgáltatásba nem beköthető automata: olyan automata, amely műszaki jellegéből adódóan nem 
alkalmas AFE-vel való együttműködésre,

12. inicializálás: az eszköz működéséhez szükséges előkészítő műveletek meghatározott sorozata,
13. NAV szerver: a felügyeleti szolgáltató rendszerével kommunikáló, NAV által működtetett informatikai rendszer,
14. telephely biztonsági tanúsítvány: a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. § alapján kiállított 

telephely-biztonsági tanúsítvány,
15. üzembe helyezés: a  üzemeltető számára szánt AFE első, továbbá az  üzemeltető személyének megváltozását 

követő rendeltetésszerű használatának megkezdése,
16. üzemeltetési hely: az automata működtetési helye.

II. FEJEZET 
A KÖZVETLEN ADATLEKÉRDEZÉSSEL MEGVALÓSÍTOTT ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

4. § (1) Az  automata üzemeltetője az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 22/D.  §-ban 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét e  rendeletben meghatározott tartalommal és formában köteles 
teljesíteni.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében, az adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett üzemeltető 
köteles olyan felügyeleti szolgáltatóval szerződni, amely az adatok rögzítését és a NAV felé történő szolgáltatásának 
technikai lebonyolítását végzi az  Automata Felügyeleti Egységnek (a  továbbiakban: AFE) az  automatába történő 
beszerelésével és folyamatos működtetésével.

III. FEJEZET 
A FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK SZABÁLYAI

5. § (1) A hatósági eljárásokban első fokon a Budapest Főváros Kormányhivatalának a metrológiai hatósága (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) jár el.

 (2) Az ügyintézési határidő 21 nap.

2. A felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

6. § (1) A  felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyhez kötött tevékenység. A  felügyeleti szolgáltatói tevékenység 
végzésére vonatkozó engedélyeket az engedélyező hatóság adja ki az engedélyt kérelmező részére.

 (2) Az engedélyező hatóság a felügyeleti szolgáltatói tevékenység végzésre jogosult, engedéllyel rendelkező felügyeleti 
szolgáltatókról hatósági nyilvántartást vezet.

7. §  A felügyeleti szolgáltatói engedély annak a kérelmezőnek adható:
a) amely megfelel valamennyi e rendeletben meghatározott feltételnek, és ezt független tanúsító szervezet által 

elvégzett tanúsítás igazolja,
b) amely rendelkezik az  automatába épített AFE gyártójának igazolásával arról, hogy rendelkezik az  AFE 

szervizeléséhez szükséges bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, ahol a szükséges műszaki és 
személyi feltételek adottak az AFE szervizeléséhez,

c) amely nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
d) amely nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés hatálya alatt,
e) amelynek nincs a NAV felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem 

értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
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f ) amely rendelkezik legalább egy magyarországi távközlési szolgáltató írásos nyilatkozatával arról, hogy 
az  e  rendeletben szabályozott felügyeleti szolgáltatás megvalósításához szükséges mobil adatátviteli 
szolgáltatást a kérelmező részére biztosítja,

g) amely folyamatosan rendelkezik magyarországi székhelyű vagy az  Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítónál 1 000 000 000 forint összegű 
felelősségbiztosítással,

h) amely informatikai rendszere érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a logikai, fizikai és adminisztratív védelmi 
intézkedéseinek, valamint az  e  rendeletben foglalt informatikai követelményeknek való megfelelőségéről, 
amelyet, arra feljogosított független tanúsító szervezet adott ki, és

i) amely elektronikus információs rendszere megfelel az 1. mellékletében leírt követelményeknek.

8. §  A felügyeleti szolgáltató informatikai rendszere logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseinek, és 
az  e  rendeletben foglalt egyéb informatikai és biztonsági követelményeknek való megfelelőséget, valamint 
az  automatában alkalmazni kívánt AFE-k e  rendeletben foglalt informatikai és biztonsági követelményeknek való 
megfelelőséget független akkreditált tanúsító szervezet által kiállított informatikai rendszer tanúsítvánnyal és AFE 
termék tanúsítvánnyal kell igazolni, melyet az engedélyezési kérelemhez kell csatolni.

9. §  Az akkreditált tanúsító szervezet a 7–8. § szerinti tanúsítványokat külső, független akkreditált vizsgáló laboratórium 
által kiadott értékelési jelentés alapul vételével, valamely – informatikai termékek és rendszerek technológiai biztonsági 
értékelési követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer előírásainak való 
megfelelés alapján állítja ki.

10. §  A tanúsítványt kiállító akkreditált tanúsító szervezetnek és az akkreditált vizsgáló laboratóriumnak legalább 3 éve 
fennálló telephely-biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, szerepelnie kell a kormányzati eseménykezelő központ 
és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági 
események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 14. § (5) szerinti nyilvántartásban, valamint legalább 3 éves tanúsítási tapasztalattal és informatikai 
biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai 
biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan – a tanúsítvány kiállítását megelőző 5 évben – legalább 
3 évig fennállt akkreditált státusszal kell rendelkeznie.

11. §  Nem adható felügyeleti szolgáltatói engedély annak a kérelmezőnek,
a) amely maga vagy kapcsolt vállalkozása – e rendelet hatálya alá tartozó – automatát üzemeltet, értékesít, ad 

bérbe, ide nem értve az AFE-t, vagy
b) amelyet a  felügyeleti szolgáltatói nyilvántartásból az  engedélyező hatóság törölt, az  erről szóló határozat 

jogerőre emelkedésétől számított három évig.

12. § (1) A  7–8.  §-ban, valamint a  11.  §-ban foglalt feltételek teljesülését az  engedélyező hatóság rendszeresen ellenőrzi. 
Amennyiben az engedélyező hatóság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vett felügyeleti szolgáltató tekintetében 
a  nyilvántartásba vételhez szükséges valamely feltétel nem áll fenn, az  engedélyező hatóság 30 napos határidő 
tűzésével felszólítja a felügyeleti szolgáltatót a feltétel teljesítésére, és a jogszerű működés helyreállítására.

 (2) Az  (1)  bekezdésben előírt határidő eredménytelen elteltét követően az  engedélyező hatóság határozatával 
a felügyeleti szolgáltatót a nyilvántartásból törli.

3. A felügyeleti szolgáltatók nyilvántartása, az adatok nyilvánossága

13. § (1) A  felügyeleti szolgáltatók hatósági nyilvántartása (a  továbbiakban: Nyilvántartás) felügyeleti szolgáltatóként 
tartalmazza azokat az egyéni vállalkozókat és gazdálkodó szervezeteket, amelyek rendelkeznek az e rendelet szerinti 
felügyeleti szolgáltatói tevékenység végzésre jogosító engedéllyel.

 (2) A Nyilvántartás tartalmazza a felügyeleti szolgáltató
a) nyilvántartási számát,
b) nevét, adószámát,
c) székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, – ha van – honlap címét,
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d) informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló tanúsítvány azonosítóját,
e) központi AFE szervizének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltak közérdekből nyilvános adatok, amelyről tájékoztatás kérhető.
 (4) A Hatóság a nyilvántartásba vett adatokat elektronikus formában tárolja, és azokat internetes honlapján az információs 

önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint közzéteszi (elektronikus 
közzététel).

 (5) A Hatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza
a) az érvényes engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltatók nevét és címét,
b) a visszavont engedélyű felügyeleti szolgáltató nevét és címét, engedélyszámát, az engedély visszavonásának 

dátumát, a visszavonás okát, valamint a visszavonással érintett AFE-k megnevezését,
c) a felügyeleti szolgáltató jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált engedély számát és 

az érvénytelenné válás időpontját,
d) a felügyeleti szolgáltató jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, valamint 

az engedély engedélyszámát és átírásának időpontját.

14. § (1) A  felügyeleti szolgáltatót – az  erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával – az  engedélyező hatóság 
a nyilvántartásából törli:
a) a felügyeleti szolgáltató kérésére,
b) a felügyeleti szolgáltató jogutód nélkül történő megszűnésével,
c) ha hitelt érdemlően bizonyított, hogy a  felügyeleti szolgáltató valamely üzemeltető bevétel eltitkoló 

magatartását szándékosan vagy súlyosan gondatlanul segítette, vagy a tudomására jutott manipulációt nem 
jelentette haladéktalanul az engedélyező hatóságnak,

d) a felügyeleti szolgáltatóval szembeni követelmények teljesítésére vonatkozó eredménytelen felhívást 
követően, vagy

e) amennyiben a jogutód a felügyeleti szolgáltatási engedély jogosultjává nem válik.
 (2) A nyilvántartásból való törlés megállapítása tekintetében az engedélyező hatóság jár el.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti határozatban foglalt időponttól kezdődően az  e  rendeletben meghatározott időpontig 

a felügyeleti szolgáltató szervezet nem végezhet felügyeleti szolgáltató tevékenységet.

4. Az engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése

15. § (1) A  felügyeleti szolgáltatói engedély megadására irányuló eljárás az  engedélyező hatósághoz benyújtott írásbeli 
kérelemmel kezdeményezhető.

 (2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felügyeleti szolgáltató
a) nevét, székhelyét, adószámát,
b) telefonszámát, elektronikus levélcímét, – ha van – honlap címét,
c) az elsődleges kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, és
d) központi AFE szervizének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét.

 (3) A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás (csekk) 
tőpéldányát vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

 (4) A kérelemhez mellékelni kell
a) a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló tanúsítványt, valamint a tanúsítvány 

alapját képező tanúsítási és értékelési jelentéseket,
b) a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének műszaki dokumentációját, amely tartalmazza az  AFE 

műszaki dokumentációját,
c) a kezelői leírást és a technikai funkciók leírását,
d) a felügyeleti szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy

da) automatába a  felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének megfelelőségét vizsgáló tanúsítási 
eljárás során jóváhagyott berendezéssel azonos AFE kerül beszerelésre,

db) az AFE program nem tartalmaz olyan eljárást, illetve nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését 
amely az elindított AFE működésében illegális üzemmódot jelent, és

e) azon automata típusok listáját, vagy az  automaták azon körének meghatározását, amelyekbe az  AFE 
beszerelhető és az e rendelet szerinti funkcionalitást ellátni képes.
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 (5) A (4) bekezdésben meghatározott dokumentációt, valamint a kezelői leírást és technikai funkció leírást elektronikus 
adathordozón, elektronikusan, szövegszerűen kereshető – nem képi – formátumban (Portable Document Format) kell 
benyújtani.

16. § (1) A  kezelői és technikai funkció leírásnak tartalmaznia kell az  Online Üzemeltetői Felület és az  AFE valamennyi 
funkciójának ismertetését.

 (2) Az Online Üzemeltetői Felület és az AFE kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a) a tartalomjegyzéket,
b) az AFE interfész és funkció leírását,
c) az Online Üzemeltetői Felület használatának leírását,
d) az értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírását,
e) a napi zárás folyamatának részletes leírását,
f ) a tárolt adatok lekérdezési lehetőségeinek részletes leírását,
g) az euróra való átállás folyamatának leírását, és
h) az összes lehetséges hibaüzenetet és azok jelentését, amennyiben ez értelmezhető.

 (3) Az AFE technikai funkcióinak leírása tartalmazza:
a) a tartalomjegyzéket,
b) az AFE beépítésének, inicializálásának folyamatának leírását az  összes olyan automata típus tekintetében, 

amibe az AFE beszerelhető,
c) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz vagy rendszergazda által végezhető további funkciók leírását,
d) az automata működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, lehetőségek,
e) az AFE automatán belüli és mobil adatátviteli kommunikációjával kapcsolatos jelzések.

 (4) Az AFE értékesítésekor a felügyeleti szolgáltató köteles az AFE kezelői leírását az üzemeltető részére átadni.

5. Az engedélyezési eljárás

17. § (1) Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás során vizsgálja az AFE, illetve a felügyeleti szolgáltató informatikai 
rendszerének e rendeletben meghatározott követelménynek történő megfelelőségét.

 (2) Az engedélyezési eljárás
a) az AFE hardverének megfelelőségi vizsgálatából,
b) a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló, független tanúsító által kiállított 

tanúsítványok valamint a tanúsítványok alapját képező tanúsítási és értékelési jelentések meglétének, valamint 
a tanúsító szervezet feljogosításának vizsgálatából,

c) a dokumentációk teljességének vizsgálatából, és
d) funkcionális vizsgálatból
áll.

18. § (1) Az engedélyezési eljárásban az AFE-t és annak működtető szoftverét a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszere 
részének kell tekinteni és vizsgálni.

 (2) Az engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges, adótitoknak minősülő adatokról a NAV tájékoztatja az engedélyező 
hatóságot.

6. A Felügyeleti Szolgáltatói engedély

19. § (1) Az engedélyezési eljárás megállapításai alapján az engedélyező hatóság határozattal dönt a felügyeleti szolgáltatói 
engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

 (2) A  felügyeleti szolgáltatói engedélyt megadó határozat a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:
a) a felügyeleti szolgáltató neve, székhelye, adószáma,
b) az AFE típusának pontos megnevezése,
c) a felügyeleti szolgáltatói engedély száma,
d) felügyeleti szolgáltatói engedély módosítása esetén a módosítás száma, a módosítás mibenlétének egyértelmű 

megnevezése,
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e) az AFE szervizelését végző székhelye, telephelye vagy fióktelepének adatait, telefonszámát, elektronikus 
levélcímét, és

f ) a felügyeleti szolgáltatói informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló, független tanúsító által kiállított 
tanúsítvány azonosítóját.

20. § (1) A felügyeleti szolgáltatói engedély kizárólag az abban foglalt felügyeleti szolgáltatóra vonatkozik. Az engedély másra 
át nem ruházható.

 (2) Az  engedély kizárólag az  engedélyező hatóság engedélyével, egyszerűsített eljárásban jogosíthat az  eredeti 
szolgáltatótól eltérő jogi személyt. Az  egyszerűsített engedélyezési eljárás az  új felügyeleti szolgáltató kérelmére 
indul, ahhoz a felügyeleti szolgáltatói engedély szerinti szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges.

 (3) A  felügyeleti szolgáltató jogutóddal történő megszűnés esetén a  felügyeleti szolgáltatói engedély jogutód 
nevére történő átíratása – a  jogutódlás cégnyilvántartásban való jogerős bejegyzését követően 60 napon belül – 
az engedélyező hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezhető.

 (4) Amennyiben a  jogutód a  (2)  bekezdésben meghatározott határidő alatt az  átíratást nem kezdeményezi, 
az  engedélyező hatóság a  felügyeleti szolgáltatót a  jogutódlással történő megszűnés napjára visszamenőleges 
hatállyal törli a nyilvántartásból.

 (5) A  (2)  bekezdés szerinti kérelem, illetve a  jogutódlás engedélyezése esetén az  engedélyező határozat jogerőre 
emelkedésétől a  felügyeleti szolgáltatói engedélyből fakadó jogok és kötelezettségek az  engedély szerinti új 
felügyeleti szolgáltatót, illetve a jogutódlási engedély szerinti jogutódot illetik meg, illetve terhelik.

 (6) A  felügyeleti szolgáltató jogutód nélküli megszűnését követő 30 napon belül egy másik engedéllyel rendelkező 
felügyeleti szolgáltató rendkívüli felügyeleti szolgáltatói engedély módosítási eljárás keretében kérvényezheti 
a jogutód nélkül megszűnt szolgáltatóhoz tartozók AFE-k integrálását a saját informatikai rendszerébe. Az engedély 
megadásához az  AFE gyártó írásbeli hozzájárulása szükséges, amelyet az  új felügyeleti szolgáltató a  felügyeleti 
szolgáltatói engedély módosítására irányuló kérelemhez mellékel.

 (7) A  felügyeleti szolgáltató (2)  bekezdés szerinti kérelmének és a  felügyeleti szolgáltatói engedély jogutódlásának 
engedélyezése, valamint a  (6)  bekezdés szerinti eljárás, továbbá a  felügyeleti szolgáltatói engedély szerinti 
módosítására irányuló eljárások vonatkozásában a  felügyeleti szolgáltatói engedélyezési eljárásra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

 (8) Az (1), (2) és (6) bekezdés szerinti eljárások során az engedélyező hatóság kizárólag a kérelmező a 7. §-ban foglaltaknak 
történő megfelelését vizsgálja.

 (9) Amennyiben a  felügyeleti szolgáltató jogutód nélküli megszűnését követő 30 napon belül a  (6)  bekezdés szerinti 
eljárás megindítására az engedélyező hatóság előtt nem kerül sor, úgy a megszűnt felügyeleti szolgáltatóhoz tartozó 
AFE-k integrálása más felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerébe nem lehetséges és az érintett automatákat új 
AFE-kel kell felszerelni.

21. §  AFE-t csak érvényes felügyeleti szolgáltatói engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltató forgalmazhat.

22. § (1) A felügyeleti szolgáltatói engedély érvényessége visszavonásig vagy a felügyeleti szolgáltató megszűnéséig tart.
 (2) Az engedélyező hatóság a felügyeleti szolgáltatói engedélyt visszavonja, ha a felügyeleti szolgáltató

a) meg nem engedett funkcióval rendelkező AFE-t forgalmaz, ad bérbe vagy meg nem engedett funkció 
kialakításában közreműködik, vagy

b) a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő AFE-t forgalmaz vagy ad bérbe.
 (3) Ha a  felügyeleti szolgáltató nem tesz eleget a  7–8.  §-ban és a  11.  §-ban foglaltaknak, az  engedélyező hatóság 

legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívja a felügyeleti szolgáltató a jogellenes állapot megszüntetésére.
 (4) Ha

a) az (1) bekezdés szerinti jogellenes állapot nem szüntethető meg, vagy
b) a felügyeleti szolgáltató nem tesz eleget a 20. § (4) bekezdésében foglaltaknak,
az engedélyező hatóság az felügyeleti szolgáltató engedélyét visszavonja.

 (5) Az  az  automata, amelyben olyan AFE működik, amelyhez tartozó felügyeleti szolgáltató engedélye visszavonásra 
került, a  felügyeleti szolgáltatói engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától nem 
üzemeltethető, ha a jogellenes állapot befolyásolja az AFE adózással összefüggő funkcióinak működését.
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23. §  Az engedélyező hatóság elektronikus úton tájékoztatja a  NAV-ot a  felügyeleti szolgáltatói engedély kiadásáról, 
módosításáról, visszavonásáról a  19.  § (2) szerinti adatok, továbbá a  határozat keltére és jogerőre emelkedésének 
időpontjára vonatkozó adatok átadásával. A tájékoztatással egyidejűleg az engedélyező hatóság elektronikus úton 
megküldi a felügyeleti szolgáltató által az engedély kiadása iránti kérelemhez mellékelt, a 15. § (5) bekezdése szerinti 
elektronikus adathordozón benyújtott dokumentációt.

7. A felügyeleti szolgáltatói engedély módosítása

24. § (1) Ha a  felügyeleti szolgáltató az  érvényes engedéllyel rendelkező informatikai rendszerén bármilyen, a  meglévő 
tanúsítvány érvényességi feltételeit érintő változtatást kíván végrehajtani, arról a 9. §-ban leírt feltételeknek megfelelő 
független tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványt köteles beszerezni.

 (2) Amennyiben a  tanúsítványhoz mellékelt jelentésben megállapítást nyer, hogy a  változtatás jelentős hatással 
van az  adózói adatok kezelésére és a  NAV-hoz való továbbításának módjára, úgy a  felügyeleti szolgáltatónak 
az engedélyező hatósághoz engedély módosítási kérelmet kell benyújtania.

 (3) A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és elbírálására az e fejezetben meghatározottakat kell alkalmazni azzal, 
hogy a módosítás tárgyát és a módosítás indokát a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni.

IV. FEJEZET 
A FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

8. A felügyeleti szolgáltatói szerződés létrejötte

25. § (1) A  felügyeleti szolgáltatás nyújtásáról a  felügyeleti szolgáltató és az  üzemeltető, (a  továbbiakban együtt: felek) 
felügyeleti szolgáltatási szerződést kötnek, amely az  általános szerződési feltételekből, valamint a  felek döntése 
szerint egyedi szolgáltatási szerződésből áll.

 (2) A felügyeleti szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi szolgáltatási szerződést, az általános 
szerződési feltételek kivonatát, valamint az általános szerződési feltételek egy példányát az üzemeltető rendelkezésére 
bocsátani.

 (3) A felügyeleti szolgáltatói szerződés írásbeli alakhoz kötött.

9. A hatósági ár

26. § (1) A hatósági ár a minimális felügyeleti szolgáltatásra terjed ki.
 (2) A  minimális felügyeleti szolgáltatáson felül nyújtott minden felügyeleti szolgáltatás díja a  felek közti szabad 

megállapodás tárgya.

27. § (1) Minimális felügyeleti szolgáltatásnak minősül a következő szolgáltatások összessége:
a) a NAV-val az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatás biztosítása;
b) a minimális felügyeleti szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése;
c) az AFE-től beérkező adózói adatok archiválása oly módon, hogy az a lenyomatképző algoritmusok biztonsági 

gyengülése ellen védett legyen, és az archiválás megfeleljen a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. 
(XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott hosszú távú megőrzésre alkalmas archiváló rendszer feltételeinek;

d) a szolgáltatás szüneteltetése és visszaállítása melyet az üzemeltető az 57. § szerinti bejelentéssel kezdeményez;
e) az ügyfélszolgálat biztosítása az üzemeltető részére;
f ) az adatkapcsolat hibája esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó és a szolgáltató érdekkörébe tartozó technikai 

segítségnyújtás; és
g) az Online Üzemeltetői Felület létrehozása és működtetése a  minimális felügyeleti szolgáltatások, valamint 

az egyéb szolgáltatások támogatására.
 (2) A hatósági ár – az (1) bekezdésben meghatározott, az üzemeltető az Art. 22/D. § alapján teljesítendő adatszolgáltatási 

kötelezettségének teljesítése érdekében kötelező, a  felügyeleti szolgáltató által nyújtott, minimális felügyeleti 
szolgáltatásnak minősülő szolgáltatások után – AFE-enként legfeljebb 5000 Ft/hó, amely az általános forgalmi adót 
nem tartalmazza.
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 (3) A szolgáltatás szüneteltetésének idejére a hatósági árat nem kell megfizetni, a felügyeleti szolgáltató a szüneteltetés 
megkezdésekor és a szolgáltatás visszaállításakor sem számíthat fel díjat az üzemeltető terhére.

28. § (1) A hatósági árat az adópolitikáért felelős miniszter a szolgáltatók igazolt költségeinek figyelembevételével állapítja 
meg.

 (2) Az adópolitikáért felelős miniszter a hatósági árat minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálja.
 (3) A minimális felügyeleti szolgáltatásokra kiterjedően hatósági árként megállapított legmagasabb árnál magasabb árat 

a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet.
 (4) A hatósági ár e bekezdésben meghatározott változásáról a felügyeleti szolgáltató a szerződő felet tájékoztatja.

29. §  Amennyiben az üzemeltető hozzájárul, a felügyeleti szolgáltató az általa végzett szolgáltatás díját tartalmazó számlát 
– postai út helyett – elektronikus levélben vagy elektronikus számla bemutatási rendszer útján is megküldheti 
az üzemeltető részére.

10. Általános szerződési feltételek általános szabályai

30. § (1) A  felügyeleti szolgáltató az  üzemeltetői szerződést úgy köteles kialakítani, hogy az  megfeleljen a  világosság, 
az egyértelműség és az áttekinthetőség követelményének.

 (2) Az  áttekinthetőség érdekében az  általános szerződési feltételeket pontos tartalomjegyzékkel és oldalszámozással 
kell ellátni. A  felügyeleti szolgáltató általános szerződési feltételei előlapján, jól látható módon köteles feltüntetni 
a hatálybalépés időpontját.

31. §  A felügyeleti szolgáltató köteles általános szerződési feltételeinek már nem hatályos változatait 5 évre visszamenőleg 
elektronikusan formában is megőrizni, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá 
ügyfélszolgálatán és internetes honlapján ezeket legalább 2 évre visszamenőleg hozzáférhetővé tenni. Üzemeltetői 
igény esetén az általános szerződési feltételekről a felügyeleti szolgáltató köteles tájékoztatást adni.

32. §  E rendeletben foglaltaktól a felek egyező akaratával az üzemeltető javára el lehet térni.

33. § (1) A  felügyeleti szolgáltató az  üzemeltetői szerződéssel kapcsolatos értesítési, tájékoztatási kötelezettségének 
egyértelműen, közérthetően és pontosan köteles eleget tenni.

 (2) Hatósági eljárás esetén a  felügyeleti szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy törvényben vagy vonatkozó 
rendeletekben meghatározott, üzemeltetői szerződéssel kapcsolatos értesítési, tájékoztatási kötelezettségének 
eleget tett, a  határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint az  üzemeltető törvényben vagy 
e rendeletben előírt hozzájárulásait beszerezte.

34. § (1) Az üzemeltetőt e rendelet alapján megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének 
napjától a szerződésszegés megszűnésének napjáig jár.

 (2) A felügyeleti szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a felügyeleti szolgáltató a szerződésszegő magatartás 
megszűnésétől számított 30 napon belül – az üzemeltetőt megillető kötbér mértékéről, a kötbérfizetésre okot adó 
szerződésszegő magatartásról és a kötbérfizetési kötelezettség teljesítésének módjáról szóló kifejezett tájékoztatással 
együtt – köteles eleget tenni. A felügyeleti szolgáltató köteles továbbá a kötbér összegének meghatározására általa 
alkalmazott számítást a  tájékoztatásban olyan módon feltüntetni, hogy az  üzemeltető számára lehetővé váljon 
a  számítás helyességének ellenőrzése. A  kötbérfizetési kötelezettség teljesítését a  felügyeleti szolgáltató nem 
kötheti az  üzemeltető kötbérre vonatkozó igényének bejelentéséhez. A  felügyeleti szolgáltató a  kötbérfizetési 
kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, hogy
a) a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az üzemeltető egyenlegén jóváírja, vagy
b) az üzemeltetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az üzemeltető 

részére egy összegben, jelenlévők esetében az  ügyfélszolgálaton, távollévők esetében – amennyiben 
a felügyeleti szolgáltató az üzemeltető szükséges adataival rendelkezik – banki átutalással, egyébként postai 
úton fizeti meg.
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11. Az általános szerződési feltételek tartalma

35. §  Az általános szerződési feltételek legalább a 2. mellékeltben szereplő fejezetcímek tartalmazzák.

36. § (1) A felügyeleti szolgáltató jogosult a fejezeteken belül új pontokat meghatározni.
 (2) Az olyan összefüggő szabályok, feltételek, amelyek terjedelmi okból a főszövegben nem helyezhetők el, mellékletben 

is meghatározhatók. A főszövegben a mellékletre utalni kell. A mellékletek az általános szerződési feltételek részét 
képezik, azonban az általános szerződési feltételek főszövegét nem módosíthatják.

12. A kiemelt üzemeltetőkkel kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályok

37. § (1) Azon üzleti üzemeltető esetében, amelynek foglalkoztatotti létszáma legalább 10 fő és éves nettó árbevétele vagy 
mérlegfőösszege legalább 1 milliárd forint, a  felek egyező akarattal eltérhetnek e  rendelet általános szerződési 
feltételeinek rendelkezéseitől.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazása esetén az  egyedi üzemeltetői szerződés tartalmazza, hogy a  felügyeleti szolgáltató 
az általános szerződési feltételtől miben és hogyan tér el.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglalt feltételeket, mutatókat a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény rendelkezései szerint kell meghatározni, bizonyítani.

38. §  A felügyeleti szolgáltató elektronikus úton történő szerződéskötéskor is köteles biztosítani, hogy a  kis- és 
középvállalkozások az üzemeltetői szerződés megkötésekor kérhessék az egyéni üzemeltetőkre vonatkozó szabályok 
vonatkozásukban történő alkalmazását, amennyiben az  általuk igénybe venni kívánt szolgáltatás az  egyéni 
üzemeltetők számára is elérhető a  felügyeleti szolgáltató általános szerződési feltételei szerint. Ebben az  esetben 
a felügyeleti szolgáltató a részletes – az előnyöket és hátrányokat bemutató – tájékoztatást elektronikus úton köteles 
megadni, és a tájékoztatás megtörténtét köteles igazolni.

13. A felügyeleti szolgáltatói szerződés létrejötte

39. § (1) A  felügyeleti szolgáltatás nyújtására vonatkozó igény bejelentésével egyidejűleg az  üzemeltető a  felügyeleti 
szolgáltató rendelkezésére bocsájtja az 51. § szerinti nyilatkozat egy példányát.

 (2) A felügyeleti szolgáltatás nyújtására vonatkozó igényt tartalmazó üzemeltetőtől származó jognyilatkozat hatályosulását 
követően – amennyiben szükséges és a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor – 
a felügyeleti szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül elvégzi az igény teljesíthetőségével kapcsolatos 
vizsgálatait, és e határidőn belül igazolható módon nyilatkozik és értesíti a felhasználót arról, hogy
a) az igényt teljesíti,
b) az igény teljesíthető, de a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az igénybejelentéstől számított 

30 napon belül nem tudja megkezdeni, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére 
vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

c) az igényt nem képes teljesíteni.
 (3) A felügyeleti szolgáltató a (2) bekezdés c) pontja szerinti jognyilatkozatot akkor teheti meg, amennyiben a rendelet 

15.  § (4)  bekezdés e)  pontja által meghatározott, engedélyhez csatolt dokumentumban foglaltakkal összhangban 
megállapítja, hogy az automatába az AFE nem szerelhető be, illetve az e rendelet szerinti funkcionalitását ellátni nem 
képes.

 (4) A felügyeleti szolgáltató a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott nyilatkozatával egyidejűleg az üzemeltető 
rendelkezésére bocsájtja a  felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésre vonatkozó jognyilatkozatát. Amennyiben 
a felügyeleti szolgáltató az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint arra a következtetésre jut, hogy az igényt 
teljesíteni nem képes, és a (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot tesz, ebben az esetben a felügyeleti szolgáltató 
a szerződés megkötésére nem kötelezhető.

40. § (1) A  felügyeleti szolgáltató a  felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésétől számított 30 napon belül vagy a  felek 
felügyeleti szolgáltatói szerződésben foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban köteles a  szolgáltatás 
nyújtását megkezdeni.

 (2) A  felügyeleti szolgáltató által vállalt határidő elmulasztása esetén a  felügyeleti szolgáltató kötbért köteles fizetni, 
melynek összege minden késedelmes nap után az általános szerződési feltételekben foglalt díj időarányos része.
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 (3) Amennyiben a  felügyeleti szolgáltató műszaki okból nem képes teljesítésre, és ezért a  felügyeleti szolgáltatói 
szerződést felmondja, a felügyeleti szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen 
elteltétől az felügyeleti szolgáltatói szerződés megszűnéséig a kötbér felét köteles megfizetni.

 (4) Ha a felügyeleti szolgáltató a vállalt határidő alatt nem teljesít, akkor az üzemeltető jogosult a felügyeleti szolgáltatói 
szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az üzemeltető elállása esetén a felek kötelesek egymással 
elszámolni.

14. A felügyeleti szolgáltatói szerződés megszűnése

41. § (1) A felügyeleti szolgáltatói szerződés megszűnik, ha
a) az üzemeltető az  automatát jogszabálynak megfelelően selejtezte, és erről a  felügyeleti szolgáltatót 

tájékoztatta,
b) az automata vagy AFE eladása esetén, ha az üzemeltető az erre vonatkozó adás-vételi szerződés megküldésével 

az  adás-vételről a  felügyeleti szolgáltatót tájékoztatta, és mellékeli az  új tulajdonos felügyeleti szolgáltatási 
szerződés kötésére irányuló jognyilatkozatát,

c) ha az  automata vagy AFE használatára jogosító használati szerződés megszűnik, és az  üzemeltető vagy 
a  tulajdonos a  felügyeleti szolgáltatót tájékoztatta, valamint mellékeli az  új üzemeltető vagy a  tulajdonos 
felügyeleti szolgáltatási szerződés kötésére irányuló jognyilatkozatát,

d) ha az üzemeltető jogutód nélkül megszűnik, vagy
e) a felügyeleti szolgáltatói szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott esetekben.

 (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott felügyeleti szolgáltatási szerződés kötésére irányuló jognyilatkozat 
alapján létrejött szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatás szüneteltetése bejelenthető.

15. A felügyeleti szolgáltatási tevékenység

42. § (1) A felügyeleti szolgáltató minimális felügyeleti szolgáltatást végez.
 (2) A felügyeleti szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az e rendeletben és jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően további tevékenység végzésére jogosult. Ilyen tevékenységnek minősül különösen:
a) az automata műszaki felügyelete,
b) a készpénzmentes fizetési szolgáltatás és
c) a logisztikai tanácsadás és szolgáltatás.

16. A felügyeleti szolgáltatás szüneteltetése

43. §  A felügyeleti szolgáltató a  szolgáltatást szünetelteti, ha az  üzemeltető a  felügyeleti szolgáltatónak bejelentette 
az automata üzemeltetésének 30 napot meghaladó szünetelését.

44. § (1) Az üzemeltető köteles a felügyeleti szolgáltatót az általa kért szüneteltetési időszak végéről tájékoztatni. A felügyeleti 
szolgáltató a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 72 órán belül a  szolgáltatást köteles visszakapcsolni, és erről 
az üzemeltetőt haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíteni.

 (2) Amennyiben a  visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a  felügyeleti szolgáltató külön díjat nem 
számíthat fel. Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a  felügyeleti szolgáltató indokolt, 
méltányos, egyszeri díjat számíthat fel.

17. A felügyeleti szolgáltató tevékenységének felelősségi szabályai

45. § (1) A felügyeleti szolgáltató köteles a felügyeleti szolgáltatói tevékenységét az e rendeletben foglaltak szerint ellátni.
 (2) A felügyeleti szolgáltató e rendeletben meghatározott tevékenységének ellátását az engedélyező hatóság ellenőrzés 

keretében rendszeresen vizsgálja.
 (3) Amennyiben a  felügyeleti szolgáltató tevékenységét nem az  e  rendeletben előírtaknak megfelelően gyakorolja, 

az engedélyező hatóság 30 napos határidő tűzésével felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására.
 (4) A (3) bekezdésben előírt határidő eredménytelen elteltét követően az engedélyező hatóság határozatával a felügyeleti 

szolgáltató regisztrációját a nyilvántartásából törli.
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V. FEJEZET 
AZ AUTOMATA SZERVIZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

18. Az AFE szervizelésével kapcsolatos általános szabályok

46. § (1) Az AFE burkolatának megbontásával járó szervizelési tevékenységet kizárólag a felügyeleti szolgáltatói engedélyben 
nevesített AFE szerviz végezhet.

 (2) A felügyeleti szolgáltató által kiadott AFE telepítési engedéllyel rendelkező személy (a továbbiakban: AFE telepítő) 
AFE-vel kapcsolatos szervizelési tevékenység keretében kizárólag
a) az AFE beszerelését automatába,
b) az AFE kiszerelését automatából, és
c) az AFE és az automata egyéb alkatrészei közötti kapcsolat kiépítését vagy megbontását
végezheti.

 (3) A  felügyeleti szolgáltató nevében eljáró személy a  szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre 
történő külön felhívás nélkül is köteles az  AFE telepítési engedélyét az  üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, 
meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére a  szervizelési jogosultság ellenőrzésére 
alkalmas módon bemutatni.

 (4) Az  üzemeltető köteles a  felügyeleti szolgáltatónak bejelenteni minden olyan tevékenységet, amely az  AFE 
csatlakozásának megbontásával jár. A  bejelentésben meg kell adni a  beavatkozást elvégző személy AFE telepítési 
engedélyének számát és a beavatkozás időpontját.

47. § (1) A  felügyeleti szolgáltató nevében eljáró személy az  AFE szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően 
megvizsgálja, hogy az AFE elhelyezése, csatlakoztatása szabályos-e.

 (2) Ha az  AFE nincs szabályosan elhelyezve vagy csatlakoztatva, továbbá, ha az  automata szervizelési tevékenység 
megkezdése előtt egyéb rendellenesség észlelhető, erről az  AFE telepítő az  automata szervizelési tevékenység 
megkezdését megelőzően jegyzőkönyvet vesz fel.

 (3) A  felügyeleti szolgáltató nevében eljáró személy a  (2)  bekezdésben foglaltakon túl az  automata szervizelési 
tevékenység során észlelt, az AFE-t érintő illetéktelen vagy az e rendeletben, illetve az AFE típusáról közzétetteknek 
meg nem felelő beavatkozásról, az AFE bármilyen sérüléséről, illetéktelen felnyitási kísérletének észleléséről, egyéb 
rendellenességről köteles jegyzőkönyvet felvenni.

48. § (1) A  felügyeleti szolgáltató nevében eljáró személy az  általa végzett automata szervizelési tevékenységről, továbbá 
azokról az eseményekről, körülményekről, amelyekről e rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie 1 munkanapon 
belül adatot szolgáltat a felügyeleti szolgáltató felé, a felügyeleti szolgáltató által meghatározott módon.

 (2) A  felügyeleti szolgáltató nevében eljáró személy az  általa felvett jegyzőkönyvek egy példányát az  üzemeltető 
(képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelenlévő más személy) részére átadja, vagy 
elektronikus úton elküldi.

 (3) Az üzemeltető a jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.
 (4) A felügyeleti szolgáltató az e rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.
 (5) A felügyeleti szolgáltató megszűnését követően az e rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek a (4) bekezdésben 

foglalt időpontig
a) a jogi személy jogutódja, vagy jogszabályban, határozatban erre kötelezett,
b) a közkereseti társaságnál és a betéti társaságnál a jogszabályban meghatározott személy
tesz eleget.

49. § (1) A felügyeleti szolgáltató köteles saját maga vagy az érdekkörében eljáró fél útján a szolgáltatási területén lévő AFE 
szervizelését biztosítani.

 (2) Az  üzemeltető köteles  évente minden általa üzemeltetett automatában működő AFE felülvizsgálatát elvégeztetni 
a felügyeleti szolgáltatóval. A felülvizsgálat során ellenőrizni kell:
a) az AFE és csatlakozásainak sértetlenségét, és
b) az áramellátó rendszer, beleértve az akkumulátor (ha tartalmaz ilyet az AFE) állapotát és működőképességét.

 (3) A felülvizsgálatról a felülvizsgálatot végző minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni, és rendellenesség esetén 
azt a felügyeleti szolgáltató a vizsgálatot követő 2 napon belül jelenti a NAV részére.

 (4) Két egymást követő felülvizsgálat között nem telhet el 13 hónapnál hosszabb idő.
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VI. FEJEZET 
AZ AUTOMATA ÜZEMELTETÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI

50. §  Az e  rendeletben foglalt kivételektől eltekintve kizárólag olyan automata üzemeltethető, amelybe engedéllyel 
rendelkező felügyeleti szolgáltatóhoz csatlakoztatott AFE került elhelyezésre, és az adóalany az automatába szerelt 
AFE segítségével teljesíti az Art. 22/D. § (4a) bekezdéseiben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget.

51. § (1) Automata kizárólag olyan nyilatkozat birtokában üzemeltethető, amelyben az  üzemeltetési helyet rendelkezésre 
bocsátó személy hozzájárul az automata üzemeltetési helyén történő elhelyezéséhez.

 (2) A nyilatkozat tartalmazza:
a) az elhelyezést biztosító adóalany nevét, székhelyét, adószámát,
b) az elhelyezés pontos (a természetben is azonosítható) helyét, és
c) az automatát üzemeltető adóalany nevét, székhelyét, adószámát.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat másolatát elektronikus formában mellékelni a felügyeleti szolgáltatói szerződéshez.

52. § (1) Az üzemeltető köteles a felügyeleti szolgáltatónak és a NAV-nak elektronikusan, az általa megjelölt módon bejelenteni 
a bejelentésre okot adó körülményt megelőzően
a) az új AFE üzembe helyezési igényét,
b) üzembe helyezett AFE átszemélyesítési igényét.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni:
a) az üzemeltető nevét,
b) az üzemeltető adószámát,
c) az üzemeltető székhelyét,
d) az automata üzemeltetésének helyét, a fellelhetőséget biztosító pontossággal,
e) az 50. §-ban nevesített nyilatkozat másolatát.

 (3) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja esetén a  NAV a  bejelentés beérkezéstől számított 24 órán belül elektronikus 
úton megküldi az  AFE üzembe helyezéséhez szükséges üzembe helyezési vagy átszemélyesítéséhez szükséges 
átszemélyesítési kódot.

 (4) Az  üzemeltető a  szolgáltatói szerződés megkötését követően köteles az  üzembe helyezési vagy átszemélyesítési 
kódot a felügyeleti szolgáltató részére átadni.

 (5) A  felügyeleti szolgáltató az  AFE-hez rendeli az  AP számot, az  automata regisztrációs számát, az  automata gyártói 
nevét, az AFE telepítését végző személy telepítői azonosítószámát, valamint a NAV által az üzemeltető részére kiadott 
üzembe helyezési vagy átszemélyesítési kódot.

 (6) Az (5) bekezdésben foglaltak AFE-ben történő rögzítését követően az AFE a 3. mellékletben meghatározottak szerint 
a felügyeleti szolgáltató rendszerén keresztül kapcsolatba lép a NAV szerverével. A NAV szervere a 3. melléklet szerinti 
kommunikáció során
a) üzembe helyezi és az üzemeltetőhöz valamint az automatához rendeli az AFE-et,
b) üzembe helyezett AFE esetén módosítja az AFE-hez rendelt üzemeltető illetve automata adatait,
c) elutasítja az  üzembe helyezést, illetve átszemélyesítést, amennyiben a  rögzített üzembe helyezési kód 

vagy átszemélyesítési kód érvénytelen, vagy egyéb, adategyezőségi hiba okán az  üzembe helyezés, illetve 
átszemélyesítés nem végezhető el.

 (7) Érvénytelen az üzembe helyezési vagy átszemélyesítési kód, amennyiben azt nem a NAV adta ki, illetve amennyiben 
azt korábban más AFE üzembe helyezéséhez illetve átszemélyesítéséhez felhasználták.

 (8) A  bejelentésen megadott, a  (2)  bekezdés a)–c)  pontjában megjelölt adatok kizárólag az  adóalany azonosítását 
szolgálják, az  AFE üzembe helyezése illetve átszemélyesítése a  NAV nyilvántartásában szereplő adatokkal valósul 
meg.

53. § (1) Amennyiben az üzemeltető 52. § (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adataiban változás következik be, a NAV 
szervere a  3.  mellékletben meghatározottak szerint módosítja az  AFE-ben az  üzemeltető nevére, adószámára, 
székhelyére vonatkozó adatot.

 (2) Az 52. § (2) bekezdés d)–e) pontjában megjelölt adat megváltoztatását az üzemeltető az 58. § (1)–(2) bekezdésében 
foglaltak szerint kérheti a NAV-tól.
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54. § (1) Az  üzemeltető köteles biztosítani, hogy az  AFE és a  felügyeleti szolgáltató szervere közötti, e  rendelet szerinti 
elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható körülmény ne zavarja, 
ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul elhárítani.

 (2) Az  üzemeltető az  automata működési helyének ismeretében, szükség esetén köteles olyan külső antenna 
felszereléséről gondoskodni, amivel az AFE e rendeletben foglalt adatszolgáltatása biztosítható.

55. §  A NAV blokkolja az AFE-t
a) 22. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti esetben, az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését 

követő naptól,
b) amennyiben az  üzemeltető a  felügyeleti szolgáltatón keresztül bejelenti az  automata üzemeltetésének 30 

napot meghaladó szüneteltetését, az üzemeltető 57. § (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján a bejelentését 
követő naptól az üzemeltető 57. § (2) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt napig,

c) amennyiben a  felügyeleti szolgáltató az  üzemeltető részére biztosított szolgáltatást megszünteti, 
a megszüntetés kezdő napjától,

d) az AFE megsemmisülése, elvesztése, eltulajdonítása esetén az  üzemeltető a  61.  § (3)  bekezdés szerinti 
bejelentését követő naptól.

56. §  Az automata kezelőszerveinek elhelyezésére szolgáló felületen jól olvashatóan, környezeti hatások ellen alkalmas 
módon védetten, egyértelműen azonosíthatóan, az  automata üzemelése során folyamatosan szerepeltetni kell 
az automata regisztrációs számát, illetve az AFE AP számát. Esetleges rongálódás esetén a feliratokat haladéktalanul 
pótolni kell.

19. Változás az automata használatában

57. § (1) Az  üzemeltető elektronikus úton, a  NAV által rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni a  NAV-nak 
az  automata üzemeltetésének szüneteltetését, a  szüneteltetés megkezdésekor haladéktalanul. A  szüneteltetés 
kezdetét az AFE naplóállományában is rögzíteni kell a 3. melléklet szerint.

 (2) A szüneteltetés végét az üzemeltető a felügyeleti szolgáltatón keresztül köteles bejelenti a NAV-nak a szüneteltetés 
végén. A szüneteltetés végét az AFE naplóállományában is rögzíteni kell a 3. melléklet szerint.

58. § (1) Az  üzemeltető elektronikusan, az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon köteles a  NAV-hoz adatszolgáltatást 
teljesíteni, amennyiben az  általa üzemeltetett AFE-t használatból végleg kivonja, a  használatból történő kivonást 
megelőzően.

 (2) Használatból történő végleges kivonásnak minősül, ha az üzemeltető úgy fejezi be az AFE üzemeltetését, hogy adott 
automatát a továbbiakban nem kívánja
a) üzemeltetni vagy
b) továbbértékesíteni.

 (3) Aktív, érvényes szolgáltatási szerződés mellett működő AFE nélkül automatát üzemeltetni tilos.
 (4) A használatból kivont AFE selejtezendő, újbóli üzembe helyezése nem lehetséges.
 (5) Az  AFE kiszerelést követően az  automatába az  AFE beszerelése és e  rendelet szerinti beüzemelése mellett újra 

üzemeltethető.

59. § (1) Az  üzemeltető köteles az  AFE üzemeltetési helyének megváltozását elektronikusan, az  erre a  célra rendszeresített 
nyomtatványon, az  üzemeltetési hely megváltoztatásának időpontját megelőzően a  NAV-hoz bejelenteni. 
A bejelentésben meg kell jelölni az üzemeltetési hely megváltoztatásának tervezett időpontját.

 (2) Az  üzemeltető köteles az  (1)  bekezdés alapján megtett bejelentéshez csatolni az  50.  § alapján az  új üzemeltetési 
helyet rendelkezésre bocsátó személy által kiállított nyilatkozatot.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a NAV szervere a 3. mellékletben meghatározottak szerint a bejelentésben 
megjelölt időponttal módosítja az üzemeltetési helyre vonatkozó adatot.

60. §  Az üzemeltető köteles az  AFE megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően 
haladéktalanul, elektronikusan, az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni a  NAV-nak, illetve 
a szolgáltatási szerződésben meghatározott módon a felügyeleti szolgáltatónak.
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20. Az AFE selejtezése

61. § (1) Selejtezni kell az AFE-t, ha
a) javíthatatlan,
b) megsemmisült, elveszett,
c) eltulajdonították vagy
d) az üzemeltető az általa üzemeltetett AFE-t használatból végleg kivonja.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti selejtezést
a) javíthatatlan AFE esetén a felügyeleti szolgáltató által felvett jegyzőkönyv alapján, a jegyzőkönyv létrehozásától,
b) megsemmisült, elveszett AFE esetén a  megsemmisülés, elvesztés 60.  § szerinti bejelentése alapján, 

a bejelentéstől,
c) eltulajdonított AFE esetén az  eltulajdonítás miatt indult szabálysértési eljárást vagy büntetőeljárást lezáró 

jogerős döntés alapján, a döntés jogerőre emelkedésétől,
d) az üzemeltető az általa használatból végleg kivont AFE esetében a bejelentéstől
számított 30 napon belül kell elvégezni.

 (3) Az AFE selejtezhető az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben is. A selejtezésről a felügyeleti szolgáltató jegyzőkönyvet 
vesz fel és a  selejtezésről a  NAV részére elektronikus úton, az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon adatot 
szolgáltat.

 (4) A selejtezett AFE automatába nem szerelhető be, üzemeltetőhöz rendelése nem lehetséges.

21. AFE cseréje és az AFE-re vonatkozó egyéb szabályok

62. §  AFE csere esetén a beszerelésre kerülő AFE tekintetében a rendelet új AFE regisztrációjára és üzembe helyezésére 
illetve az átszemélyesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

63. §  A felügyeleti szolgáltató minden – a NAV-nál regisztrált – AFE aktuális állapotát nyilvántartani köteles.

VII. FEJEZET 
VEGYES RENDELKEZÉSEK

22. Az AP szám

64. § (1) Az AP szám az AFE egyedi azonosító száma.
 (2) Az AP szám 9 karakterből álló azonosító, amelynek

a) az 1. karaktere „W” betű,
b) 2–4. karaktere „001”-gyel induló, a felügyeleti szolgáltatói engedélyben meghatározott, folyamatosan 1-gyel 

növekvő sorszám,
c) az 5-9. karaktere a  felügyeleti szolgáltató által meghatározott, „00001”-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel 

növekvő sorszám.
 (3) A (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott 1–4. karakter a felügyeleti szolgáltatói engedély száma.

65. § (1) A gyártói tesztelés, illetve tanúsítás céljából üzembe állított AFE-k tekintetében az AP számot a felügyeleti szolgáltató 
kérésére a NAV adja. Az AP szám meghatározásakor a 64. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karakterként 
gyártói teszt illetve tanúsítás esetén „Y”. Az így rendszerbe állított AFE-k kizárólag tesztelési célra használhatók.

 (2) A felügyeleti szolgáltató az (1) bekezdés szerinti AFE rendszerbe állításáról, üzemeltetési helyéről és üzemeltetésének 
megszüntetéséről elektronikus úton adatot szolgáltat a  NAV részére az  adatszolgáltatásra okot adó körülmény 
bekövetkezését követő 5 napon belül.

23. Ellenőrzés

66. § (1) Az automata üzemeltetésével, szervizelésével és az automatába rögzített adatok NAV felé történő szolgáltatásával 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket az NAV az Art. ellenőrzési fejezetében meghatározott 
szabályainak, a hatósági eljárást az Art. hatósági eljárásra vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával folytatja 
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le azzal, hogy az ellenőrzött adóalanyon az ellenőrzött felügyeleti szolgáltatót, üzemeltetőt, automata tulajdonost, 
egyéb személyt, adókötelezettségen az  automata üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott 
kötelezettséget kell érteni.

 (2) Az  AFE telepítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban 
meghatározott kötelezettségeket–a kötelezettség fennállása alatt és az azt követő ötödik naptári év végéig – a NAV 
ellenőrzi.

 (3) A  NAV az  üzemeltető, a  tulajdonos, a  felügyeleti szolgáltató vagy más személy (1)  bekezdés szerinti ellenőrzése 
során talált AFE-t illetve automatát vizsgálat céljából átvételi elismervény ellenében legfeljebb 15 napra bevonhatja, 
ha az  automatával történő visszaélés gyanúját észleli, és a  tényállás másként nem tisztázható. A  bevont AFE-t 
illetve automatát a  NAV annak megállapítása érdekében, hogy az  AFE illetve automata megfelel a  jogszabályban 
meghatározott műszaki követelményeknek (a  továbbiakban: ellenőrző vizsgálat), átadja az  engedélyező hatóság 
részére.

 (4) A  (3)  bekezdést kell alkalmazni, ha az  automata működésének jogszabályban meghatározott hírközlő eszköz és 
rendszer útján történő felügyelete során a  NAV az  automatával történő visszaélés gyanúját észleli, és a  tényállás 
másként nem tisztázható.

 (5) Az  engedélyező hatóság az  ellenőrző vizsgálat eredményéről határozatot hoz, amelyet az  üzemeltetővel, illetve 
a felügyeleti szolgáltatóval közöl. Az engedélyező hatóság a határozatról elektronikus úton tájékoztatja a NAV-ot.

 (6) Amennyiben az  engedélyező hatóság az  ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a  bevont AFE 
e rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, de a hiba, hiányosság kiküszöbölhető, úgy az AFE 
visszaadásával egyidejűleg határidő tűzésével felhívja a felügyeleti szolgáltatót a hiba kijavítására. A kötelezett a hiba 
előírt határidőben történő kijavítását az engedélyező hatóság előtt igazolni köteles.

 (7) Ha az  ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy az  automata, illetve az  AFE a  jogszabályban 
meghatározott követelményeknek nem felel meg, és ez befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat és a hiba, 
hiányosság nem küszöbölhető ki, vagy azt az arra kötelezett az előírt határidőn belül nem teljesíti, az engedélyező 
hatóság határozattal előírja az automata, illetve az AFE engedélyező hatóság részére történő leadását.

 (8) A  7–8.  § szerinti tanúsítványokat a  tanúsító szervezetnek a  kiállítástól számított 12 havonta kötelezően felül kell 
vizsgálni.

67. §  A NAV az  AFE bevonásáig az  AFE-t – a  3.  mellékletben foglaltak szerint–blokkolhatja. Az  AFE blokkolt állapotba 
helyezése az AFE bevonásának idejébe beleszámít.

24. A felügyeleti szolgáltatói engedélyezéssel összefüggő díjfizetés részletszabályai

68. § (1) A  felügyeleti szolgáltatói engedélyezésére irányuló eljárásért és a  engedély módosításáért fizetendő igazgatási-
szolgáltatási díj mértékét az 5. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  igazgatási-szolgáltatási díjat az MKEH 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számlájára átutalással vagy 
fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. A közlemény rovatban az alábbiakat kell szerepeltetni:
a) a felügyeleti szolgáltató neve, adószáma,
b) felügyeleti szolgáltatói engedély módosításáért fizetendő díj esetében:

ba) felügyeleti szolgáltató neve, adószáma,
bb) eredeti engedély száma,
bc) módosítás sorszáma.

 (3) A díj megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését a fizetési 
számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrész másolatával, átutalási megbízás esetén a  hitelintézet 
által kiállított, az  átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával kell igazolni 
az engedély iránti kérelem benyújtásakor.

69. §  Az igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint visszatérítésére az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell 
alkalmazni.

70. § (1) Ha az  engedély megadására, módosítására irányuló kérelmet a  felügyeleti szolgáltató visszavonja és a  vizsgálat 
a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza.
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 (2) Az  igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza, ha az  engedélyező hatóság a  felügyeleti szolgáltató engedélyezése 
iránti, a módosítás iránti kérelmet elutasítja.

 (3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelem visszavonásáig a vizsgálatra nem került sor, a megfizetett 
igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Hatályba léptető rendelkezések

71. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

26. Átmeneti rendelkezések

72. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától felügyeleti szolgáltatásba nem beköthető automata nem helyezhető üzembe.
 (2) A (3) bekezdésben megjelölt kivételtől eltekintve, 2017. január 1-től automata kizárólag működő AFE-val felszerelve 

üzemeltethető.
 (3) E rendelet hatálybalépésének napján a 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet szerint regisztrált a felügyeleti szolgáltatásba 

nem beköthető automata 2018. január 1-ig AFE felszerelése nélkül is üzemeltethetőek. Az  üzemeltető e  rendelet 
hatálybalépésekor üzemeltetett felügyeleti szolgáltatásba nem beköthető automatáról 2016.  december 31-ig 
elektronikusan, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat a NAV részére. Az adatszolgáltatásban 
meg kell jelölni az üzemeltető nevét, adószámát, illetve az automata regisztrációs számát.

27. Az Európai Unió jogának való megfelelés

73. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelethez  

1. melléklet az …… /2016 (……) NGM rendelethez 

Az AFE-re, illetve a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerére és 
munkafolyamatára vonatkozó műszaki követelmények 

 
A) A Felügyeleti Szolgáltató (a továbbiakban: FSZ) informatikai rendszerére vonatkozó 

követelmények 

1) Az élelmiszer értékesítését kezelőszemélyzet nélkül végző étel- és italautomata 
beruházásainak védelmében a FSZ az egyes automata típusok sajátosságaihoz igazodóan 
alakíthatja ki a jelen melléklet követelményeiben meghatározott képességekkel rendelkező 
AFE és saját központja közötti kommunikációt. A kommunikációt úgy kell kialakítani, 
hogy a jelen rendelet 3. mellékletében definiált NAV felé történő kommunikáció és 
adatszolgáltatás megvalósítható legyen.  

2) Az FSZ elektronikus információs rendszerét legalább az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott 
technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, 
továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 
követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet alapján  úgy kell kialakítani 
hogy megfeleljen a védelmi intézkedések területén az következő biztonsági osztályok: 

a)      Adminisztratív védelmi intézkedések – 3. biztonsági osztály 
b)    Fizikai védelmi intézkedések – 3. biztonsági osztály 
c)       Logikai védelmi intézkedések 

i.      bizalmasság – 3. biztonsági osztály, 
ii.      sértetlenség – 3. biztonsági osztály, 
iii.      rendelkezésre állás – 3. biztonsági osztály. 

 

3) Az AFE-k és a FSZ között zárt APN-t kell kialakítani. Az AFE és a FSZ közötti 
kommunikációs csatornát a telemetriai, műszaki felügyeleti valamint fizetési tranzakciók 
lebonyolítására is igénybe lehet venni. Ezen információk leválasztását az értékesítési 
információkról a FSZ központi rendszere végzi. 

4) Az AFE és a FSZ közötti kommunikációban biztosítani kell az AFE-k device certificate 
alapú azonosítását, az adatok SSL titkosítással történő biztonságos küldését valamint az 
AFE-k által generált aláíró kulccsal történő adat aláírást a sértetlenség érdekében. Az 
alkalmazott kulcsok hossza RSA algoritmus esetén legalább 2048 bit legyen. Ezzel 
egyenértékű biztonságot adó más algoritmus is használható, amennyiben azt a 7-8. § 
szerinti tanúsítványt kiállító tanúsító szervezet elfogadja. 

5) A biztonsági követelményeknek való megfelelőséget a 8. §-nak és a 9. §-nak megfelelő 
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni, melyet az engedélyezési 
kérelemhez kell csatolni. 
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6) A FSZ és a NAV között két egymástól független útvonalon megvalósított VPN 
kapcsolatot kell felépítenie a FSZ-nak. Az adatkapcsolat minimális sávszélessége a 
felügyelt AFE-k mennyisége szorozva 16 kbit/s-mal. 

7) A felügyeleti szolgáltatónak 

a) az AFE-k által gyűjtött adatokat zárt informatikai rendszerben kell kezelnie, 

b) az e rendelet által szolgáltatandó adatok és AFE által gyűjtött egyéb adatok 
logikai elválasztását biztosítania kell, 

c) rendelkeznie kell telephely biztonsági tanúsítvánnyal, 

d) a tárolt adózói adatok közvetlen módosítására nem lehet jogosultsága, az 
informatikai rendszerét úgy kell kialakítania, hogy az adózói adatokat kizárólag a 
NAV szerveréről érkező utasítás alapján módosíthassa, 

e) a felügyeleti szolgáltatói feladatainak ellátása céljából működtetett 
rendszereit az Európai Unió területén, korlátozott hozzáférésű, biztonságos területen 
kell elhelyeznie, amelynek kialakítása során szünetmentes tápellátást és illetéktelen 
személyek hozzáférését megakadályozó felépítést kell biztosítania, valamint a 
központi szervert megfelelő fizikai és logikai behatolás elleni védelemmel, 
vírusvédelemmel, tűzfallal kell ellátnia a jogosulatlan hozzáférések 
megakadályozása céljából, 

f) gondoskodnia kell arról, hogy a szervertermébe az üzemeltetés és a 
karbantartás elvégzésére  jogosultakon kívül kizárólag a NAV részére előzetesen 
írásban bejelentett személyek léphetnek be, a belépésről elektronikus beléptető 
rendszer által vezetett nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a belépő 
személyazonosító adatait, a belépés és távozás idejét és a belépés célját; valamint 
arról, hogy a közigazgatási hatóságok hatósági ellenőrzéssel kapcsolatban a 
szerverterembe bármikor beléphetnek, és a biztosítania kell, hogy rendszereinek 
ellenőrzése bármikor akadálymentesen megtörténhessen. 

g) rendszerének minimálisan 99,5 %-os rendelkezésre állást kell garantálnia, 
nagy hibatűrésű rendszer alkalmazásával, 

h) a felügyeleti szolgáltatói feladatainak ellátása céljából működtetett 
rendszerét naplóznia kell, amely naplók megváltoztathatatlanságáról gondoskodnia 
kell; valamint a naplóbejegyzéseknek tartalmazniuk kell az események 
megnevezését, dátumát, idejét ezredmásodperc pontossággal és az eseményt 
egyértelműen azonosító minden egyéb információt, 

i) biztosítania kell az engedélyező hatóság, illetve a NAV számára a naplók 
ellenőrizhetőségéhez szükséges hozzáférést, 

j) biztosítania kell, hogy felügyeleti szolgáltatói feladatainak ellátása céljából 
működtetett rendszeréhez kizárólag a felügyeleti szolgáltató informatikai 
rendszerének megfelelőségét igazoló tanúsítványban megnevezett AFE 
kapcsolódhasson, 
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k) az AFE által rögzített értékesítési adatokból (tranzakciós adatok) létrejött 
adatcsomagokat zárt számadású, kihagyás és ismétlés nélkül növekvő 
sorozatszámmal, valamint az AFE-ban tárolt kulcs felhasználásával védett hardver 
és szoftver környezetben elektronikus aláírással kell ellátnia, amelyhez az aláíró 
kulcsot a felügyeleti szolgáltató adja ki saját rendszeréből , 

l) a beérkező adózói adatokat és a központi rendszerének működési naplóit 
olyan módon kell archiválnia, hogy az a lenyomatképző algoritmusok biztonsági 
gyengülése ellen védett legyen, és az archiválás megfeleljen a digitális archiválás 
szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott hosszú távú 
megőrzésre alkalmas archiváló rendszer feltételeinek. 

 
B) Az AFE-ra vonatkozó követelmények 

1. Az AFE-nek alkalmasnak kell lennie az értékesítés, illetve az e rendeletben meghatározott 
egyéb események adatainak rögzítésére, tárolására és továbbítására a FSZ központjába 
annak érdekében, hogy a FSZ a B) részben megadott adatszolgáltatási követelményeknek 
ezen adatok birtokában eleget tudjon tenni a B) pontban meghatározott tartalommal, 
módon és szerkezetben.  

2. Az AFE alkalmas lehet az automata működésével kapcsolatos olyan adatok rögzítésére és 
továbbítására is, amelyeket e rendelet nem követel meg.  

3. Az automata nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az üzemeltető, vagy más 
személy törölheti, módosíthatja, vagy kiegészítheti az AFE-ben már rögzített adatokat, ide 
nem értve, ha erre vonatkozó utasítás a NAV szerveréről érkezik. 

4. Az automata nem lehet alkalmas értékesítés végrehajtására az értékesítés adatainak 
rögzítése nélkül. 

5. Az AFE-vel felszerelt automatához tilos csatlakoztatni, illetve egybeépíteni olyan 
egységgel, berendezéssel, amely korlátozza annak e rendeletben szabályozott funkcióit, 
kivéve az e rendeletben kifejezetten engedélyezett eseteket.  

6. Az automata – az e rendeletben meghatározott kivételektől eltekintve – csak akkor 
végezhet értékesítést, ha az automatában AFE működik.  

7. Értékesítéskor az AFE rögzíti az értékesítés adatait. A rögzített adatokat az AFE 
mindaddig tárolja, amíg azokat nem tudta az FSZ számára sikeresen továbbítani.  

8. Az AFE-t az automatába olyan módon kell beépíteni, hogy az elválaszthatatlanul 
kapcsolódjon az automata vezérlőpaneljéhez. Az AFE beépítést úgy kell megvalósítani, 
hogy az bekötésében, vezérlési logikában valamint rögzítési kivitelezésében az automata 
vezérlésének, pénzvizsgáló, banki tranzakciós terminál, illetve egyéb csatlakozó 
elemeinek tekintetében roncsolás nélkül megbonthatatlan zárt rendszert képezzen. A 
beépítést úgy kell megvalósítani, hogy a vezérlési és fizető eszköz kezelést megvalósító 
elemeinek megbontása esetén, illetve az AFE kiktatása esetén az automatának 
működésképtelennek és árukiadásra alkalmatlannak kell lennie.  
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BA) Automata blokkolt állapota 

9. Az automatának blokkolt állapotba kell kerülnie, amennyiben 

a) az AFE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AFE 
nem képes biztonságosan ellátni a lezajlott események rögzítésének és/vagy FSZ felé 
továbbításának feladatát, ide nem értve, ha az adatok FSZ felé történő továbbítása az 
elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik, 

b) az AFE felnyitási kísérletet érzékelt, 

c) a kapcsolat sérül az AFE és az automata többi egysége között, 

d) a NAV szerveréről blokkolási utasítás érkezett a FSZ-hoz az adott automata 
működésének blokkolására és ezt a FSZ továbbította az érintett AFE részére, 

10. Blokkolt állapotban az automata értékesítést nem végezhet.  

11. A 9. pont a)-c) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag szervizelési tevékenysége 
keretében a FSZ szervize oldhatja fel. 

12. A 9. pont d) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a NAV szerveréről érkező, és a 
FSZ által az AFE-be továbbított ezirányú utasítás oldhatja fel. 

 

BB) Az AFE fizikai jellemzői és elhelyezése 

13. Az AFE-t fizikailag az automata burkolatán belül kell elhelyezni. Ha az elhelyezés a 
burkolaton belül nem valósítható meg, akkor az AFE az automata burkolatához rögzítetten 
kell elhelyezni úgy, hogy az AFE felnyitása vagy eltávolítása csak roncsolással legyen 
megvalósítható.  

14. Az AFE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. 
(VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak. Az AFE adattartalma UV sugárzással nem lehet 
törölhető. 

15. Az AFE-t úgy kell kivitelezni, hogy kizárólag az AFE burkolat roncsolásával lehet 
nyitható. A burkolat roncsolásakor az AFE-nek blokkolt állapotba kell kerülnie.  

16. Az AFE-t úgy kell elhelyezni az automatában, hogy értékesítés ne legyen lehetséges az 
értékesítés adatainak AFE-ben való rögzítése nélkül, illetve a 3. mellékletében nevesített 
események bekövetkezése az AFE-ben minden esetben rögzítésre kerüljön. 

 

BC) Az adatok rögzítése és kiolvasása 

17. Az AFE-nek az értékesítésre vonatkozó adatok mellett rögzítenie kell az automata alábbi 
adatait és eseményeit is: 

a) az automata be- és kikapcsolása, 

b) az automata blokkolt állapotba kerülése, illetve a blokkolt állapot feloldása, 
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c) az AFE áramellátásának megszűnése és újraindulása, 

d) a NAV szerverével való kommunikáció, 

e) az AFE órájának átállítása. 

18. az automata, illetve az AFE működésére, állapotára, illetve kommunikációjára vonatkozó 
adatok a 3. mellékletben foglaltak szerint.  

 

BD) Hardverkövetelmények 

19. Az AFE-nek legalább akkora saját, a tápellátás megszűnésekor adatot megőrző 
tárkapacitással kell rendelkeznie, ami lehetővé teszi a FSZ által kialakított naplózási 
struktúrában legalább 10 napnyi szokásos üzletmenetre vonatkozó adat tárolását abban az 
esetben, ha a az AFE és a FSZ közötti adatkapcsolat az elektronikus hírközlő hálózat 
elérhetőségének hiányából nem építhető ki. Az alkalmazott technológiának legalább 10 
000 újraírást kell lehetővé tennie.  

20. Az AFE adattartalmához való hozzáférés és az adattartalmon végzett bármilyen külső 
beavatkozás kizárólag az e rendeletben foglaltak szerint, a FSZ által vagy annak 
engedélyével lehetséges. 

21. Az AFE-t úgy kell kialakítani, hogy az AFE tápellátásának megszűnésekor a tápellátás 
megszűnésének tényét a naplóállományba bejegyezni és az aktuálisan nyitott 
naplóállományt annak sérülési veszélye nélkül lezárni legyen képes.  

22. Az AFE minden bejegyzését ellenőrző kóddal látja el és azokat naplózza.  

23. Az AFE-nek képesnek kell lennie legalább három magyarországi elektronikus hírközlési 
szolgáltató mobil földfelszíni hálózatára felkapcsolódni, és az így létrejött adatkapcsolattal 
az AFE-ben naplózott adatoknak továbbítására a FSZ számára. 

24. Az AFE-nek a gyártó által beépített, és kizárólagosan a FSZ szerverével való 
adatkapcsolat biztosítására alkalmas, áramkörbe eltávolíthatatlanul integrált SIM-modult 
(MIM , SIM-chip) kell tartalmaznia.  

25. Az AFE-t alkalmassá kell tenni külső antenna csatlakoztatására.  

26. Az AFE-re csak az e rendeletben megengedett eszközöket lehet csatlakoztatni az alábbiak 
szerint: 

a) egy-egy adatkapura az automata központi egységét, illetve az egyes fizetőeszköz 
vizsgáló egységeket (érmevizsgáló, kártyaterminál, stb.), 

b) a külső antenna csatlakozóját, 

c) az AFE-n a műszerész által végzett műveletek céljából adatbevitelre szolgáló csatlakozót.  

27. Az AFE-n a 26. pontban megjelölteken túl további vezérlőket, ki- vagy bemeneti 
csatlakozókat elhelyezni tilos. 
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28. Az AFE engedélyezett vezérlő és csatlakozó portjai az automatáról kaphatnak tápellátást, 
azokat az AFE tápellátása nem táplálhatja. 

29. Az AFE-t saját órával kell ellátni a dátum és a pontos idő mérésére. Az AFE 
naplóállományaiban a bejegyzések időpontját az AFE órája szerint kell feltüntetni. Az órát 
legalább hetente egyszer szinkronizálni kell a mobilhálózattal és/vagy a FSZ által 
biztosított idő szerverrel úgy, hogy a téli és nyári időszámítások közötti váltások 
alkalmával az AFE óra átállítására haladéktalanul, de legkésőbb az óraállítás hivatalos 
időpontját követő első értékesítés előtt sor kerüljön.  

30. Az AFE-be a gyártónak ipari beágyazású, magyarországi mobilhálózaton csomagkapcsolt 
adatátvitelre alkalmas GSM modult kell beépítenie, legalább multi-slot class 12 
besorolással.  

 
BE) Az AFE adatszolgáltatásának technológiája 

31. Az AFE a FSZ rendszerén keresztül a NAV szerverrel vel titkosított kapcsolatot alakít ki, 
amelynek publikus és privát kulcsát az AFE gyártó kezdeményezésére a FSZ szolgáltatja. 
A titkosított kapcsolat kialakításához szükséges publikus és privát kulcs rendelkezésre 
bocsátásának rendjét a FSZ holnapján közleményben teszi közzé. Az AFE és a FSZ 
szerver közötti titkosított kapcsolathoz szükséges kulcskezelő és nyilvántartó rendszert 
(PKI) a FSZ biztosítja. Az AFE-nek képesnek kell lennie ezzel a rendszerrel 
együttműködni.  

32. Az AFE-nek nem lehet érvényes, nyilvános hálózaton való azonosítást lehetővé tevő IP-
címe. Az AFE kizárólag a FSZ-val folytathat kommunikációt kivéve a kártyás fizetési 
banki kommunikációt.  

 

BF) Biztonsági követelmények 

33. Biztosítani kell az automata és AFE megbonthatatlan egységét és egyedi 
azonosíthatóságát. Az AFE automatába történő be, fel illetve onnan történő ki vagy 
leszerelését kizárólag az e rendelet szerint a FSZ végezheti.  

34. Az AFE-nek képesnek kell lennie  

a) a FSZ által kibocsátott Device Certificate biztonságos tárolására és kezelésére, 

b) a TLS 1.1 vagy újabb verziójú szabvány szerinti titkosítási eljárás támogatására. A 
támogatott legfrissebb verzió számát a FSZ honlapján teszi közzé, 

c) Device Certificate alapon azonosítania magát, 

d) az adatkapcsolat kiszolgálására a meglévő nyilvános mobilkommunikációs 
hálózatokon keresztül, 

e) a TCP/IP protokollt alkalmazására az AFE szabványos kommunikációhoz, 
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f) a rajta futó szoftver, vagy a naplófájlokat tároló hardverelem megváltozásának 
érzékelésére, ilyen esetben az AFE-nak blokkolt állapotba kell kerülnie, 

35. Az AFE a kriptográfiai funkciók (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) megvalósításában 
biztonsági modulra kell támaszkodjon, amely áramköri (chip) szinten FIPS 140-2 
szabvány szerint legalább Level 1 vagy common criteria EAL3 minősítéssel rendelkezik.  

36. Az AFE kriptográfiai modulnak képes kell lennie a 2048 bit hosszúságú RSA 
aszimmetrikus kulcsok kezelésére 

37. Az AFE-ben a naplófájlok és egyéb adatok tárolását titkosítottan kell megvalósítani úgy, 
hogy azok hatóság számára a sértetlen tárolóegységről az automata, illetve az AFE 
meghibásodása esetén is kinyerhetőek legyenek a FSZ által (hatósági kiolvasás).  

 

BG) Az AFE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények: 
38. Az AFE-nek képesnek kell lennie a magyarországi mobilhálózatokon GPRS 

technológiával, valamint az EDGE, HSDPA, UMTS, LTE technológiák egyikével történő 
adattovábbításra (továbbiakban: csomagkapcsolt adatátvitel), 

39. Az AFE-be épített SIM modulnak meg kell felelni az ETSI M2M UICC standard (TS 
102.671) szabványban foglaltaknak. 

40. Az AFE minimum vételi teljesítményszintje -102dBm, a készülék bemeneti kapcsaira 
vonatkoztatva, valamint a szükséges C/I (jel/interferencia viszony) 10 dB, az 
ETSITS0508V050100, valamint az ETSI EN 151.010 szabványoknak megfelelően, 

41. A SIM hálózatkeresési preferencialistáját, mellékelni kell az AFE engedélyezési 
dokumentációjához.  

 

BH) AFE működtető szoftver tanúsítása 

42. Az AFE-ben működő szoftver működésének helyességét és a rejtett funkcióktól való 
mentességét, a FSZ-tól és az AFE gyártójától független értékelésen alapuló, 8-9. § szerinti 
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell alátámasztani. 

43. Az AFE gyártási folyamatának végén a független tanúsító szervezet kontrollja alatt 
működtetett biztonsági inicializálást kell végrehajtani. 

 

BI) AFE szoftverének frissítése 

44. Az AFE-nek alkalmasnak kell lennie a benne működő szoftver egyes komponenseinek, 
vagy egészének a FSZ szerveréről történő távoli frissítésére. Az AFE-n futó szoftver csak 
egy folyamatban frissíthető. 

 
C) Az euró átálláshoz kapcsolódó szabályok  



9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2159

45. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos 
pénznemmé tételének időpontja előtt az AFE naplóállományaiban szereplő, pénzösszegre 
vonatkozó adatokat forintban, egész számként kell feltüntetni. Ezen időpontot követően az 
adatokat euróban, két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.  

46. Az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontját követően, de még az ezt követő első 
értékesítést megelőzően az AFE-nek napzárást kell végrehajtania, amiben az (előző) 
ponttól eltérően a pénzösszegeket forintban tünteti fel. Az euró módban történő első 
értékesítés csak akkor hajtható végre, ha az üzemeltető az AFE-be történő manuális 
adatbevitellel jelezte, hogy az automata összegeinek eurós értékesítésre történő 
átprogramozása megtörtént.  

47. Az euró átállás végrehajtásának az AFE-ben megfordíthatatlannak kell lennie.  

48. Az euró átállás végrehajtását az AFE-ben vezetett naplóállományban az „Euró üzemmód 
beállítása” esemény bejegyzésével kell rögzíteni a 4. mellékletben foglaltak szerint.  

49. Az euró átállás dátumát a NAV üzenetben közli az AFE-vel a 3. mellékletben foglaltak 
szerint. Az AFE-nek képesnek kell lennie ezen üzenet alapján az esemény időpontját 
megfelelően beállítani. 
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2. melléklet a 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelethez 2. melléklet az …… /2016 (……) NGM rendelethez 

 

Az általános szerződési feltételek minimális tartalmi elemei 
 

1. Általános adatok, elérhetőség: 

1.1. a felügyeleti szolgáltató neve és címe, 

1.2. a felügyeleti szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, 
egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek a megnevezése, ahol 
egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők, 

1.3. a felügyeleti szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, 
egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő), 

1.4. a felügyeleti szolgáltató internetes honlapjának címe, 

1.5. az általános szerződési feltételek elérhetősége; 

2. Az üzemeltetői szerződés megkötése és feltételei: 

2.1. az üzemeltetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az üzemeltetői szerződés 
megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, 

2.2. az üzemeltetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája, 

2.3. az üzemeltetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás 
igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai, 

2.4. az üzemeltetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő 
csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő, 

3. Az üzemeltetői szolgáltatás tartalma: 

3.1. a felügyeleti szolgáltató által nyújtott üzemeltetői szolgáltatás leírása, 

3.2. a szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe, 

3.3. a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó szolgáltatások 
használatára, valamint a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az 
információk felhasználására vonatkozó leírás, 

3.4. a felügyeleti szolgáltató felelősségi határát jelentő üzemeltetői hozzáférési pont helye; 

4. Az üzemeltetői szolgáltatás minősége, biztonsága: 

4.1. tájékoztatás azon intézkedésekről, amelyeket a felügyeleti szolgáltató a hálózat és 
szolgáltatás biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, 
valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet, 

5. Az üzemeltetői automata csatlakoztatásának feltételei: 

5.1. az AFE tulajdonjogait gyakorló személy megnevezése, címe, székhelye, telephelye, 
adószáma, nyilvántartási száma; 

5.2. az AFE-val kapcsolatos szervizelési tevékenységet végző szervezet neve, címe, 
székhelye, telephelye vagy fióktelepének adatai;  
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5.3. az AFE más automatába történő átszerelése és átszemélyesítése esetén eljáró személy 
megnevezése, címe, székhelye, telephelye; 

5.4. az üzemeltetői bejelentések, panaszok intézésének, kezelésének módja; 

5.5. a felügyeleti szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja 
és időtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint az 
üzemeltetőnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás; 

5.6. a felügyeleti szolgáltatások díja, ezen belül a hatósági áras díjak, az egyszeri szabadáras 
díjak, rendszeres szabadáras díjak számszerű és egyértelmű mértéke, a díjfizetés és a 
számlázás módja és ideje; 

5.7. a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének zártságát auditáló tanúsító szervezet 
megnevezése és elérhetősége; 

5.8. a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerérének zártságát igazoló tanúsítvány 
azonosítója. 

6. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése: 

6.1. az üzemeltetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az üzemeltető által kérhető 
szüneteltetés leghosszabb időtartama, , 

6.2. az üzemeltetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az üzemeltető által indított 
vagy az üzemeltetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az üzemeltetői szolgáltatás 
minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá a megvalósításának 
módjai, 

6.3. az üzemeltetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei; 

7.Az  ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: 

7.1. hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási határidő, a hibabejelentések 
nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás, 

7.2. az üzemeltető jogai az üzemeltetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, 

7.3. az üzemeltetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények 
intézése), 

7.4. az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek felügyeleti szolgáltató által vállalt kiszolgálási 
ideje, 

7.5. tájékoztatás a szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli 
kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás 
jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, 
elérhetőségeik (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) feltüntetése; 

8. A díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér: 

8.1. az üzemeltetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, a hibajavításhoz 
kapcsolódó díjak, az üzemeltetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás 
szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a 
automatával kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is,  

8.2. a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, 
minden egyéb díj, 

8.3. a különböző fizetési módokból adódó, üzemeltetőt érintő eltérések, 
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8.4. a kártérítési eljárás szabályai, 

8.5. az üzemeltetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai; 

9. Az üzemeltetői szerződés időtartama; 

10. Az adatkezelés, adatbiztonság: 

10.1. a felügyeleti szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk 
célja, időtartama, 

10.2. az üzemeltető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről; 

11. Az üzemeltetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei: 

11.1. a felügyeleti szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a 
felügyeleti szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az üzemeltető erről 
történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az 
üzemeltetőt megillető jogok, 

11.2. az üzemeltető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás 
teljesítésének határideje, 

11.3. a felügyeleti szolgáltató általi szerződésfelmondás esetei, feltételei, 

11.4. az üzemeltető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei, 

11.5. egyéb üzemeltetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik; 

12. Az üzemeltetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei: 

12.1. az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség, 

12.2. a szolgáltatás rendeltetésszerű használata, 

12.3. az automatával vagy az üzemeltetőnek átadott, de a felügyeleti szolgáltató tulajdonát 
képező más elektronikus eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek, 

12.4. az adatváltozás bejelentése.  
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3. melléklet a 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelethez
3. melléklet az …… /2016 (……) NGM rendelethez 

 

A felügyeleti szolgáltató informatikai rendszere és a NAV szerverei közötti 
kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások 

 

1. A FSZ és a NAV szerver üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt karaktersorozatok. 
Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett AFE AP számát, 
HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló munkamenet 
azonosító kódot jelöli. Amennyiben az FSZ válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló 
kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző NAV üzenetben szereplő kódot kell 
alkalmazni. 

2. Az FSZ-nak képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, 
kapcsolatot csak ezzel a tanúsítvánnyal ellenőrzötten építhet ki. Az üzeneteket HTTPS/POST 
metódussal küldi a NAV.  

3. A FSZ-nak képesnek kell lennie a NAV-val való kapcsolat felvételre, üzenetküldésre, 
üzenet fogadására, illetve a NAV-tól érkező utasítások végrehajtására az e mellékletben 
foglaltak szerint.  

4. Az ebben a mellékletben jelzett a FSZ által az adott AFE-hez tartozóan elküldött fájl 
nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl neve 
a 4. mellékletben előírt felépítés szerinti. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data 
adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A 
naplófájlokat elektronikusan aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány 
csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV részére. 

5. A FSZ-nak az érintett AFE-hez tartozó legutóbb megnyitott napló állományba be kell 
jegyeznie a fogadott és a küldött üzenetek tartalmát. Ez alól kivétel az elküldött naplófájlok, 
illetve fogadott tanúsítványok tartalma, ami helyett a naplófájl nevét, illetve a (cert) 
megjelölést kell naplózni.  

6 A FSZ-nak bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle 
kommunikáció sem történik a NAV-val. 

7. A FSZ által  AFE-ként kezdeményezett kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a FSZ a 
kommunikációt legkorábban az előző kommunikációt követő egy perc múlva ismételheti meg 
maximálisan két alkalommal. Amennyiben e kísérletek sikertelenek maradnak, akkor csak a 
korábbi CONSET üzenet DTNEXT paraméterében meghatározott időtartam elteltét követően, 
CONSET üzenet hiányában 30 perc múlva kísérelheti meg újra az AFE a kapcsolatfelvételt a 
NAV szerverrel. 

8. Folyamatban lévő kommunikáció esetén, ha az külön szabályozásra nem kerül, a 
kommunikáció sikertelensége vagy a FSZ által a NAV szerver felé küldött üzenetre 
vonatkozó jelen mellékletben meghatározott NAV válasz hiányában a FSZ minden üzenetet 
legfeljebb három alkalommal küldhet el a NAV-nak. A NAV szerver maximális válaszideje 
elküldéstől számítva 60 másodperc, a FSZ ennek leteltét követően tekintheti úgy, hogy a 
NAV szerver nem válaszolt. A FSZ a kommunikációt legkorábban az előző kommunikációt 
követő három perc múlva ismételheti meg. Sikertelen kommunikáció esetén 10 és 30 perc 
közötti véletlenszerűen megválasztott szünet megtartása után a FSZ újabb egy kísérletet tehet 
az üzenet elküldésére. Amennyiben az is sikertelen, úgy az adott hexadecimális kóddal 
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azonosított kommunikációt sikertelennek kell tekinteni és a FSZ csak a korábbi CONSET 
üzenet DTNEXT paraméterében meghatározott időtartam elteltét követően, CONSET üzenet 
hiányában 30 perc múlva kísérelheti meg újra a kapcsolatfelvételt a NAV szerverrel. 

 

I. A FSZ rendszere által egy adott AFE vonatkozásában küldött üzenetek 

I/1. Normál bejelentkezés  
A FSZ az adott AFE üzemelése során rendszeresen normál bejelentkezést hajt végre a NAV 
szerveréhez. A normál bejelentkezést haladéktalanul végre kell hajtani, ha a következő 
események közül legalább egy bekövetkezik:  

a) A FSZ érzékelte, hogy az automatát bekapcsolják.  

b) A legutóbbi normál bejelentkezés óta eltelik a NAV legutóbbi CONSET üzenetében 
megjelölt időtartam, ilyen üzenet hiányában 30 perc.  

A FSZ normál bejelentkezéskor titkosított (SSL) csatornát épít fel a NAV szerverrel való 
kommunikációra és azon a  

„TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi el, ahol  

S – az AFE számára éppen nyitott szöveges állomány sorszáma, 

N – az AFE számára éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések 
száma, 

T – az AFE számára utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.  

 

I/2. Elsőbbségi bejelentkezés  
A FSZ az adott AFE esetében normál bejelentkezések ciklusától függetlenül, annak 
ütemezését nem módosítva elsőbbségi bejelentkezést hajt végre, ha az e pontban felsorolt 
események vagy állapot bármelyike bekövetkezik vagy előáll. A FSZ az érintett AFE számára 
elsőbbségi bejelentkezéskor titkosított (SSL) csatornát épít fel a NAV szerverrel való 
kommunikációra és azon a  

„PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi el, ahol  

YY – az elsőbbségi adatszolgáltatás jelzését kiváltó ok kódja, 

S – az AFE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma, 

N – az AFE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma, 

T – az AFE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben. 

Az elsőbbségi adatszolgáltatás jelzését kiváltó ok kódja:  

a) YY=02 – abban az esetben, ha az AFE külső áramellátása megszűnik 

b) YY=03 – az AFE blokkolt állapotba hozza az automatát, ide nem értve a NAV üzenete 
által történő blokkolást 

c) YY=04 – a naplófájlba bejegyzésre került az alábbi események egyike:  

– AFE szüneteltetésének kezdete 

– AFE szüneteltetésének vége 
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d) YY=05 – az AFE jelzi, hogy mivel nincs külső áramellátása, az automata nem üzemel, a 
legutóbbi napzárásra vonatkozó bejegyzést tartalmazó naplóállomány sikeres fogadását a FSZ 
visszaigazolta, ezért az AFE ezen állapot fennállásáig mellőzni fogja az adatszolgáltatást, 

f) YY=07 – az adott azonosítójú AFE számára a NAV azonnali bejelentkezésre vonatkozó 
felszólítást küldött  

 

I/3. A NAV szerver által kijelölt feladat elvégzéséről szóló visszaigazolás 
A NAV szerver e mellékletben részletezett utasításainak végrehajtásáról az e mellékletben 
részletezett forgatókönyvek szerint a FSZ az érinttet AFE nevében az  

„ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, ahol  

YY – a NAV legutóbbi üzenetében foglaltakra vonatkozó visszajelzés kódja 

Az YY lehetséges értékei:  

1. YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva, 

2. YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva, 

3. YY=08 – adózói adat frissítési utasítás fogadva, 

4. YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve 

5. YY=10 – kapcsolat felvételi gyakoriság beállítva 

6. YY=11 – az euró átálláshoz kapcsolódó dátum fogadása sikeres 

7. YY=12 – az átszemélyesítés sikeres 

8. YY=14 – maximális naplóállomány méret beállítva 

9. YY=15 – átszemélyesítés adózói adatok igénylése 

10. YY=17 – nem küldhető több lezárt naplóállomány 

11. YY=18 – adózói adatok frissítése megtörtént 

12. YY=20 – Euró átállás megtörtént 

13. YY=22 – Üzemeltetés szünetel 

14. YY=31 – Blokkolás végrehajtása sikertelen 

15. YY=32 – Blokkolás feloldása sikertelen 

16. YY=33 – adózói adatok frissítése sikertelen 

17. YY=34 – adózói adatok fogadása sikertelen 

18. YY=35 – ÁFA tábla frissítése sikertelen 

19. YY=36 – az üzenet értelmezhetetlen 

20. YY=37 – naplófájl küldése ötszöri próbálkozás után is sikertelen 

21. YY=38 – kapcsolat felvételi gyakoriság beállítás végrehajtása sikertelen 



2166 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

22. YY=39 – euró átálláshoz kapcsolódó dátumok fogadása sikertelen 

23. YY=40 – az átszemélyesítés sikertelen 

24. YY=41 – UPDCLR utasítás végrehajtva 

25. YY=42 – UPDCLR utasítás végrehajtása sikertelen 

26. YY=43 – tanúsítvány fogadása sikertelen 

27. YY=44 – maximális naplóállomány méret beállítása sikertelen 

28. YY=47 – korábbi üzemeltető naplóállományainak törlése megtörtént 

29. YY=48 – korábbi üzemeltető naplóállományainak törlése sikertelen 

30. YY=49 – euró átállás végrehajtása sikertelen 

31. YY=53 – UPDCLR utasításban megjelölt folyamat nem létezik 

 

I/6. Első hitelesített bejelentkezés az AFE üzembe helyezésének folyamatában 
A FSZ az AFE az üzembe helyezési folyamat részeként, az e mellékletben részletezett 
forgalmazás során a  

„HELO~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi. 

 

I/7. Üzembe helyezési folyamat megindítása 
A FSZ az AFE  rendszerbe állítását követően a  

„DEFFST~XXXXXXXXX~UHK~HHHHHHHHHH” üzenettel, az üzemeltetés befejezését 
követően a 

„DEFMOD~XXXXXXXXX~UHK~S~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével 
kezdeményezheti a NAV-nál az új üzembe helyezési folyamat megindítását, ahol  

UHK – az üzembe helyezéshez előzőleg beszerzett 16 számjegyből álló üzembe helyezési kód 

S – a legutóbbi napzárásra vonatkozó bejegyzést tartalmazó naplóállomány sorszáma.  

Üzembe helyezési folyamatot kizárólag az FSZ kezdeményezhet az AFE nevében. Az üzembe 
helyezési folyamata kizárólag akkor indítható, ha az automata hálózati áramforrásról üzemel. 

Az első üzembe helyezést követő új üzembe helyezési folyamatot közvetlenül meg kell 
előznie egy az I/8. Bekezdésben leírt SUSPEND üzenet elküldése a NAV szerver felé és a 
NAV szerver az e melléklet  II/3. v) pontban leírt üzenettel nyugtázza az üzemeltetés 
befejezését.  

 

I/8. Üzemeltetés befejezése 
A FSZ az AFE üzembe helyezett állapotában a  

„SUSPEND~XXXXXXXXX” üzenettel kezdeményezi az üzemeltetés befejezését.  
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Az üzemeltetés befejezésének folyamata kizárólag akkor indítható, ha az automata hálózati 
áramforrásról üzemel. Az üzemeltetés befejezése az e mellékletben részletezett forgalmazás 
eredményeként valósulhat meg.  

SUSPEND üzenet csak abban az esetben küldhető, ha az AFE lezárta a legutolsó nyitott 
adóügyi napot majd lezárta és a NAV felé továbbította az utolsó napi forgalmi jelentést is 
tartalmazó naplófájlt és a naplófájl fogadását a NAV szerver e mellékletben leírtak szerint 
jóváhagyta. SUSPEND üzenet küldését megelőzően az AFE – a normál működéstől eltérően - 
nem nyithat új adóügyi napot miután lezárta és elküldte a legutolsó napi forgalmi jelentést is 
tartalmazón naplófájlt. 

 

I/9. Üzemeltetés folytatása 
A FSZ az AFE az üzemeltetés befejezését követően a  

„SUSPUNDO~XXXXXXXXX” üzenettel kezdeményezi az üzemeltetés folytatását a 
meglévő üzemeltető vonatkozásában.  

Az üzemeltetés folytatása az e mellékletben részletezett forgalmazás eredményeként 
valósulhat meg.  

 

I/10. A NAV kommunikáció tesztelése 
A FSZ az AFE a rendszerbe állítását követően a  

„PING~XXXXXXXXX” üzenet elküldésével tesztelheti az NAV kommunikációt.  

A kommunikáció tesztelését az AFE egy percen belül legfeljebb kettő, egy napon belül 
legfeljebb száz alkalommal kezdeményezheti.  

 

I/11. A NAV szerver által kért állapotjelentés üzenet 
A FSZ az adott AFE esetén a NAV szerver e mellékletben megjelölt utasítására az e 
mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a  

„STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6
~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10~HHHHHHHHHH” üzenetet elküldésével jelenti 
az itt megjelölt folyamatok mindegyikének aktuális állapotát a AFE-n.  

 

Folyamatjelölő Q lehetséges értékei és jelentésük 

UZE Rendszerbe állítás és üzembe helyezés állapota:  

0 – Nincs rendszerbe állítva 

1 – Rendszerbe állítva, első üzembe helyezés nem történt meg 

2 – Üzembe helyezve 

3 – Üzemeltetés befejezve 

BLO Blokkolás állapota:  

0 – normál állapot (nincs blokkolva és nincs sikertelen blokkolás) 
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1 – NAV által blokkolva 

2 – NAV általi blokkolás sikertelen 

3 – NAV általi blokkolás feloldása sikertelen 

4 – Az AFE blokkolta az automatát 

DEF Adózói és telephely adatok (fejléc) állapota:  

0 – Fejléc nincs 

1 – Fejléc rendben 

2 – Fejléc frissítése végrehajtásra vár 

3 – Fejléc frissítés sikertelen 

VAT Üres 

FRW Üres 

EUR Euró átállás állapota:  

0 – nincs ilyen folyamat 

1 – dátumok fogadva 

2 – felkészülési időszak megkezdődött 

3 – euró átállás megtörtént 

4 – kivezetési időszak vége 

 

CON Bejelentkezési gyakoriság beállítási folyamat állapota:  

Q értéke a bejelentkezési gyakoriság, percben 

UDC Folyamat törlés folyamat állapota:  

0 – nincs folyamat törlés folyamat 

VAT/FRW/DEF/EUR/CON/FIL/PRN/ALL – felszólítás érkezett 

1 – folyamat sikeresen zárult  

PRN Egységesen 0. 

STS A gyártó által meghatározott, legfeljebb 20 karakter hosszú állapotjelzés 

 

I/12. AFE állapotjelentés üzenet 
A FSZ az adott AFE esetében az üzenetben szereplő folyamatok állapotának változásakor az e 
mellékletben leírt forgatókönyv szerint a  

„STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6
~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10” üzenetet elküldésével jelenti az itt megjelölt 
folyamatok mindegyikének aktuális állapotát az AFE-n. A Q1-Q10 lehetséges értékei és 
jelentésük azonos az I/11. üzenetnél leírtakkal.  
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II. A FSZ által az adott AFE vonatkozásában fogadott üzenetek 

II/1. Felszólítás azonnali bejelentkezésre  
A adott AFE részére küldött „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenet szólítja fel a FSZ-t hogy az 
adott AFE nevében azonnali elsőbbségi bejelentkezés hajtson végre.  

Az üzenetet a FSZ továbbítja a bekapcsolt automatában működő AFE-nek. Az adott AFE-nek 
az üzenet fogadását követően haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a FSZ-val.  

 

II/2. Utasítás adatszolgáltatásra 
A FSZ által az egyes AFE-k normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a NAV a  

„TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az AFE-t azonnali 
adatszolgáltatásra, ahol  

F – az a naplófájl sorszám, aminél nagyobb sorszámú naplóállományok küldésére vonatkozik 
az utasítás.  

Erre az FSZ az érintett AFE esetében haladéktalanul:  

a) lezárja az  aktuálisan nyitott naplóállományt 

b) egyesével, növekvő sorszám szerint, az e mellékletben részletezett forgatókönyv alapján 
elküldi a NAV részére az összes olyan naplóállományt, aminek sorszáma nagyobb, mint F.  

 

II/3. A FSZ által az egyes AFE-k vonatkozásában küldött legutóbbi üzenetéről szóló 
visszaigazolás 
A NAV a FSZ által az érintett AFE részéről küldött egyes üzeneteire válaszul az 
„ACK~YY~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az e mellékletben részletezett forgatókönyvek 
szerint, ahol  

YY – a visszaigazolás jellegét jelölő kód, 

Az YY lehetséges értékei:  

a) YY=00 – Általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban. Az 
így nyugtázott események nem voltak sikeresek, a munkamenet sikertelenül zárult. 
Utasítás az SSL kapcsolat bontására.  

b) YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás, 

c) YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek 
fogadását követően az AFE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot, 

d) YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AFE-nek 
azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot 

e) YY=06 – Az üzembe helyezési folyamat adott lépése sikeres volt.  

f) YY=07 – Az üzembe helyezési, megszemélyesítési, átszemélyesítési folyamat egésze 
sikeres volt, az AFE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot. 
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g) YY=08 – üzemeltetés befejezése lefolytatható 

h) YY=09 – sikeresen fogadott üzenetről szóló nyugta, melynek fogadását követően az 
AFE-nek azonnal egy normál bejelentkező üzenetet (TRMRDY) kell küldenie 

i) YY=10 – Utasítás a DEFMOD üzenet S paraméterében megadott sorszámú, valamint 
minden kisebb sorszámú naplóállomány törlésére (a 0. sorszámú regisztrációs 
állománytól eltekintve), továbbá az SSL kapcsolat bontására.  

j) YY=50 – Nem érvényes üzembe helyezési kód 

k) YY=51 – Az üzembe helyezési kódot már felhasználták 

l) YY=52 – Nem nyilvántartott AFE 

m) YY=53 – Az AP szám már regisztrálva van másik AFE-hez 

n) YY=54 – Ez az AFE már regisztrált másik AP számmal 

o) YY=55 – Ez az AFE már regisztrált másik üzembe helyezési kóddal 

p) YY=56 – Az IMEI nincs párban az IMSI-vel 

q) YY=57 – Az AFE már megszemélyesítve. 

r) YY=58 – Érvénytelen tanúsítvány vagy szoftver verzió 

s) YY=60 – Az üzemeltetés befejezése nem hajtható végre 

t) YY=61 – Üzemeltetés befejezése folyamat sikertelen, utasítás az SSL kapcsolat 
bontására.  

u) YY=64 – Az üzemeltetés befejezése nyugtázva 

v) YY=65 – A művelet nem hajtható végre, utasítás az SSL kapcsolat bontására 

 

II/4. Utasítás az automata blokkolt állapotba hozására 
A NAV a FSZ-n keresztül az AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a 
„PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az érintett AFE-t az automata 
blokkolt állapotba hozására. Az üzenetet a FSZ köteles azonnal továbbítani az érintett AFE 
részére.  

Ennek hatására az AFE blokkolja az automatát és a FSZ e mellékletben részletezett 
forgatókönyv szerinti választ küldi.  

 

II/5. Utasítás az automata blokkolásának feloldására 
A NAV a FSZ-n keresztül az AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az 
„UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az az érintett AFE-t az automata 
blokkolt állapotának feloldására. Az üzenetet a FSZ köteles azonnal továbbítani az érintett 
AFE részére. 

Ennek hatására az AFE feloldja az automata blokkolt állapotát és a FSZ e mellékletben 
részletezett forgatókönyv szerinti választ küldi.  
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II/6. Utasítás üzemeltetői vagy telephely adatok frissítésére az AFE-n 
A NAV a FSZ-n keresztül AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e 
mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a  

„DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHH
HHHHHH” üzenettel ad utasítást az automata üzemeltetői vagy telephely adatainak 
módosítására. Az egyes paraméterek lehetséges értékeit és jelentését az alábbi táblázat 
foglalja össze:  

Az üzenetben szereplő P1 paraméter értékétől függően a P2-P8 paraméterek jelentése az 
alábbi:  

P1-nél 
szerep
lő ’a’ 
értéke 

Változás 
tárgya 

bbb 
jelentése 

(P2) 

ccc 
jelentése 

(P3) 

ddd 
jelentése 

(P4) 

eee 
jelentés
e 

(P5) 

fff 
jelentés
e 

(P6) 

ggg 
jelentés
e 

(P7) 

hhh 
jelentés
e 

(P8) 

1 

Automata 
üzemeltet
ő adatai, 
változnak 

Adózó 
adószáma 
12345678-
1-12 
formátumb
an 

Adózó 
neve 

Adózó 
székhelyén
ek új 
irányítószá
ma 

Adózó 
székhel
y 
települé
s 

Adózó 
székhel
y 
közterül
et neve 

Adózó 
székhel
y 
közterül
et 
jellege 

Adózó 
székhel
y 
házszá
m 

3 

a 
automata 
üzemeltet
ési helye 
változik 

(üres) 
Automata 
regisztráci
ós száma 

Automata 
hely 
irányítószá
ma 

Automa
ta hely 
települé
s 

Automa
ta hely 
közterül
et neve 

Automa
ta hely 
közterül
et 
jellege 

Automa
ta hely 
házszá
ma 

Az AFE-nek az egyes paraméterek vonatkozásában az alábbi maximális hosszúságú értékeket 
kell kezelnie, figyelemmel az adatokban szerepeltethető karakterek tárigényére:  

 

Paraméter Maximális 
hossz 
(karakter) 

P1 1 

P2 20 

P3 100 

P4 6 

P5 50 

P6 50 



2172 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

P7 20 

P8 50 

 

Az üzenet fogadását követően az FSZ-nak és rajta keresztül az AFE-nek gondoskodnia kell a 
jelzett módosítások érvényesítéséről. A FSZ-nak az érintett AFE esetén a módosítás 
végrehajtásáról az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a 
NAV-nak.  

 

II/7. Utasítás az euró átálláshoz kapcsolódó dátumok beállítására 
A FSZ-n keresztül az AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e 
mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV az  

EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHHHHHHHHH" üzenet megküldésével ad 
utasítást az euró átálláshoz kapcsolódó dátumok módosítására, ahol  

D1 – üres 

D2 – az átállás időpontja ééééhhnnóóppmm formátumban 

D3 – üres 

aaa – a rögzítésre kerülő HUF/EUR árfolyam hat értékes jegy pontossággal, tizedesvesszőt 
alkalmazva, legfeljebb 12 karakteren 

Az üzenet fogadását követően a FSZ-nak gondoskodnia kell a jelzett módosítások 
átvezetéséről és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a 
NAV-nak. 

 

II/8. Utasítás az AFE normál bejelentkezési gyakoriságának módosítására 
A FSZ-n keresztül az AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e 
mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV a 

„CONSET~XXXXXXXXX~DTNEXT~DTCONT~HHHHHHHHHH” üzenettel határozza 
meg az AFE következő normál bejelentkezésének időpontját és az azt követő bejelentkezési 
gyakoriságot, ahol  

DTNEXT – Az AFE következő normál bejelentkezésének elvárt időpontja az üzenet 
fogadásától számítva, percben. Lehetséges értékei 1 és 9999 közötti egész számok.  

DTCONT – Az AFE normál bejelentkezési gyakorisága az üzenet fogadását követő első 
normál bejelentkezést követően, percben. Lehetséges értékei 1 és 9999 közötti egész számok.  

Az üzenet fogadását követően az FSZ-nak gondoskodnia kell a jelzett módosítások 
átvezetéséről és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a 
NAV-nak. 

 

II/9. Utasítás az AFE alaphelyzetbe állítására 
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A FSZ-n keresztül az AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére, illetve egyéb üzeneteire 
válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint a NAV az  

„UPDCLR~XXXXXXXXX~R~HHHHHHHHHH” üzenettel ad utasítást az AFE-ben futó 
frissítési folyamatok egyikének vagy mindegyikének lezárására, illetve a jelzett paraméterek 
alapértelmezésre állítására, az alábbiak szerint: 

 

R értéke Elvárt művelet 

DEF Lezárja és sikertelennek tekinti a futó adózói adat frissítési folyamatot 

EUR Lezárja és sikertelennek tekinti a futó euró átállási dátum frissítési folyamatot a 
jövőbeni dátumokra vonatkozóan 

CON Az alapértelmezett 30 percre állítja a normál bejelentkezések időközét 

FIL Az alapértelmezett 1024 kilobájtra állítja a naplóállomány méretkorlátot 

ALL A fenti műveletek mindegyikét elvégzi.  

 

Az üzenet fogadását követően az FSZ-nak végre kell hajtania az elvárt műveleteket.  

 

II/10. Utasítás a naplófájl méretkorlát megváltoztatására 
A FSZ-n keresztül az AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e 
mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint a NAV a 

FILESIZE~XXXXXXXXX~N~HHHHHHHHHH, üzenettel ad utasítást az AFE részére a 
FSZ-nál vezetett naplóállomány méretkorlátjának beállítására, ahol 

N – az új méretkorlát, kilobájtban megadva.  

Amennyiben a FSZ-nál az adott AFE részére vezetett naplófájl mérete eléri a megadott 
méretkorlátot, azt a FSZ-nak le kell zárnia és a naplózást egy újonnan nyitott naplófájlban kell 
folytatnia.  A FSZ köteles az érintett AFE-t új naplóállomány nyitására felszólítania. Az első 
FILESIZE üzenet fogadását megelőzően ez a méretkorlát 1024 kilobájt.  

A FSZ az AFE működési sajátosságainak megfelelően alkalmazhat a FILESIZE utasításban 
megadottnál alacsonyabb méretkorlátot is.  

 

II/11. Utasítás állapotjelentésre 
A FSZ-n keresztül az AFE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a NAV a  

„STSREQ~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az AFE-t állapotjelentés 
küldésére.  

Erre a FSZ beszerzi az érinttet AFE-től és nevében haladéktalanul elküldi a teljes körű 
állapotjelentést az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint.  
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III. Az AFE-NAV forgalmazások forgatókönyvei 

A forgalmazási forgatókönyvek irányának oszlopában alkalmazott rövidítések és az 
egyes szerverekkel folytatott kommunikáció  
MSG: A NAV üzenet szervere (https://opg.nav.gov.hu/msg) 

NFL: A NAV naplófájl szervere (https://opg.nav.gov.hu/nfl) 

RMS: A NAV regisztrációs folyamathoz kapcsolódó üzenetszervere 
(https://opgreg.nav.gov.hu/msg) 

REG: A NAV regisztrációs eljárás szervere (https://opgreg.nav.gov.hu/reg) 

SSG: A NAV üzembe helyezési szervere (https://opgreg.nav.gov.hu/ssg) 

Az AFE-NAV forgalmazáson  az FSZ által az érintett AFE vonatkozásában történő 
forgalmazás értendő. 

A FSZ köteles a NAV felé szükséges forgalmazások lebonyolításához szükséges 
intézkedéseket a saját rendszere és az érintett AFE közötti kommunikációban megvalósítani. 

 

Az egyes szerverekkel váltott üzenetek belső felépítése:  
Az AFE→MSG, AFE→RMS, AFE→SWU, AFE→SSG irányú üzenetnél a tartalom típusa 
„urlencoded”, az üzenet karaktersorozatot tartalmazó form paraméter neve: „MSG”. 

AFE→REG irányban a tartalom típusa „content type= multipart/form-data”, a fájlt azonosító 
elem neve: „REG”. Ekkor egy pkcs#7 formátumú fájl kerül továbbításra mely tartalmazza a 
regisztrációs fájlt, annak aláírását és a tanúsítványt. 

AFE→NFL irányban a tartalomtípus „content type= multipart/form-data”, a fájlt azonosító 
elem neve: „NFL”. Ekkor egy pkcs#7 formátumú fájl kerül továbbításra mely tartalmazza a 
naplófájlt és annak aláírását. 

REG→AFE irányában, az AFE rendszerbe állításakor leküldésre kerül az autentikációs 
tanúsítvány. A tartalom típusa „content type=application/octet-stream”, a leküldendő fájl 
tartalma közvetlen beleírásra kerül. 

SWU→AFE irányban, szoftver frissítésekor leküldésre kerül(nek) a szoftver bináris fájl(ok). 
A tartalom típusa „content type=application/octet-stream”, a leküldendő szoftver  fájl tartalma 
közvetlen beleírásra kerül. 

MSG→AFE, NFL→AFE, SSG→AFE illetve RMS→AFE irányú kommunikáció során, a 
küldött üzenetre kapott válasz esetén, a tartalom típusa text/plain, az érkezett üzenet 
paraméternevet nem tartalmaz. 

 

Az egyes forgatókönyvek közötti átmenet lehetősége 
Az e mellékletben megadott forgatókönyvekben szereplő „ACK~03~HHHHHHHHHH” vagy 
„ACK~04~HHHHHHHHHH” visszaigazolás helyett a NAV szervernek lehetősége van az 
„ACK~09~HHHHHHHHHH” üzenetet küldeni. Ezt az üzenetet az addig lezajlott 
forgalmazásra vonatkozóan az AFE-nek úgy kell értelmezni, mint az 
„ACK~03~HHHHHHHHHH” vagy „ACK~04~HHHHHHHHHH” üzenetet, de az SSL 
kapcsolat bontása helyett haladéktalanul egy normál bejelentkezés üzenetet (TRMRDY) kell 
küldenie az MSG-nek.  
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Kommunikációs hiba kezelése a NAV szerver oldalon. 
Ha az alább ismertetett forgatókönyvek szerinti forgalmazások során a NAV által küldött 
üzenetre az üzenet elküldését követő 30 percen belül az AFE nem küldi el a lehetséges 
válaszok egyikét, vagy a lehetséges válaszok helyett normál vagy elsőbbségi bejelentkező 
üzenetet küld, akkor a NAV szerver az adott üzenetet elveszettnek tekinti. A NAV szerver az 
elveszettnek tekintett üzenetet újra megkísérli elküldeni. Kétszeri sikertelen ismétlést 
követően az adott folyamatot a NAV szerver meghiúsultnak tekinti, a NAV szerver az AFE 
következő bejelentkezésekor UPDCLR utasítást küld. 

 

1. eset: AFE bejelentkezik, a NAV nem kér adatszolgáltatást 
 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AFE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  NAV elutasító válasz ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

4.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

2. eset: AFE bejelentkezik, a NAV kér adatszolgáltatást 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AFE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  Utasítás 
adatszolgáltatásra TRMNOW~F~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

Az AFE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és az „F” értéknél nagyobb sorszámú 
naplófájlokat elküldi egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben.  

4.  Naplófájl küldése (fájlnév~HHHHHHHHHH) és tartalom AFE→NFL 

5.  A naplófájl fogadását a NAV az 5a., az 5b., vagy az 5c. üzenettel nyugtázza.  

5a.  NAV 
visszaigazolás és 

ACK~02~HHHHHHHHHH NFL→AFE 
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utasítás a 
következő fájl 
küldésére 

5b. NAV 
visszaigazolás  ACK~03~HHHHHHHHHH NFL→AFE 

5c. NAV hibajelzés ACK~00~HHHHHHHHHH NFL→AFE 

6.  

Az AFE az 5a. üzenet fogadása esetén a 4. lépéssel folytatja. Amennyiben nincs újabb lezárt 
naplófájl, akkor a 6b. üzenetet küldi el az AFE és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik. Az 5b. 
üzenet fogadása esetén az AFE a folyamatot a 7. lépéssel folytatja. Az 5c. üzenet fogadása 
esetén az AFE újraküldi a 4. lépésben legutóbb küldött naplófájlt. Ha az AFE egy fájl küldése 
kapcsán ötödször is az 5c. üzenetet kapja, akkor az AFE elküldi a 6a. üzenetet és a folyamat a 
7. lépéssel folytatódik.  

6a.  Sikertelen 
fájlküldés ANS~XXXXXXXXX~37~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

6b.  Nincs több lezárt 
naplóállomány ANS~XXXXXXXXX~17~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

7.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

3. eset: A NAV blokkolja az automatát 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AFE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  Blokkoló üzenet PTGBLCK~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

4.  Az AFE megkísérli blokkolt állapotba hozni az automatát. Sikeres végrehajtás esetén az 
5a. üzenetet, sikertelen végrehajtás esetén az 5b. üzenetet küldi.  

5a.  Blokkolás 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~01~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

5b. 
Blokkolás 
végrehajtása 
sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~31~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

7.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 
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4. eset: A NAV feloldja az automata blokkolását 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AFE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  Blokkolást feloldó 
üzenet UNBLCK~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

4.  Az AFE megkísérli feloldani az automata blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén az 
5a. üzenetet, sikertelen végrehajtás esetén az 5b. üzenetet küldi. 

5a.  Blokkolás feloldása 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

5b. 
Blokkolás feloldás 
végrehajtása 
sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

7.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

5. eset: AFE adózói vagy telephely adatainak frissítése 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AFE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  
Utasítás az adózói 
vagy telephelyadatok 
módosítására 

DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P
4ddd 
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH 

MSG→AFE 

4.  
Az adózói adatok módosítására vonatkozó üzenet fogadásáról az AFE visszaigazolást küld. 
Sikeres fogadás esetén az AFE a 4a. üzenetet küldi. Sikertelenség esetén az AFE a 4b. 
üzenetet küldi, bontja az SSL kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul.  

4a.  Adózói adatok 
fogadása sikeres ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

4b. Adózói adatok ANS~XXXXXXXXX~34~HHHHHHHHHH AFE→MSG 
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fogadása sikertelen 

5. A folyamat a 3. vagy a 6. lépéssel folytatódik.  

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

7.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor a módosítás 
beállítása az AFE-n megtörténik, az AFE a 8. lépéssel folytatja.  

8.  Az AFE gondoskodik a tárolt adózói adatok módosításáról.  

9.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

10. Sikeres módosítás esetén az AFE a 10a. üzenetet, sikertelenség esetén a 10b. üzenetet küldi el. 

10a.  Adózói adatok 
frissítése megtörtént ANS~XXXXXXXXX~18~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

10b. Adózói adatok 
frissítése sikertelen ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

11. NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

12.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

Egy adózói vagy telephely adat frissítési folyamaton belül a NAV legfeljebb kettő DEFUPD 
üzenetet küld úgy, hogy az üzenetek P1 paraméterének értéke különbözik. Az automata 
adózói vagy telephely adatainak frissítésére irányuló üzenet fogadását az AFE akkor és csak 
akkor tekintheti sikeresnek, ha a 6. lépésben jelölt visszaigazolás megtörtént, egyébként teljes 
egészében sikertelennek kell tekintenie.  

 

6. eset: Euró átállás dátum módosítása  

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AFE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  
Utasítás az euró átállás 
dátumának 
módosítására 

EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHH
HHHHHHH MSG→AFE 

4.  Az AFE megkísérli a módosítás végrehajtását. Siker esetén az AFE a 4a. üzenetet küldi. 
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Sikertelenség esetén az AFE a 4b. üzenetet küldi.  

4a.  
Visszaigazolás a 
módosítás 
végrehajtásáról 

ANS~XXXXXXXXX~11~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

4b. Sikertelen fogadás 
jelzése ANS~XXXXXXXXX~39~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

7.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor az euró átállás az 
AFE-n megtörténik, az AFE a 8. lépéssel folytatja.  

8.  Az AFE az üzenetben küldött időszak életbe lépésekor gondoskodik a szükséges módosítások 
elvégzéséről.  

9.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

10. Időszak sikeres aktiválása esetén az AFE a 10a. üzenetet, sikertelenség esetén a 10b. üzenetet küldi 
el. 

10a.  Euró átállás 
megtörtént ANS~XXXXXXXXX~20~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

10b. 
Euró átálláshoz 
kapcsolódó időszak 
beállítása sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~49~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

11. NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

12.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

7. eset: Utasítás a következő bejelentkezési időpont és a bejelentkezési gyakoriság 
módosítására 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AFE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  

Utasítás a 
bejelentkezési 
gyakoriság 
módosítására 

CONSET~XXXXXXXXX~DTNEXT~DTCONT
~HHHHHHHHHH MSG→AFE 
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4.  Az AFE megkísérli a következő normál bejelentkezési időpont és a bejelentkezési gyakoriság 
megfelelő beállítását. Siker esetén az 4a. üzenetet, sikertelenség esetén az 4b. üzenetet küldi.  

4a.  
Visszaigazolás a 
módosítás 
végrehajtásáról 

ANS~XXXXXXXXX~10~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

4b.  Sikertelen végrehajtás 
jelzése ANS~XXXXXXXXX~38~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

5.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

6.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

8. eset: AFE rendszerbe állítása 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  
Az AFE elküldi a 
regisztrációs fájlt a 
NAV-nak 

(regisztrációs állomány) AFE→REG 

Ha a NAV szerver hibát észlel az AFE által küldött regisztrációs fájlban, akkor a 2. számú lépéssel 
folytatja, majd lezárja a folyamatot. Megfelelő regisztrációs fájl esetén a NAV szerver a 3. számú 
lépéssel folytatja. 

2.  
NAV hibajelzés, a 
rendszerbe állítás 
meghiúsult 

ACK~YY~HHHHHHHHHH 

YY=52 – „Nem nyilvántartott AFE”  

YY=53 – „Az AP szám már regisztrálva másik 
AFE-hez.”  

YY=54 – „Ez az AFE már regisztrált másik AP 
számon 

YY=56 – Az IMEI nincs párban az IMSI-vel. 

YY=57 – Az AFE már megszemélyesítve. 

YY=58 – Érvénytelen engedélyszám vagy 
firmware verzió.” 

REG→AFE 

3. 
Autentikációs 
tanúsítvány elküldése 
az AFE-nek (prv) 

(prv fájl) REG→AFE 

4. 
Amennyiben a prv fájl fogadása sikeres volt, az AFE a 4a. üzenetet küldi és a folyamat az 5. 
lépéssel folytatódik. Egyébként az AFE a 4b. üzenetet küldi és bontja a kapcsolatot. A 4a. és 
4b. lépésben HHHHHHHHHH értéke „0000000000”.  

4a.  Autentikációs 
tanúsítvány fogadva ANS~XXXXXXXXX~09~HHHHHHHHHH AFE→RMS 
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4b.  
Autentikációs 
tanúsítvány fogadása 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~43~HHHHHHHHHH AFE→RMS 

5.  
Autentikációs 
tanúsítvány elküldése 
az AFE-nek (cer) 

(cer fájl) RMS→AFE 

6. Amennyiben a cer fájl fogadása sikeres volt, az AFE a 6a. üzenetet küldi és a folyamat a 7. 
lépéssel folytatódik. Egyébként az AFE a 6b. üzenetet küldi és bontja a kapcsolatot. 

6a.  Autentikációs 
tanúsítvány fogadva ANS~XXXXXXXXX~09~HHHHHHHHHH AFE→RMS 

6b.  
Autentikációs 
tanúsítvány fogadása 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~43~HHHHHHHHHH AFE→RMS 

7.  NAV nyugtázás ACK~06~HHHHHHHHHH RMS→AFE 

8.  Az AFE bontja a (nem titkosított) kapcsolatot 

9.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

10.  
Az AFE normál 
bejelentkezése 
(autentikáltan) 

HELO~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

11. Sikeres bejelentkezésre válaszul a NAV a 11a. üzenetet, sikertelen bejelentkezés esetén a 11b. 
üzenetet küldi.  

11a.  Visszaigazolás sikeres 
bejelentkezésről ACK~07~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

11b. 
Visszaigazolás 
sikertelen 
bejelentkezésről 

ACK~00~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

12.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

A regisztrációs fájlt az AFE tárolójára „0” sorszámmal, a naplóállományok elnevezésére 
vonatkozó előírás szerint elnevezve kell eltárolni. A regisztrációs állomány adatmezőinek 
feltöltésekor a rendelkezésre nem álló adózói adatokat megfelelő számú „0” karakterrel kell 
kitölteni. Az üzembe helyezési kód mezőjében 16 db „0” szerepeltetendő.  

Amennyiben a 4a. lépésben szereplő üzenet elküldése már megtörtént, a sikertelenül zárult 
rendszerbe állítási folyamatot csak ugyanazokkal az adatokkal kísérelheti meg újra az AFE, 
amelyeket a sikertelenül zárult folyamatban küldte el. A 11a. lépésben szereplő üzenet 
küldését követően az AFE újabb rendszerbe állítási folyamatot nem indíthat.  
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10/a. eset: AFE első üzembe helyezése 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

A folyamat elindítására akkor kerülhet sor, ha az AFE rendszerbe van állítva, de még nem történt 
üzembe helyezés.  

1.  Az AFE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és új naplóállományt nyit, majd 
felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AFE elindítja az 
üzembe helyezési 
folyamatot 

DEFFST~XXXXXXXXX~UHK AFE→SSG 

Ha a NAV szerver hibát észlel az AFE által küldött üzenetben, akkor a 3. számú lépéssel folytatja, 
majd lezárja a folyamatot. Megfelelő üzembe helyezési kód esetén a NAV szerver a 4. számú lépéssel 
folytatja. 

3.  
NAV hibajelzés, az 
üzembe helyezés 
meghiúsult 

ACK~YY~HHHHHHHHHH 

YY=50 – „Nem érvényes üzembe helyezési kód.” 

YY=51 – „Az üzembe helyezési kódot már 
felhasználták.”  

YY=52 – „Nem nyilvántartott AFE.”  

YY=53 – Az AP szám már regisztrálva van másik 
AFE-hez 

YY=54 – „Ez az AFE már regisztrált másik AP 
számmal” 

YY=55 – „Ez az AFE már regisztrált másik 
üzembe helyezési kóddal.” 

SSG→AFE 

4. A NAV elküldi az AFE részére az üzemeltetői és működési hely adatokat az 5-6 lépések 
megfelelő számú ismétlésével 

5.  
Üzemeltetői és 
működési hely 
adatok 

DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P
4ddd 
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH 

SSG→AFE 

6. 

Az AFE megkísérli azonnal átvezetni az érkezett adatokat. Amennyiben ez sikeres, a 6a 
üzenetet küldi, és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik.  

Sikertelen átvezetés esetén az AFE a 6b. üzenetet küldi, a folyamat az 12. lépéssel 
folytatódik és sikertelenül zárul.  

6a.  Adatok eltárolásának 
visszaigazolása ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

6b.  Adatok eltárolása 
sikertelen ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

7.  Utasítás az ÁFA-
kulcsok 

VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~A
-AAAA-BBBB-CCCC~B-AAAA-BBBB-

SSG→AFE 
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módosítására, amit 
az AFE-nek nem kell 
értelmeznie 

CCCC~C-AAAA-BBBB-CCCC~D-AAAA-
BBBB-CCCC~E-AAAA-BBBB-
CCCC~HHHHHHHHHH 

8.  
Ha az AFE fogadta az üzenetet, és végrehajtotta az abban foglaltakat, akkor a 8a. üzenetet 
küldi és a forgalmazás a 9. lépéssel folytatódik. Egyébként az AFE a 8b. üzenetet küldi, a 
majd a folyamat a 11. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul.  

8a.  Visszaigazolás az 
utasítás fogadásáról ANS~XXXXXXXXX~03~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

8b. 

Üzenet fogadása 
sikertelen vagy az 
üzenet 
értelmezhetetlen 

ANS~XXXXXXXXX~35~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

9.  
Utasítás az euró 
átállás dátumának 
módosítására 

EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHH
HHHHHHH SSG→AFE 

10.  
Ha az AFE sikeresen fogadta az üzenetet és végrehajtotta a benne foglalt utasítást, akkor 
az AFE a 10a. üzenetet küldi és a forgalmazás a 11. lépéssel folytatódik. Egyébként a 10b. 
üzenetet küldi, a majd a folyamat a 12. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul. 

10a.  
Visszaigazolás a 
módosítás 
végrehajtásáról 

ANS~XXXXXXXXX~11~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

10b. Sikertelen 
végrehajtás jelzése ANS~XXXXXXXXX~39~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

11. A folyamat sikeres lezárásáról a NAV a 11a. üzenetet küldi, sikertelen lezárásáról a 11b. 
üzenetet küldi. 

11a. 
Visszaigazolás a 
folyamat 
sikerességéről 

ACK~07~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

11b.  
Visszaigazolás a 
folyamat 
sikertelenségéről 

ACK~00~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

12.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

Az üzembe helyezési folyamat kizárólag akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, ha 
sikeresen megtörtént minden olyan módosítás, amire a NAV utasítást adott, majd az AFE 
fogadta a 11a. lépésben szereplő visszaigazoló üzenetet. A automata értékesítést kizárólag a 
sikeresen lezárult üzembe helyezési folyamatot követően tehet lehetővé.  

 

10/b. eset: AFE befejezett üzemeltetést követő új üzembe helyezése (átszemélyesítés) 
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Lépés Leírás Üzenet Irány 

A folyamat elindítására akkor kerülhet sor, ha az AFE üzemeltetésének befejezése sikeresen lezajlott. 
(11. eset) 

1.  
Az AFE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és új naplóállományt nyit.  

Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AFE elindítja az 
átszemélyesítési 
folyamatot 

DEFMOD~XXXXXXXXX~UHK~S AFE→SSG 

Ha a NAV szerver hibát észlel az AFE által küldött üzenetben, akkor a 3. számú lépéssel folytatja, 
majd lezárja a folyamatot. Megfelelő üzembe helyezési kód esetén a NAV szerver a 4. számú lépéssel 
folytatja. 

3.  
NAV hibajelzés, az 
üzembe helyezés 
meghiúsult 

ACK~YY~HHHHHHHHHH 

YY=50 – „Nem érvényes üzembe helyezési kód.” 

YY=51 – „Az üzembe helyezési kódot már 
felhasználták.”  

YY=52 – „Nem nyilvántartott AFE.”  

YY=53 – Az AP szám már regisztrálva van másik 
AFE-hez 

YY=54 – „Ez az AFE már regisztrált másik AP 
számmal” 

YY=55 – „Ez az AFE már regisztrált másik 
üzembe helyezési kóddal.” 

SSG→AFE 

4. A NAV elküldi az AFE részére az üzemeltetői és működési hely adatokat az 5-6 lépések 
megfelelő számú ismétlésével 

5. 
Üzemeltetői és 
működési hely 
adatok 

DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P
4ddd 
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH 

SSG→AFE 

6. 

Az AFE megkísérli átvezetni az érkezett adatokat. Amennyiben ez sikeres, az AFE 6a. 
üzenetet küldi, majd a folyamat a 7. lépéssel folytatódik.  

Sikertelen frissítés esetén az AFE a 6b. üzenetet küldi, a folyamat a 13. lépéssel 
folytatódik és sikertelenül zárul.  

6a.  Adatok eltárolásának 
visszaigazolása ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

6b.  Adatok eltárolása 
sikertelen ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

7. 
Utasítás az S-nél 
nem nagyobb 
sorszámú 
naplóállományok 

ACK~10~HHHHHHHHHH SSG→AFE 
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törlésére 

8.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

9. 
Az AFE törli a legutóbbi napzárást tartalmazó és az annál korábbi naplóállományokat. Ha 
ez sikeresen lezajlott, akkor az AFE a 10a. üzenetet küldi. Egyébként az AFE a 10b. 
üzenetet küldi, bontja a kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul le.   

10.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

10a. Az átszemélyesítés 
sikeres ANS~XXXXXXXXX~12~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

10b. Az átszemélyesítés 
sikertelen ANS~XXXXXXXXX~40~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

11. Blokkolást feloldó 
üzenet UNBLCK~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

12.  Az AFE megkísérli feloldani az automata blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén a 
12a. üzenetet, sikertelen végrehajtás esetén az 12b. üzenetet küldi. 

12a.  Blokkolás feloldása 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

12b. 
Blokkolás feloldás 
végrehajtása 
sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

13. A folyamat sikeres lezárásáról a NAV a 13a. üzenetet küldi, sikertelen lezárásáról a 13b. 
üzenetet küldi. 

13a.  
Az átszemélyesítési 
folyamat sikeresen 
lezárult 

ACK~07~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

13b.  
Visszaigazolás a 
folyamat 
sikertelenségéről 

ACK~00~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

14.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot  

Az átszemélyesítés kizárólag akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, ha sikeresen 
megtörtént minden olyan módosítás, amire a NAV utasítást adott, majd az AFE fogadta a 13a. 
lépésben szereplő visszaigazoló üzenetet. Az AFE az automatán történő értékesítést kizárólag 
a sikeresen lezárult átszemélyesítési folyamatot követően tehet lehetővé. Átszemélyesítés után 
a naplóállományok sorszámozása ismétlés és kihagyás nélkül folytatódik.  

Sikertelenül zárult átszemélyesítés újra megkísérelhető.  

 

11. eset: AFE üzemeltetésének befejezése 
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Az AFE üzemeltetésének befejezése során az AFE-ben tárolt naplóállományok feltöltésre 
kerülnek a NAV szerverére és a NAV blokkolja az automata működését. Ebből az állapotból 
az automata üzemeltetésének folytatásával (15. eset) vagy új üzembe helyezéssel (10/b. eset) 
kerülhet ki az automata.  

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AFE jelzi az 
üzemeltetőiszándékot a 
az üzemeltetés 
befejezési folyamat 
megindítására 

SUSPEND~XXXXXXXXX AFE→SSG 

3. 
Amennyiben az üzemeltetés befejezése megvalósítható, a NAV a 3a. üzenetet küldi és a 
folyamat a 4. lépéssel folytatódik. Egyéb esetben a NAV a 3b. üzenetet küldi, ennek 
fogadását követően az AFE bontja a kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul. 

3a. Üzemeltetés befejezése 
lefolytatható ACK~08~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

3b. Üzemeltetés befejezése 
nem hajtható végre ACK~60~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

4. Normál bejelentkezés  TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T AFE→MSG 

5.  Blokkoló üzenet PTGBLCK~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

6.  
Az AFE megkísérli blokkolt állapotba hozni a automatát. Sikeres végrehajtás esetén a 6a. 
üzenetet küldi és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik. Sikertelen végrehajtás esetén az AFE a 
6b. üzenetet küldi, bontja az SSL kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul.  

6a.  Blokkolás végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~01~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

6b. Blokkolás végrehajtása 
sikertelen  ANS~XXXXXXXXX~31~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

7.  Utasítás 
adatszolgáltatásra TRMNOW~F~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

8. 
Az AFE lezárja az éppen nyitott naplóállományt és az „F” értéknél nagyobb sorszámú 
naplóállományokat egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben elküldi a 9-10. lépések 
megfelelő számú ismétlésével.  

9.  Naplófájl küldése (fájlnév~HHHHHHHHHH) és tartalom AFE→NFL 

10.  A naplófájl fogadását a NAV a 10a., a 10b. vagy a 10c. üzenettel nyugtázza.  

10a.  
NAV visszaigazolás és 
utasítás a következő fájl 
küldésére 

ACK~02~HHHHHHHHHH NFL→AFE 
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10b. Az üzemeltetés 
befejezése nyugtázva ACK~64~HHHHHHHHHH NFL→AFE 

10c. NAV hibajelzés ACK~00~HHHHHHHHHH NFL→AFE 

11.  

A 10a. üzenet fogadása esetén az AFE a folyamatot a 9. lépéssel folytatja. A 10b. üzenet 
fogadása esetén az AFE bontja az SSL kapcsolatot és a folyamat sikeresen lezárult. A 10c. 
üzenet fogadása esetén az AFE újraküldi a 9. lépésben legutóbb küldött naplófájlt. Ha az AFE 
egy fájl küldése kapcsán ötödször is a 10c. üzenetet kapja, akkor a folyamat a 12. lépéssel 
folytatódik és sikertelenül zárul.  

12.  Sikertelen fájlküldés ANS~XXXXXXXXX~37~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

13.  Üzemeltetés befejezési 
folyamat sikertelen ACK~61~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

13.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

Ha az üzemeltetés befejezése folyamat sikeresen lezárul, akkor újabb üzembe helyezésig, 
illetve az üzemeltetés folytatása folyamat lezárultáig az AFE által felügyelt automata nem 
lehet alkalmas adóügyi nap megnyitására és értékesítésre.  

 

12. eset: Utasítás azonnali elsőbbségi bejelentkezésre 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  

A NAV azonnali 
elsőbbségi 
bejelentkezésre utasítja 
az AFE-t (nem SSL 
csatornán) 

CMSSL~XXXXXXXXX Mobilszolgált
ató→AFE 

2.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

3.  Az AFE 
bejelentkezése PRIOR~07~XXXXXXXXX~S~N~T AFE→MSG 

A forgalmazás az e mellékletben részletezett forgatókönyvek egyike szerint folytatódik az egyik olyan 
üzenettel, amit az MSG szerver adhat az AFE elsőbbségi bejelentkezésére válaszul.  

 

14. eset: A NAV folyamatot töröl az AFE-n 
 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1. Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 
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2.  

Az AFE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  Utasítás egy vagy több 
folyamat törlésére UPDCLR~XXXXXXXXX~R~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

4.  

Az AFE végrehajtja az utasításban foglaltakat. Sikeres végrehajtás esetén a 4a. üzenetet, 
sikertelen végrehajtás esetén a 4b. üzenetet küldi. Ha a 3. lépésben szereplő üzenetben 
R=”ALL”, akkor a sikeres végrehajtást az összes utasítás sikeres végrehajtása jelenti. Ha a 
megjelölt folyamat nem létezik, akkor az AFE a 4c. üzenetet küldi.  

4a.  Alaphelyzetbe állítás 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~41~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

4b.  Alaphelyzetbe állítás 
sikertelen ANS~XXXXXXXXX~42~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

4c. Megjelölt folyamat 
nem létezik ANS~XXXXXXXXX~53~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

5. NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

6. Az AFE bontja az SSL kapcsolatot.  

 

15. eset: Üzemeltetés folytatása 
 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Üzemeltetés 
folytatásának 
kezdeményezése 

SUSPUNDO~XXXXXXXXX AFE→SSG 

3. 
Amennyiben az üzemeltetés folytatása megvalósítható, a NAV a 3a. üzenetet, egyébként a 
3b. üzenetet küldi. A 3b. üzenet fogadása esetén az AFE bontja az SSL kapcsolatot és a 
folyamat sikertelenül zárul.  

3a.  Blokkolást feloldó 
üzenet UNBLCK~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

3b. 
Üzemeltetés 
folytatása nem 
lehetséges 

ACK~65~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

4.  Az AFE megkísérli feloldani az automata blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén a 4a. 
üzenetet, sikertelen végrehajtás esetén a 4b. üzenetet küldi. 

4a.  Blokkolás feloldása 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHH AFE→SSG 
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4b. 
Blokkolás feloldás 
végrehajtása 
sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHH AFE→SSG 

5.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

 

A sikertelenül zárult folyamat megismételhető.  

 

16. eset: Utasítás a naplófájl maximális méretének beállítására 
 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AFE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  Utasítás a maximális 
méret beállítására FILESIZE~XXXXXXXXX~N~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

4.  Az AFE megkísérli a méretkorlát beállítását. Sikeres végrehajtás esetén az 5a. üzenetet, 
sikertelen végrehajtás esetén az 5b. üzenetet küldi.  

5a.  Méretkorlát beállítás 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~14~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

5b. Méretkorlát beállítás 
sikertelen ANS~XXXXXXXXX~44~HHHHHHHHHH AFE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

7.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

17. eset: Az AFE-NAV kommunikáció tesztelése 
 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AFE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PING~XXXXXXXXXX AFE→MSG 

3.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 
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4.  Az AFE jelzi az üzemeltetőszámára, hogy a kommunikációs csatorna él, majd 60 másodperc 
múlva az AFE bontja az SSL kapcsolatot.  

 

18. eset: A NAV állapotjelentést kér 
 

Lé
pés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AFE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 

TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 
AFE→MSG 

3.  Utasítás állapotjelentés 
adására STSREQ~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

4.  Állapotjelentés adása 

STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~
DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6~CON=
Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10~HHHHHHH
HHH 

AFE→MSG 

5.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AFE 

6.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 

 

19. eset: Állapotjelentés 
 

Lé
pés Leírás Üzenet Irány 

1.  Az AFE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Állapotjelentés adása 
STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~
DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6~CON=
Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10 

AFE→SSG 

3.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH SSG→AFE 

4.  Az AFE bontja az SSL kapcsolatot 
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4. melléklet a 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelethez 4. melléklet az …… /2016 (……) NGM rendelethez 

 

Felügyeleti Szolgáltató rendszerében AFE-ként tárolt adok szerkezetére vonatkozó 
követelmények 

 

1) Az FSZ-nak az automatában keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti 
karakterkódolású, digitálisan aláírt XML típusú naplóállományokban (p7b) kell tárolnia. 
Az XML állomány séma ellenőrző állományát (XSD állomány) a NAV közleményben 
teszi közzé. 

2) Az FSZ-nak a NAV szerverétől kapott, 3. melléklet szerinti utasítás alapján történő 
adattovábbításkor a  NAV által megadott azonosító számú AFE-hez tartozó és a még el 
nem küldött naplóállományok NAV szerverre küldésének folyamatát el kell indítania.  

3) Az FSZ-nak minden általa felügyelt AFE-hez a naplóállományt a naplófájl megnyitásának 
időpontja szerinti AAAAAAAAA_BBBBBBBB_ééééhhnnóóppmm_s.p7b néven kell 
eltárolnia, ahol 

a) AAAAAAAAA: Az AFE AP száma 9 karakteren, 

b) BBBBBBBB: Az üzemeltető adó törzsszáma 8 karakteren, 

c) éééé: az év száma négy számjegyen, 

d) hh: a hónap sorszáma két számjegyen, 

e) nn: a nap sorszáma két számjegyen, 

f) óó: az óra száma két számjegyen, 

g) pp: a perc száma két számjegyen, 

h) mm: a másodperc száma két számjegyen, 

i) s: az állomány 1-től kezdődően, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma a 
felügyelt AFE élettartama során. 

4) A FSZ-nak az 1. pont szerinti, az AFE-kból érkező adatállományokhoz kölcsönösen 
egyértelműen kell hozzárendelnie az általa tárolt naplófájlokat. Az azonos AFE 
azonosítóhoz tartozó azonos sorszámú naplóállományokat kell összetartozónak tekinteni. 
Az összetartozó naplóállományok között a FSZ felelőssége biztosítani az AFE által 
küldött naplóállományból az értékesítési eseményekhez tartozó adatok maradéktalan 
átvételét a NAV felé küldött állományokba.  

5) A jelen mellékletben meghatározott bejegyzéseket (továbbiakban: bejegyzések) a 
digitálisan aláírt XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD 
állományleíró struktúrának megfelelő tartalommal és szerkezetben kell elhelyezni.  

6) A FSZ által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) 
sorvégjel és a CHR(13) sortörés karakter kivételével nem szerepelhetnek. 
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7) Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal kell 
ellátni (bejegyzés sorszám). Az értékesítésre, a napzárásra, illetve az egyéb eltárolt 
adatokra vonatkozó bejegyzéseket az adott AFE vonatkozásában együtt futó, 1-től 
kezdődő, folyamatos sorszámozással is el kell látni (bizonylat sorszám).  

8) A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezető nullák 
nélkül kell ábrázolni, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. A pénznem 
adatok bejegyzésének formátuma forint esetében tagolás nélküli, egészre kerekített 
értékek tizedes nélkül, kivéve, ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. Az euróra 
történő átállást követően a pénzösszegre vonatkozó adatokat tagolás nélküli, két tizedesre 
kerekített, tizedesvesszővel elválasztott számokban kell tárolni. 

9) A jelen mellékletben szereplő ellenőrző kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell 
alkalmazni. Az algoritmus eredményeképpen előálló 64 karakteres kódban szereplő A-F 
hexadecimális számjegyeket minden esetben nagybetűként kell értelmezni és feltüntetni. 
Az SHA256 algoritmus bemenő adata az a karaktersorozat, amely az alábbi részekből 
tevődik össze az alábbi felsorolás sorrendjében: 

a) A bemenő karaktersorozat első hatvannégy karaktere az adott AFE vonatkozásában 
legutóbb lezárt naplóállomány utolsóként bejegyzett (LCL) bejegyzésének 64 
karakteres ellenőrző kódja. Amennyiben még nem létezik legutóbb lezárt szöveges 
állomány, akkor a bemenő karaktersorozat első 64 karaktere 64 db „F”. 

b) A bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere az adott bejegyzést megelőzően rögzített 
bejegyzés 64 karakteres ellenőrző kódja. Ha nem létezik az adott szöveges 
állományban előző bejegyzés, akkor a bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere 64 
db „F”. 

c) A bemenő karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, valamint 
minden mezőjének értéke a jelen mellékletben feltüntetett sorrendben, a 
mezőazonosító kódok nélkül. 

10) Egy adott bejegyzésben minden mezőben fel kell tüntetni az abban szerepeltetendő adatot, 
ha az az adott konkrét esemény tekintetében releváns. 

11) A naplófájlokban minden dátum/idő adatot az XML 1.0 szabvány szerinti „éééé-hh-
nnTóó:pp:mm+óó:pp” formátumban kell feltüntetni, ahol az év, hónap, nap, óra, perc, 
másodperc minden esetben a helyi (magyar) idő szerint értendő. Téli időszámítás esetén 
az időzóna jelölésére a „+01:00”, nyári időszámítás esetén a „+02:00” jelölés 
használandó. 

12) Az e mellékletben leírt szerkezetű naplóállomány verziószáma „X0006”.  

13) Ha a vonatkozó sémadefinícióban kötelezőként szereplő mező értéke nem áll 
rendelkezésre vagy a mező az adott kontextusban nem értelmezhető, a naplóállományban 
az adott mezőt üres értékkel kell szerepeltetni. A nem kötelező mezőket az XML 
állományban nem kell szerepeltetni, amennyiben nincs releváns tartalmuk. 
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14) A naplóállományok megnyitását – minden esetben a naplóállományok első 
bejegyzéseként – az alábbi bejegyzéssel kell naplózni:  

 

Naplóállomány nyitása bejegyzés azonosító: LON 

Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám 5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

3. APN Az AFE AP száma 9 karakteres szöveg 

4. TSZ Üzemeltető adó törzsszáma  8 karakteres szöveg 

5. LFN Naplófájl sorszáma 8 karakteres szám 

6. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

15) A automatában bekövetkező egyes eseményeket az alábbi bejegyzéssel kell naplózni:  

Bejegyzés azonosító: EVT 

Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám 5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

3. EVC Esemény kódja 3 karakteres szöveg 

4. EVD Esemény leíró adata üres / 400 karakteres 
szöveg 

5. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

16) A naplózott esemény jellegét az EVC mező kódolja az alábbiak szerint. Egyes 
eseményeknél az eseményt jellemző adatot is szerepeltetni kell az EVD mezőben az 
alábbiak szerint. Ha az esemény jellegéből következően nincs ilyen, az eseményt jellemző 
adat, akkor az EVD mező üres.  
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Esemény EVC mező értéke EVD mezőben szereplő 
adat 

Naplóállomány zárása (a naplóállomány utolsó 
bejegyzése) LCL (üres) 

Az AFE a saját akkumulátoráról kezd működni 
(áramszünet kezdete) POF (üres) 

Az AFE külső áramforrásról folytatja a 
működését (áramszünet vége) PIN (üres) 

Az AFE saját áramforrása lemerül BDN (üres) 

Az AFE a saját áramforrás lemerülése után újra 
működni kezd vagy működés közben újraindul RST 

„B”, ha az újraindulás az 
áramforrás lemerülése után 
megy végbe,  

„O” egyébként 

Az automatában észlelt hiba miatt az automata 
blokkolt állapotba került BLS 

„N”, ha a blokkolásra a 
NAV adott utasítást, „E” 
egyébként.  

Az automata hiba miatt történt blokkolt 
állapotának vége BLF 

„N”, ha a blokkolásra a 
NAV adott utasítást, „E” 
egyébként. 

Üzenet küldése a NAV részére MGO Az üzenet szövege 

Üzenet fogadása a NAV-tól MGI Az üzenet szövege 

Euró üzemmód beállítása EUR (üres) 

Automata szüneteltetés megkezdése STB A szüneteltetés végének 
várható dátuma 

Automata szüneteltetés vége STF (üres) 

 

17) A NAV szerverről érkező tanúsítványok és kulcsok fogadására vonatkozó bejegyzések 
esetén az EVD mező tartalma a „CERT”, illetve a „KEY” karaktersorozat. 

18) A NAV szerver részére küldött naplófájl esetén a bejegyzés EVD mezőjének tartalma a 
küldött állomány teljes neve.  

19) Az AFE működése során minden naplóállományban legalább egyszer szerepeltetni kell az 
„AFE működési információi”, „AFE rendszerállapota”, illetve „AFE forgalmazási 
mérőszámai”, bejegyzéseket.  

20) Az AFE működési információi bejegyzés szerkezete és adattartalma a következő:  
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AFE működési információi bejegyzés azonosítója: INF 

Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám  5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 

szabványos dátum 
és idő adat 
másodperc 
pontossággal 

3. DTY AFE gyártói típusnév 200 karakteres 
szöveg 

4. DRV AFE hardver verzió 200 karakteres 
szöveg 

5. DFW AFE szoftver verzió 5 karakteres 
szöveg 

6. DFH AFE-ben futó szoftver SHA256 
algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja 

64 karakteres 
szöveg 

7. DFT Az AFE-ben futó szoftver legutóbbi 
frissítésének időpontja. 

szabványos dátum 
és idő adat 
másodperc 
pontossággal 

8. DMT Az AFE-ben lévő modem kiolvasott típus 
megnevezése,  

32 karakteres 
szöveg 

9. DMF Az AFE-ben lévő modem kiolvasott 
szoftver-verziója. 

200 karakteres 
szöveg 

10. DME Az AFE-ben lévő modem kiolvasott IMEI 
száma. 

50 karakteres 
szöveg 

11. DMS Az AFE-ben lévő SIM kiolvasott IMSI 
száma. 

50 karakteres 
szöveg 

12. AKN Akkumulátor gyári száma 50 karakteres 
szöveg 

13. TSZ Üzemeltető adó törzsszáma 20 karakteres 
szöveges 

14. NAM Üzemeltető neve 100 karakteres 
szöveg 
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Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

15. IRS Üzemeltető székhely irányítószám 6 karakteres 
szöveg 

16. TEL Üzemeltető székhely település 50 karakteres 
szöveg 

17. KZT Üzemeltető székhely közterület neve 50 karakteres 
szöveg 

18. KZJ Üzemeltető székhely közterület jellege 20 karakteres 
szöveg 

19. HSZ Üzemeltető székhely házszám 50 karakteres 
szöveg 

20. VAT Üres - 

21. GSM A legutóbb használt cella egyedi 
azonosítója 

20 karakteres 
szöveg 

22. TNA Automata NAV által kiadott, U12345678 
alakú regisztrációs száma 

9 karakteres 
szöveg 

23. TZC Automata telephely irányítószám 6 karakteres 
szöveg 

24. TCY Automata telephely település 50 karakteres 
szöveg 

25. TKN Automata telephely közterület neve 50 karakteres 
szöveg 

26. TKJ Automata telephely közterület jellege 20 karakteres 
szöveg 

27. THH Automata telephely házszám 50 karakteres 
szöveg 

28. DPH Az automata hardver gyártói 
típusmegjelölése 

50 karakteres 
szöveg 

29. DPV Az automata hardververziója 50 karakteres 
szöveg 

30. DPF Az AFE által támogatott automata 
vezérlési protokollok listája 

50 karakteres 
szöveg 
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Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

31. DPS 

Az automata által aktuálisan elfogadható 
fizetőeszközök:  

1-forint készpénz (érme és/vagy bankjegy) 
2-egyéb készpénz (érme és/vagy 
bankjegy) 

4-bankkártya 

8-zseton vagy egyéb értékesítést számláló 
eszköz 

A mezőbe a támogatott fizetőeszközök itt 
jelzett értékének összegét kell feltüntetni.  

64 karakteres 
szöveg 

32. VCC A legutóbb használt üzembe helyezési kód 16 karakteres 
szöveg 

33. MIS 
Az automatán az AFE vonatkozásában a 
legutóbbi beavatkozást végző AFE 
telepítő egyedi azonosítószáma  

12 karakteres 
szöveg 

34. APN Az AFE AP száma 9 karakteres 
szöveg 

35. COM Az AFE által használt kommunikációs 
protokoll verziószáma 

Cnnnn, ahol nnnn 
a kommunikációs 
protokoll 
verziószáma.  

36. XMV 
A legfrissebb séma verziószáma, aminek a 
FSZ által képzett naplóállományok 
megfelelnek.   

Xnnnn, ahol nnnn 
a séma 
verziószáma. 

37. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

21) Az e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint kommunikáló FSZ esetén a COM 
mezőben „C0002” értéket kell szerepeltetni. 

22) Az automata rendszerállapotát a következő tartalmú és szerkezetű bejegyzés naplózza:  

 

AFE rendszerállapota bejegyzés azonosító: STA 
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Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám  5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

3. SST 

Automata állapot:  
„0”, ha az AFE működik és nincs 
blokkolt állapotban 
„1”, ha az AFE blokkolt állapotban van 
„2”, ha az AFE hibás 

1 karakteres szöveg 

4. SFL Az AFE-ben működő adattárolón lévő 
szabad tároló kapacitás (Kbyte) 

10 karakteres 
numerikus 

5. SSG 

Az AFE-ben működő modem által mért 
hálózati térerőt (-1)dBm - (-199)dBm-ig 
terjedő skálán negatív egész számmal 
ábrázolva. 

4 karakteres 
numerikus 

6. SAC Az AFE akkumulátor töltöttség egész 
számmal, vezető nullák nélkül (%) 

3 karakteres 
numerikus 

7. SMT GSM hálózatból kiolvasott illetve a FSZ 
idő szerverétől kapott pontos idő 

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

8. SCC 
Automatában az utolsó STA rekord 
küldése óta jelentkezett hibák belső 
kódjainak listája.  

400 karakteres 
szöveg a gyártó által 
kialakított 
struktúrában 

9. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

23) Az AFE forgalmazási mérőszámai bejegyzés tartalma és szerkezete a következő:  

 

AFE forgalmazási mérőszámai bejegyzés azonosító: OPR 

Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám (bejegyzés 
sorszáma) naplófájlon belül (1-től 

5 karakteres szám 
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Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

sorszámozva) 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

3. ODS 
A legutóbbi bekapcsolás óta a modem 
által küldött bájtok száma, beleértve a 
megszakadt kapcsolatok adatait is. 

12 karakteres 
numerikus 

4. ODR 
A legutóbbi bekapcsolás óta a modem 
által fogadott bájtok számát, beleértve a 
megszakadt kapcsolatok adatait is, 

12 karakteres 
numerikus 

5. ODF 
A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil 
adatkapcsolat kiépítésére tett sikertelen 
kísérletek száma. 

5 karakteres 
numerikus 

6. OSF 
A legutóbbi bekapcsolás óta az SSL 
adatcsatorna felépítésére tett sikertelen 
kísérletek száma. 

5 karakteres 
numerikus 

7. NET 

A legutóbbi bejelentkezés során használt 
átviteli technológia:  

0 – GSM 

1 – 2G technológia 

2 – 2,5G technológia 

3 – 3G technológia 

4 – 4G technológia 

1 karakteres szöveg 

8. PRV 

A legutóbbi bejelentkezés során használt 
infrastruktúrát biztosító fizikai 
mobilszolgáltató:  

0 – Magyar Telekom 

1 – Telenor 

2 – Vodafone 

3 – Egyéb 

1 karakteres szöveg 

9. OCC 
AFE belső mérőszámai, ahol „N” a 
belső mérőszám azonosítóját, „E” a mért 
paraméter értékét jelenti. 

400 karakteres 
szöveg a Felügyeleti 
Szolgáltató által 
definiált 
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Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

struktúrában 

10. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

24) Az AFE órájának bármilyen okból történő átállítását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni.  

 

Óraállítás bejegyzés azonosító: TUD 

Sorszám Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám max 5 hosszú 
numerikus 

2. OLD Azaz idő, amikor az átállítás régi 
idő szerint bekövetkezik.  

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

3. NEW Beállított új idő 
szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

4. CHT 

ha a rendszer nem diszkréten 
változtatja az időt, hanem egy 
időtávon gyorsítja vagy lassítja az 
időt, akkor az átmenet ideje 
másodpercben 

10 karakteres 
numerikus 

5. CAS 

az időállítás módja:  
1-GSM szinkronizáció, 
 

3-Üzemeltető által módosítva 
5-Egyéb automatikus 
szinkronizáció 

1-5 számok egyike 

6. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

25) Az automatán lebonyolított értékesítést az alább meghatározott szerkezetű és adattartalmú 
bejegyzésekkel kell naplózni az AFE naplóállományában.  
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Értékesítés bejegyzés azonosító: NYN  

Sorszám 
Mező 
azonosít
ó 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám  5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat sorszám 10 karakteres 
numerikus 

3. DTS Időbélyeg, az értékesítés kezdetének 
pontos ideje az AFE órája szerint 

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ Az üzemeltető adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. NSZ 

Az értékesítés sorszáma bbbb/ccccc 
formátumban, ahol  
bbbb: adóügyi nap sorszáma 
ccccc: adott napon végzett értékesítés 
sorszáma 

10 karakteres szöveg 

6. ITL Az értékesítésben szereplő összes tételre 
vonatkozóan, tételenként lista (max. 1.000) 

6.1 > NA a tétel  megnevezése, ha rendelkezésre 
áll 

200 karakteres 
szöveg 

6.2 > PN a tételhez tartozó cikkszám, ha 
rendelkezésre áll 50 karakteres szöveg 

6.3 > UN 
a tétel egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, legfeljebb 
négy tizedes pontossággal 

8+4 karakteres 
numerikus 

6.4 > QY a tétel mennyisége, maximum 4 
tizedesjegy pontossággal 

8+4 karakteres 
numerikus 

6.5 > IU a tétel mennyiségi egysége 10 karakteres 
szöveges 

6.6 > TY Egységesen üres („”)  üres 

6.7 > SU a tételnél  szereplő összérték forintban 20 karakteres 
numerikus 
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Sorszám 
Mező 
azonosít
ó 

Mező tartalmának leírása Formátum 

6.8 > VC 
A tételnél feltüntetett forgalmi gyűjtő 
jele három karakteren. Ha nem áll 
rendelkezésre, akkor egységesen „V00” 

3 karakteres szöveg 

6.9 > RM a tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer 
ismételhető megjegyzés mező 50 karakteres szöveg 

7. DRC a bevétel változásának adatai lista, használata nem 
kötelező 

7.1 > FE1 üres, vagy a forint készpénz bevétel 
változása forintban 

20 karakteres 
numerikus 

7.2 > FEV üres, vagy a valutás bevétel változásának 
adatai lista, max.  10 

7.2.1 > > 
CAM üres, vagy a valuta összege (valutában) 10 karakteres 

numerikus 

7.2.2 > > 
CTY 

üres, vagy a valuta neme 3 karakteren, 
nagybetűvel, a Magyar Nemzeti Bank 
jelölése szerint (pl. EUR) 

3 karakteres szöveg 

7.2.3 > > 
CRA 

üres, vagy a valuta egy egységének 
forintban kifejezett, adózó által 
alkalmazott értéke (árfolyama) 
legfeljebb hat értékes jegy pontossággal 

20 karakteres 
numerikus 

7.2.4 > > CFT 
üres, vagy a valuta összegének értéke 
egész forintban, a feltüntetett árfolyamon 
számolva 

20 karakteres 
numerikus 

7.3 > FE2 üres, vagy bankkártyás bevétel 
módosulása egész forintban 

20 karakteres 
numerikus 

7.4 > FE3 Üres, vagy a bevétel módosulása egyéb 
fizetőeszköz tekintetében lista, max. 20 

7.5.1 > > FEN Üres, vagy a fizetőeszköz neve 20 karakteres szöveg 

7.5.2 > > FES Üres, vagy a bevétel módosulása a 
fizetőeszköz tekintetében, forintban 

20 karakteres 
numerikus 

8. RND Egységesen „0” érték.  20 karakteres 
numerikus 
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Sorszám 
Mező 
azonosít
ó 

Mező tartalmának leírása Formátum 

9.  SUM A bizonylaton szereplő tételsorok 
összege forintban 

20 karakteres 
numerikus 

10. NYL Üres 20 karakteres szöveg 

11. NAV 
A naplóállományban szereplő előző 
bejegyzésre képzett ellenőrző kód 8., 
24., 32., 48. és 64. karaktere 

5 karakteres szöveg 

12. CPY Egységesen „1” 5 karakteres 
numerikus 

13. CNC Értékesítés megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

14. CTS Időbélyeg, az értékesítés zárásának 
pontos ideje az AFE órája szerint 

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

15. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

26) Napi forgalmi jelentés bejegyzést minden üzemeltetési napon egyszer el kell helyezni a 
naplóállományában úgy, hogy két bejegyzés között legfeljebb 25 óra telhet el. A napi 
forgalmi jelentést az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AFE naplóállományában.  

 

Napi forgalmi jelentés bejegyzés azonosító: NFN  

Sorszám 
Mező 
azonosít
ó 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám  5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat sorszám 10 karakteres 
numerikus 

3. DTS Időbélyeg, a napzárás pontos ideje az 
AFE órája szerint 

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ Az üzemeltető adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosít
ó 

Mező tartalmának leírása Formátum 

5. ZSZ a zárás sorszáma négy karakteren, 
szükség esetén vezető nullákkal feltöltve 4 karakteres szöveg 

6. GYF Napi bevétel forgalmi gyűjtők szerinti 
összesítése lista 

7. > GYJ Forgalmi gyűjtő jele 3 karakteren 
(A00..E99) 3 karakteres szöveg 

8. > GYE Az adott forgalmi gyűjtőbe tartozó napi 
tételek bruttó összértéke 

20 karakteres 
numerikus 

9. NSF a napi forgalom összesen, bruttó 
összegben, egész forintban számolva 

20 karakteres 
numerikus 

10. NDB a napi értékesítések száma 20 karakteres 
numerikus 

11. NIR napi megszakított értékesítések száma 10 karakteres 
numerikus 

12. NSG a göngyölített forgalom 50 karakteres 
numerikus 

13. NAV 
A naplóállományban szereplő előző 
bejegyzésre képzett ellenőrző kód 8., 
24., 32., 48. és 64. karaktere 

5 karakteres szöveg 

14. CPY Egységesen „1” 5 karakteres 
numerikus 

15. CNC  Egységesen „0” 1 karakteres szöveg 

16. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
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5. melléklet a 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelethez
5. melléklet az …… /2016 (……) NGM rendelethez 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak 

 

  A B C 

1. Tétel
- 

szám 

Megnevezés Díjtétel 

2. 1. Felügyeleti szolgáltatói engedély kiadása engedélyenként 
600 000 Ft 

3. 2. Felügyeleti szolgáltatói engedélymódosítása (egy 
éven belül az első módosítás) 

300 000 Ft 

4. 3. Felügyeleti szolgáltatói engedély módosítása [egy 
éven belül a második, vagy az azt követő 
módosítás(ok)] 

módosításonként 
400 000 Ft 

5.  

 

5. Az a felügyeleti szolgáltatásba nem beköthető  
automata üzemeltetése 

évente 

150 000 Ft 
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület Tagjairól

Az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet alapján 
megalakított Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület 2016. június 20-án kinevezett tagjai:

dr. Juhász Péter elnök
dr. Pocsai Erzsébet  elnökhelyettes
Balogh Ágnes tag
dr. Berlinger Edina  tag
dr. Fazakas Gergely tag
Győrffy József tag
Horváth János tag
dr. Inámi Bolgár Kálmán  tag
dr. Kosztopulosz Andreász tag
dr. Kovács György  tag
dr. Marton István  tag
dr. Pásztorné dr. Erdős Éva tag
dr. Pintér Éva tag
Spitz Zoltán  tag
dr. Takáts Péter tag

A szakértői testület feladata, hogy bíróság és más hatóság kirendelésére vagy megbízás alapján a biztosítás, a pénzpiac 
és a tőkepiac szakterületeken felmerült szakkérdésekben eljárjon, a szakterületeihez tartozó szakkérdésekben 
szakvéleményt adjon.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél 
dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi a 
valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentése:
904282 Orbázi Csaba
sorszámú ügynökigazolvány használata 2016. szeptember 

8-tól érvénytelen.
*

A Groupama Biztosító Zrt. bejelentése:
1015841–1015870
sorszámú nyugtatömb használata 2016. szeptember 8-tól 

érvénytelen.
*

A KASUBA–KER Kft. (1213 Budapest, Kriván u. 39.) bejelentése:
NQ9SB8934551–NQ9SB8934600
sorszámú nyugtatömb elveszett (utolsó felhasznált számla: 

NQ9SB8934576), használata 2016. augusztus 13-tól érvénytelen.

*

A Köröstarcsai Községi Sportkör (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.) 
bejelentése:

LJ9SA4262251–4262300
sorszámú számlatömb elveszett (utolsó felhasznált számla: 

4262273), használata 2016. szeptember 5-től érvénytelen.

*

A Vetro Design Kft. (2314 Halásztelek, Csillag u. 13/A) 
bejelentése:

LJ9SA0947851–0947900
GU4SA0999801–0999850

sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 2016. 
június 25-től érvénytelen.
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A Generali Biztosító Zrt. bejelentése:

2016. VI. 1.–2016. VII. 31. közötti időszakban az alábbi 
nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Csekktömb – Első díjas 32616714 32617014

Csekktömb – Első díjas 362914218 362914225

Csekktömb – Első díjas 362914256 362914263

Csekktömb – Első díjas 730064853 730064853

Csekktömb – Első díjas 730064925 730064925

Csekktömb – Első díjas 730064963 730064963

Csekktömb – Első díjas 732129910 732129927

Csekktömb – Első díjas 732130068 732130202

Csekktömb – Első díjas 732479112 732479112

Csekktömb – Első díjas 732622808 732622808

Csekktömb – Első díjas 732869087 732869087

Csekktömb – Első díjas 732869207 732869207

Csekktömb – Első díjas 732869269 732869276

Csekktömb – Első díjas 732869441 732869441

Csekktömb – Első díjas 732912721 732913007

Csekktömb – Első díjas 737440104 737440104

Csekktömb – Első díjas 740020012 740035009

Csekktömb – Első díjas 741134723 741134723

Csekktömb – Első díjas 742294521 742294521

Csekktömb – Első díjas 742294583 742294590

Csekktömb – Első díjas 742294727 742294758

Csekktömb – Első díjas 744098132 744098156

Csekktömb – Első díjas 744731714 744731824

Csekktömb – Első díjas 754945114 754945114

Csekktömb – Első díjas 755725218 755725500

Csekktömb – Első díjas 756946922 756947208

Csekktömb – Első díjas 763062822 763062822

Csekktömb – Első díjas 763724717 763724717

Csekktömb – Első díjas 763728333 763728333

Csekktömb – Első díjas 764067411 764067428

Csekktömb – Első díjas 764074314 764074424

Csekktömb – Első díjas 764074448 764074527

Csekktömb – Első díjas 764074541 764074589

Csekktömb – Első díjas 765841265 765841265

Csekktömb – Első díjas 766456460 766456460

Csekktömb – Első díjas 766456549 766456549

Csekktömb – Első díjas 766927328 766927328

Csekktömb – Első díjas 766937918 766938201

Csekktömb – Első díjas 767096382 767096382

Csekktömb – Első díjas 767823014 767823014

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Csekktömb – Első díjas 768028913 768028913

Csekktömb – Első díjas 768201613 768201613

Életbefektetés Extra GP 83 5550236 5550236

Nyugtatömb 1590726 1590750

Nyugtatömb 1590926 1590950

Nyugtatömb 1961976 1962000

Nyugtatömb 75792997 75792997

Nyugtatömb 75792999 75793000

Nyugtatömb 75810671 75810695

Nyugtatömb 75830379 75830379

Szig.e. ajánlatsz. 50000826531 50000826548

Szig.e. ajánlatsz. 50006134908 50006134908

Szig.e. ajánlatsz. 50006504538 50006504590

Szig.e. ajánlatsz. 50006983771 50006983788

Szig.e. ajánlatsz. 50006984064 50006984071

Szig.e. ajánlatsz. 50006984277 50006984277

Szig.e. ajánlatsz. 50007443089 50007443106

Szig.e. ajánlatsz. 50008803390 50008803390

Szig.e. ajánlatsz. 50008863916 50008863916

Szig.e. ajánlatsz. 50008925177 50008925414

Szig.e. ajánlatsz. 50008993082 50008993082

Szig.e. ajánlatsz. 50009000277 50009000284

Szig.e. ajánlatsz. 50009045285 50009045285

Szig.e. ajánlatsz. 50009051091 50009051091

Szig.e. ajánlatsz. 50009119942 50009119942

Szig.e. ajánlatsz. 50009279352 50009279352

Szig.e. ajánlatsz. 50009469780 50009469780

Szig.e. ajánlatsz. 50009509192 50009509219

Szig.e. ajánlatsz. 50009510271 50009510288

Szig.e. ajánlatsz. 50009596121 50009596121

Szig.e. ajánlatsz. 50009596482 50009596482

Szig.e. ajánlatsz. 50009643436 50009643436

Szig.e. ajánlatsz. 50009643450 50009643467

Szig.e. ajánlatsz. 50009643481 50009643539

Szig.e. ajánlatsz. 50009643553 50009643560

Szig.e. ajánlatsz. 50009643584 50009643584

Szig.e. ajánlatsz. 50009643601 50009643618

Szig.e. ajánlatsz. 50009814465 50009814465

Szig.e. ajánlatsz. 50009830328 50009830328

Szig.e. ajánlatsz. 50009890834 50009890834

Szig.e. ajánlatsz. 50009949165 50009949165

Szig.e. ajánlatsz. 50009951056 50009951070

Szig.e. ajánlatsz. 50009951317 50009951317

Szig.e. ajánlatsz. 50009953852 50009953883
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Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50009955555 50009955555

Szig.e. ajánlatsz. 50009979643 50009979643

Szig.e. ajánlatsz. 50010066374 50010066374

Szig.e. ajánlatsz. 50010133546 50010133546

Szig.e. ajánlatsz. 50010148124 50010148131

Szig.e. ajánlatsz. 50010192422 50010192422

Szig.e. ajánlatsz. 50010237987 50010237987

Szig.e. ajánlatsz. 50010252784 50010252784

Szig.e. ajánlatsz. 50010268480 50010268480

Szig.e. ajánlatsz. 50010268703 50010268703

Szig.e. ajánlatsz. 50010269450 50010269450

Szig.e. ajánlatsz. 50010289465 50010289465

Szig.e. ajánlatsz. 50010341183 50010341183

Szig.e. ajánlatsz. 50010341918 50010341918

Szig.e. ajánlatsz. 50010344753 50010344760

Szig.e. ajánlatsz. 50010352224 50010352224

Szig.e. ajánlatsz. 50010385774 50010385774

Szig.e. ajánlatsz. 50010400255 50010400255

Szig.e. ajánlatsz. 50010419789 50010419789

Szig.e. ajánlatsz. 50010419820 50010419820

Szig.e. ajánlatsz. 50010419961 50010419978

Szig.e. ajánlatsz. 50010454704 50010454704

Szig.e. ajánlatsz. 50010482204 50010482235

Szig.e. ajánlatsz. 50010482455 50010482479

Szig.e. ajánlatsz. 50010482709 50010482709

Szig.e. ajánlatsz. 50010482950 50010482950

Szig.e. ajánlatsz. 50010482998 50010483009

Szig.e. ajánlatsz. 50010483250 50010483267

Szig.e. ajánlatsz. 50010483542 50010483559

Szig.e. ajánlatsz. 50010484660 50010484684

Szig.e. ajánlatsz. 50010502247 50010502247

Szig.e. ajánlatsz. 50010510048 50010510048

Szig.e. ajánlatsz. 50010560270 50010560270

Szig.e. ajánlatsz. 50010561006 50010561006

Szig.e. ajánlatsz. 50010579656 50010579656

Szig.e. ajánlatsz. 50010581310 50010581310

Szig.e. ajánlatsz. 50010581822 50010581822

Szig.e. ajánlatsz. 50010582050 50010582050

Szig.e. ajánlatsz. 50010584203 50010584210

Szig.e. ajánlatsz. 50010597535 50010597535

Szig.e. ajánlatsz. 50010641469 50010641469

Szig.e. ajánlatsz. 50010664439 50010664439

Szig.e. ajánlatsz. 50010664532 50010664549

Szig.e. ajánlatsz. 50010698069 50010698076

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50010704085 50010704085

Szig.e. ajánlatsz. 50010733153 50010733153

Szig.e. ajánlatsz. 50010733490 50010733490

Szig.e. ajánlatsz. 50010751719 50010751719

Szig.e. ajánlatsz. 50010794055 50010794055

Szig.e. ajánlatsz. 50010809654 50010809654

Szig.e. ajánlatsz. 50010814483 50010814483

Szig.e. ajánlatsz. 50010815790 50010815790

Szig.e. ajánlatsz. 50010860903 50010860903

Szig.e. ajánlatsz. 50010861681 50010861681

Szig.e. ajánlatsz. 50010869971 50010869971

Szig.e. ajánlatsz. 50010882305 50010882329

Szig.e. ajánlatsz. 50010883007 50010883007

Szig.e. ajánlatsz. 50010889498 50010889498

Szig.e. ajánlatsz. 50010897000 50010897000

Szig.e. ajánlatsz. 50010928139 50010928139

Szig.e. ajánlatsz. 50010932651 50010932651

Szig.e. ajánlatsz. 50010966346 50010966360

Szig.e. ajánlatsz. 50010990079 50010990079

Szig.e. ajánlatsz. 50011028287 50011028287

Szig.e. ajánlatsz. 50011038767 50011038767

Szig.e. ajánlatsz. 50011040036 50011040036

Szig.e. ajánlatsz. 50011044913 50011044913

Szig.e. ajánlatsz. 50011063240 50011063240

Szig.e. ajánlatsz. 50011076376 50011076376

Szig.e. ajánlatsz. 50011162057 50011162057

Szig.e. ajánlatsz. 50011173301 50011173301

Szig.e. ajánlatsz. 50011173882 50011173882

Szig.e. ajánlatsz. 50011190007 50011190007

Szig.e. ajánlatsz. 50011215760 50011215760

Szig.e. ajánlatsz. 50011221851 50011221851

Szig.e. ajánlatsz. 50011250606 50011250606

Szig.e. ajánlatsz. 50011251944 50011251944

Szig.e. ajánlatsz. 50011254710 50011254734

Szig.e. ajánlatsz. 50011254985 50011254985

Szig.e. ajánlatsz. 50011255508 50011255508

Szig.e. ajánlatsz. 50011281226 50011281226

Szig.e. ajánlatsz. 50011295463 50011295463

Szig.e. ajánlatsz. 50011296048 50011296048

Szig.e. ajánlatsz. 50011299429 50011299436

Szig.e. ajánlatsz. 50011329832 50011329832

Szig.e. ajánlatsz. 50011398858 50011398865

Szig.e. ajánlatsz. 50011399433 50011399433

Szig.e. ajánlatsz. 50011399464 50011399464
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Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50011400564 50011400564

Szig.e. ajánlatsz. 50011407107 50011407107

Szig.e. ajánlatsz. 50011439436 50011439436

Szig.e. ajánlatsz. 50011440326 50011440326

Szig.e. ajánlatsz. 50011452523 50011452523

Szig.e. ajánlatsz. 50011454666 50011454666

Szig.e. ajánlatsz. 50011464658 50011464658

Szig.e. ajánlatsz. 50011493805 50011493805

Szig.e. ajánlatsz. 50011497919 50011497919

Szig.e. ajánlatsz. 50011532900 50011532900

Szig.e. ajánlatsz. 50011532979 50011532979

Szig.e. ajánlatsz. 50011553064 50011553064

Szig.e. ajánlatsz. 50011589665 50011589665

Szig.e. ajánlatsz. 50011590294 50011590294

Szig.e. ajánlatsz. 50011634040 50011634040

Szig.e. ajánlatsz. 50011635292 50011635292

Szig.e. ajánlatsz. 50011653205 50011653205

Szig.e. ajánlatsz. 50011664016 50011664016

Szig.e. ajánlatsz. 50011664085 50011664085

Szig.e. ajánlatsz. 50011705230 50011705230

Szig.e. ajánlatsz. 50011705254 50011705292

Szig.e. ajánlatsz. 50011728987 50011728987

Szig.e. ajánlatsz. 50011733314 50011733314

Szig.e. ajánlatsz. 50011761807 50011761807

Szig.e. ajánlatsz. 50011802289 50011802289

Szig.e. ajánlatsz. 50011832963 50011832963

Szig.e. ajánlatsz. 50011863435 50011863435

Szig.e. ajánlatsz. 50011863473 50011863473

Szig.e. ajánlatsz. 50011888531 50011888531

Szig.e. ajánlatsz. 50011888555 50011888555

Szig.e. ajánlatsz. 50011914483 50011914483

Szig.e. ajánlatsz. 50011920622 50011920622

Szig.e. ajánlatsz. 50011961825 50011961825

Szig.e. ajánlatsz. 50011974085 50011974085

Szig.e. ajánlatsz. 50012022655 50012022655

Szig.e. ajánlatsz. 50012027973 50012027973

Szig.e. ajánlatsz. 50012092304 50012092304

Szig.e. ajánlatsz. 50012100717 50012100717

Szig.e. ajánlatsz. 50012103576 50012103583

Szig.e. ajánlatsz. 50012145000 50012145000

Szig.e. ajánlatsz. 50012195304 50012195304

Szig.e. ajánlatsz. 50012211862 50012211862

Szig.e. ajánlatsz. 50012218113 50012218113

Szig.e. ajánlatsz. 50012242475 50012242475

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50012253932 50012253932

Szig.e. ajánlatsz. 50012268091 50012268091

Szig.e. ajánlatsz. 50012290698 50012290698

Szig.e. ajánlatsz. 50012292889 50012292889

Szig.e. ajánlatsz. 50012294922 50012294922

Szig.e. ajánlatsz. 50012321909 50012321909

Szig.e. ajánlatsz. 50012328511 50012328528

Szig.e. ajánlatsz. 50012341701 50012341718

Szig.e. ajánlatsz. 50012368335 50012368335

Szig.e. ajánlatsz. 50012372390 50012372390

Szig.e. ajánlatsz. 50012390877 50012390877

Szig.e. ajánlatsz. 50012430533 50012430533

Szig.e. ajánlatsz. 50012430557 50012430557

Szig.e. ajánlatsz. 50012454085 50012454085

Szig.e. ajánlatsz. 50012456135 50012456142

Szig.e. ajánlatsz. 50012500131 50012500131

Szig.e. ajánlatsz. 50012653253 50012653253

Szig.e. ajánlatsz. 50012685874 50012685874

Szig.e. ajánlatsz. 50012692210 50012692227

Szig.e. ajánlatsz. 50012748294 50012748294

Szig.e. ajánlatsz. 50012754361 50012754361

Szig.e. ajánlatsz. 50012754639 50012754653

Szig.e. ajánlatsz. 50012754897 50012754921

Szig.e. ajánlatsz. 50012761099 50012761099

Szig.e. ajánlatsz. 50012776811 50012776811

Szig.e. ajánlatsz. 50012787512 50012787512

Szig.e. ajánlatsz. 50012789301 50012789301

Szig.e. ajánlatsz. 50012795289 50012795289

Szig.e. ajánlatsz. 50012834229 50012834229

Szig.e. ajánlatsz. 50012841919 50012841919

Szig.e. ajánlatsz. 50012847252 50012847252

Szig.e. ajánlatsz. 50012856951 50012856951

Szig.e. ajánlatsz. 50012867236 50012867236

Szig.e. ajánlatsz. 50012867494 50012867494

Szig.e. ajánlatsz. 50012889968 50012889968

Szig.e. ajánlatsz. 50012891299 50012891299

Szig.e. ajánlatsz. 50012899527 50012899527

Szig.e. ajánlatsz. 50012918208 50012918208

Szig.e. ajánlatsz. 50013003280 50013003280

Szig.e. ajánlatsz. 50013014778 50013014778

Szig.e. ajánlatsz. 50013016691 50013016691

Szig.e. ajánlatsz. 50013030095 50013030095

Szig.e. ajánlatsz. 50013035179 50013035179

Szig.e. ajánlatsz. 50013038828 50013038835
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Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50013084908 50013084915

Szig.e. ajánlatsz. 50013096459 50013096459

Szig.e. ajánlatsz. 50013114720 50013114720

Szig.e. ajánlatsz. 50013117417 50013117417

Szig.e. ajánlatsz. 50013182219 50013182219

Szig.e. ajánlatsz. 50013184723 50013184723

Szig.e. ajánlatsz. 50013233511 50013233511

Szig.e. ajánlatsz. 50013268836 50013268836

Szig.e. ajánlatsz. 50013269019 50013269019

Szig.e. ajánlatsz. 50013269538 50013269538

Szig.e. ajánlatsz. 50013271216 50013271216

Szig.e. ajánlatsz. 50013271371 50013271371

Szig.e. ajánlatsz. 50013271436 50013271443

Szig.e. ajánlatsz. 50013271553 50013271553

Szig.e. ajánlatsz. 50013292040 50013292040

Szig.e. ajánlatsz. 50013292442 50013292442

Szig.e. ajánlatsz. 50013295005 50013295005

Szig.e. ajánlatsz. 50013332438 50013332438

Szig.e. ajánlatsz. 50013350661 50013350661

Szig.e. ajánlatsz. 50013413294 50013413294

Szig.e. ajánlatsz. 50013413359 50013413359

Szig.e. ajánlatsz. 50013413445 50013413445

Szig.e. ajánlatsz. 50013413603 50013413603

Szig.e. ajánlatsz. 50013415753 50013415753

Szig.e. ajánlatsz. 50013416819 50013416819

Szig.e. ajánlatsz. 50013436288 50013436288

Szig.e. ajánlatsz. 50013436336 50013436336

Szig.e. ajánlatsz. 50013445578 50013445585

Szig.e. ajánlatsz. 50013530612 50013530612

Szig.e. ajánlatsz. 50013587810 50013587827

Szig.e. ajánlatsz. 50013644935 50013644935

Szig.e. ajánlatsz. 50013690699 50013690699

Szig.e. ajánlatsz. 50013828715 50013828715

Szig.e. ajánlatsz. 50013829345 50013829345

Szig.e. ajánlatsz. 50013837287 50013837287

Szig.e. ajánlatsz. 50013847932 50013847932

Szig.e. ajánlatsz. 50013848067 50013848067

Szig.e. ajánlatsz. 50013929706 50013929713

Szig.e. ajánlatsz. 50013942439 50013942439

Szig.e. ajánlatsz. 50013952634 50013952634

Szig.e. ajánlatsz. 50013989425 50013989425

Szig.e. ajánlatsz. 50013989889 50013989889

Szig.e. ajánlatsz. 50013989937 50013989937

Szig.e. ajánlatsz. 50013989975 50013989982

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50013990085 50013990085

Szig.e. ajánlatsz. 50013990212 50013990212

Szig.e. ajánlatsz. 50013990281 50013990281

Szig.e. ajánlatsz. 50013990614 50013990614

Szig.e. ajánlatsz. 50013990645 50013990652

Szig.e. ajánlatsz. 50013995121 50013995121

Szig.e. ajánlatsz. 50014092568 50014092575

Szig.e. ajánlatsz. 50014134673 50014134673

Szig.e. ajánlatsz. 50014243348 50014243348

Szig.e. ajánlatsz. 50014318680 50014318697

Szig.e. ajánlatsz. 50014320722 50014320722

Szig.e. ajánlatsz. 50014356835 50014356835

Szig.e. ajánlatsz. 50014356859 50014356859

Szig.e. ajánlatsz. 50014356921 50014356921

Szig.e. ajánlatsz. 50014357977 50014357977

Szig.e. ajánlatsz. 50014359955 50014359955

Szig.e. ajánlatsz. 50014380812 50014380812

Szig.e. ajánlatsz. 50014474096 50014474096

Szig.e. ajánlatsz. 50014481377 50014481377

Szig.e. ajánlatsz. 50014508788 50014508788

Szig.e. ajánlatsz. 50014511704 50014511704

Szig.e. ajánlatsz. 50014536381 50014536381

Szig.e. ajánlatsz. 50014557579 50014557579

Szig.e. ajánlatsz. 50014561541 50014561541

Szig.e. ajánlatsz. 50014573157 50014573157

Szig.e. ajánlatsz. 50014574213 50014574213

Szig.e. ajánlatsz. 50014587363 50014587363

Szig.e. ajánlatsz. 50014598916 50014598916

Szig.e. ajánlatsz. 50014598930 50014598947

Szig.e. ajánlatsz. 50014631084 50014631084

Szig.e. ajánlatsz. 50014632449 50014632449

Szig.e. ajánlatsz. 50014637255 50014637255

Szig.e. ajánlatsz. 50014682626 50014682626

Szig.e. ajánlatsz. 50014707358 50014707358

Szig.e. ajánlatsz. 50014707389 50014707389

Szig.e. ajánlatsz. 50014710972 50014710972

Szig.e. ajánlatsz. 50014719177 50014719177

Szig.e. ajánlatsz. 50014719579 50014719579

Szig.e. ajánlatsz. 50014719672 50014719672

Szig.e. ajánlatsz. 50014719902 50014719902

Szig.e. ajánlatsz. 50014720036 50014720036

Szig.e. ajánlatsz. 50014720146 50014720146

Szig.e. ajánlatsz. 50014720201 50014720201

Szig.e. ajánlatsz. 50014720249 50014720249
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Szig.e. ajánlatsz. 50014720328 50014720328

Szig.e. ajánlatsz. 50014720524 50014720524

Szig.e. ajánlatsz. 50014720586 50014720586

Szig.e. ajánlatsz. 50014720610 50014720610

Szig.e. ajánlatsz. 50014720964 50014720964

Szig.e. ajánlatsz. 50014720995 50014720995

Szig.e. ajánlatsz. 50014721178 50014721178

Szig.e. ajánlatsz. 50014721329 50014721329

Szig.e. ajánlatsz. 50014721367 50014721367

Szig.e. ajánlatsz. 50014721398 50014721398

Szig.e. ajánlatsz. 50014721570 50014721570

Szig.e. ajánlatsz. 50014721611 50014721611

Szig.e. ajánlatsz. 50014721642 50014721642

Szig.e. ajánlatsz. 50014721673 50014721673

Szig.e. ajánlatsz. 50014721800 50014721800

Szig.e. ajánlatsz. 50014721879 50014721879

Szig.e. ajánlatsz. 50014722155 50014722155

Szig.e. ajánlatsz. 50014722203 50014722203

Szig.e. ajánlatsz. 50014722351 50014722351

Szig.e. ajánlatsz. 50014722423 50014722423

Szig.e. ajánlatsz. 50014722454 50014722461

Szig.e. ajánlatsz. 50014722564 50014722564

Szig.e. ajánlatsz. 50014722849 50014722849

Szig.e. ajánlatsz. 50014722887 50014722894

Szig.e. ajánlatsz. 50014722935 50014722935

Szig.e. ajánlatsz. 50014722973 50014722973

Szig.e. ajánlatsz. 50014723039 50014723046

Szig.e. ajánlatsz. 50014723077 50014723077

Szig.e. ajánlatsz. 50014723118 50014723118

Szig.e. ajánlatsz. 50014723163 50014723170

Szig.e. ajánlatsz. 50014723204 50014723204

Szig.e. ajánlatsz. 50014723273 50014723273

Szig.e. ajánlatsz. 50014723307 50014723321

Szig.e. ajánlatsz. 50014723345 50014723345

Szig.e. ajánlatsz. 50014723369 50014723369

Szig.e. ajánlatsz. 50014754398 50014754408

Szig.e. ajánlatsz. 50014763190 50014763190

Szig.e. ajánlatsz. 50014782472 50014782489

Szig.e. ajánlatsz. 50014784292 50014784302

Szig.e. ajánlatsz. 50014788777 50014788777

Szig.e. ajánlatsz. 50014800073 50014800073

Szig.e. ajánlatsz. 50014804101 50014804101

Szig.e. ajánlatsz. 50014809302 50014809302

Szig.e. ajánlatsz. 50014810814 50014810814

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50014815572 50014815572

Szig.e. ajánlatsz. 50014833303 50014833310

Szig.e. ajánlatsz. 50014874908 50014874908

Szig.e. ajánlatsz. 50014878373 50014878373

Szig.e. ajánlatsz. 50014981372 50014981372

Szig.e. ajánlatsz. 50014983130 50014983147

Szig.e. ajánlatsz. 50014993263 50014993263

Szig.e. ajánlatsz. 50015022427 50015022427

Szig.e. ajánlatsz. 50015022898 50015022898

Szig.e. ajánlatsz. 50015022915 50015022915

Szig.e. ajánlatsz. 50015023875 50015023882

Szig.e. ajánlatsz. 50015025781 50015025781

Szig.e. ajánlatsz. 50015028784 50015028784

Szig.e. ajánlatsz. 50015028870 50015028870

Szig.e. ajánlatsz. 50015036042 50015036042

Szig.e. ajánlatsz. 50015039155 50015039155

Szig.e. ajánlatsz. 50015061233 50015061233

Szig.e. ajánlatsz. 50015061642 50015061659

Szig.e. ajánlatsz. 50015120996 50015120996

Szig.e. ajánlatsz. 50015139509 50015139509

Szig.e. ajánlatsz. 50015208601 50015208618

Szig.e. ajánlatsz. 50015219900 50015219917

Szig.e. ajánlatsz. 50015221994 50015221994

Szig.e. ajánlatsz. 50015241868 50015241868

Szig.e. ajánlatsz. 50015242096 50015242096

Szig.e. ajánlatsz. 50015258572 50015258572

Szig.e. ajánlatsz. 50015258606 50015258606

Szig.e. ajánlatsz. 50015279038 50015279038

Szig.e. ajánlatsz. 50015289439 50015289446

Szig.e. ajánlatsz. 50015299610 50015299610

Szig.e. ajánlatsz. 50015329236 50015329236

Szig.e. ajánlatsz. 50015346956 50015346956

Szig.e. ajánlatsz. 50015380200 50015380200

Szig.e. ajánlatsz. 50015380334 50015380334

Szig.e. ajánlatsz. 50015387733 50015387733

Szig.e. ajánlatsz. 50015430958 50015430958

Szig.e. ajánlatsz. 50015454187 50015454187

Szig.e. ajánlatsz. 50015465493 50015465493

Szig.e. ajánlatsz. 50015468946 50015468946

Szig.e. ajánlatsz. 50015506679 50015506686

Szig.e. ajánlatsz. 50015515165 50015515165

Szig.e. ajánlatsz. 50015521548 50015521548

Szig.e. ajánlatsz. 50015525212 50015525212

Szig.e. ajánlatsz. 50015526543 50015526543
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Szig.e. ajánlatsz. 50015534179 50015534179

Szig.e. ajánlatsz. 50015544329 50015544329

Szig.e. ajánlatsz. 50015557747 50015557747

Szig.e. ajánlatsz. 50015624218 50015624218

Szig.e. ajánlatsz. 50015641990 50015641990

Szig.e. ajánlatsz. 50015642025 50015642025

Szig.e. ajánlatsz. 50015647769 50015647769

Szig.e. ajánlatsz. 50015651470 50015651470

Szig.e. ajánlatsz. 50015656860 50015656877

Szig.e. ajánlatsz. 50015656949 50015656949

Szig.e. ajánlatsz. 50015670130 50015670130

Szig.e. ajánlatsz. 50015709346 50015709353

Szig.e. ajánlatsz. 50015711158 50015711158

Szig.e. ajánlatsz. 50015729478 50015729478

Szig.e. ajánlatsz. 50015734403 50015734403

Szig.e. ajánlatsz. 50015735734 50015735734

Szig.e. ajánlatsz. 50015735992 50015735992

Szig.e. ajánlatsz. 50015736357 50015736357

Szig.e. ajánlatsz. 50015738579 50015738586

Szig.e. ajánlatsz. 50015744804 50015744804

Szig.e. ajánlatsz. 50015747168 50015747168

Szig.e. ajánlatsz. 50015756867 50015756867

Szig.e. ajánlatsz. 50015766134 50015766141

Szig.e. ajánlatsz. 50015769436 50015769436

Szig.e. ajánlatsz. 50015769931 50015769931

Szig.e. ajánlatsz. 50015839704 50015839704

Szig.e. ajánlatsz. 50015858440 50015858457

Szig.e. ajánlatsz. 50015859647 50015859647

Szig.e. ajánlatsz. 50015861064 50015861064

Szig.e. ajánlatsz. 50015871393 50015871393

Szig.e. ajánlatsz. 50015873986 50015874004

Szig.e. ajánlatsz. 50015874035 50015874035

Szig.e. ajánlatsz. 50015915235 50015915235

Szig.e. ajánlatsz. 50015918472 50015918472

Szig.e. ajánlatsz. 50015944138 50015944145

Szig.e. ajánlatsz. 50015944200 50015944217

Szig.e. ajánlatsz. 50015996733 50015996740

Szig.e. ajánlatsz. 50016000891 50016000891

Szig.e. ajánlatsz. 50016000918 50016000925

Szig.e. ajánlatsz. 50016001861 50016001861

Szig.e. ajánlatsz. 50016008796 50016008796

Szig.e. ajánlatsz. 50016048730 50016048730

Szig.e. ajánlatsz. 50016059493 50016059493

Szig.e. ajánlatsz. 50016066578 50016066578

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50016082187 50016082187

Szig.e. ajánlatsz. 50016117612 50016117612

Szig.e. ajánlatsz. 50016119690 50016119700

Szig.e. ajánlatsz. 50016120030 50016120047

Szig.e. ajánlatsz. 50016122355 50016122355

Szig.e. ajánlatsz. 50016128234 50016128234

Szig.e. ajánlatsz. 50016140777 50016140777

Szig.e. ajánlatsz. 50016153339 50016153339

Szig.e. ajánlatsz. 50016173849 50016173856

Szig.e. ajánlatsz. 50016203812 50016203812

Szig.e. ajánlatsz. 50016206341 50016206341

Szig.e. ajánlatsz. 50016214269 50016214269

Szig.e. ajánlatsz. 50016221502 50016221502

Szig.e. ajánlatsz. 50016245016 50016245016

Szig.e. ajánlatsz. 50016245085 50016245085

Szig.e. ajánlatsz. 50016245968 50016245968

Szig.e. ajánlatsz. 50016277682 50016277699

Szig.e. ajánlatsz. 50016277716 50016277716

Szig.e. ajánlatsz. 50016314905 50016314905

Szig.e. ajánlatsz. 50016323628 50016323628

Szig.e. ajánlatsz. 50016326793 50016326793

Szig.e. ajánlatsz. 50016329260 50016329260

Szig.e. ajánlatsz. 50016338213 50016338213

Szig.e. ajánlatsz. 50016412144 50016412151

Szig.e. ajánlatsz. 50016412687 50016412694

Szig.e. ajánlatsz. 50016428637 50016428644

Szig.e. ajánlatsz. 50016474133 50016474140

Szig.e. ajánlatsz. 50016504742 50016504742

Szig.e. ajánlatsz. 50016724335 50016724335

Szig.e. ajánlatsz. 50016747006 50016747006

Szig.e. ajánlatsz. 50016750091 50016750091

Szig.e. ajánlatsz. 50016795810 50016795810

Szimba nyugta 75759698 75759698

Szimba nyugta 75759937 75759937

Szimba nyugta 75760291 75760300

Szimba nyugta 75761377 75761377

Vonalkódos ajánlatszám 53643739950 53643739950

Vonalkódos ajánlatszám 53643948158 53643948158

Vonalkódos ajánlatszám 53644338844 53644338844

Vonalkódos ajánlatszám 53644338868 53644338875

Vonalkódos ajánlatszám 53644340216 53644340216

Vonalkódos ajánlatszám 53644354790 53644354790

Vonalkódos ajánlatszám 53644365130 53644365130

Vonalkódos ajánlatszám 53644406165 53644406165
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Vonalkódos ajánlatszám 53644472717 53644472803

Vonalkódos ajánlatszám 53644484804 53644484804

Vonalkódos ajánlatszám 53644498199 53644498209

Vonalkódos ajánlatszám 53644625726 53644625726

Vonalkódos ajánlatszám 53644672113 53644672209

Vonalkódos ajánlatszám 53644701082 53644701109

Vonalkódos ajánlatszám 53644716873 53644716873

Vonalkódos ajánlatszám 53644719436 53644719508

Vonalkódos ajánlatszám 53644729198 53644729208

Vonalkódos ajánlatszám 53644729662 53644729703

Vonalkódos ajánlatszám 53644801498 53644801508

Vonalkódos ajánlatszám 53644801876 53644801876

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Vonalkódos ajánlatszám 53644802547 53644802602

Vonalkódos ajánlatszám 53644802846 53644802846

Vonalkódos ajánlatszám 53644803029 53644803029

Vonalkódos ajánlatszám 53644803067 53644803067

Vonalkódos ajánlatszám 53644803218 53644803225

Vonalkódos ajánlatszám 53644814311 53644814328

Vonalkódos ajánlatszám 53644821252 53644821252

Vonalkódos ajánlatszám 53644843977 53644843977

Vonalkódos ajánlatszám 53644846530 53644846530

Vonalkódos ajánlatszám 53644848910 53644848910

Vonalkódos ajánlatszám 53644848965 53644848965

Vonalkódos ajánlatszám 53644887087 53644887094
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A nemzetgazdasági miniszter 25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) előtt 
kezdeményezett következő eljárásokért:
a) az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység

aa) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
ab) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért,
ac) megszüntetésének bejelentésével összefüggő nyilvántartásból történő törléséért;

b) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység
ba) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
bb) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

c) az idegenvezetői tevékenység
ca) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
cb) végzéséhez szükséges idegenvezetői igazolvány kiállításáért és pótlásáért,
cc) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

d) az  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott
da) termékek forgalomba hozójának és gyártójának engedélyezéséért, nyilvántartásba való bejegyzéséért,
db) termékekről vezetett nyilvántartás adatainak kérelemre történő módosításáért.

 (2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
a) az (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
b) az (1) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontjában meghatározott eljárások esetén 20 000 forint,
c) az (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
d) az (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott eljárások esetén 40 000 forint.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget – ideértve a nem elektronikusan kezdeményezett, közigazgatási hatósági eljárások díjait is –
a) fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás),
b) készpénz-átutalási megbízás vagy
c) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján
kell teljesíteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-
00000000 számú fizetési számlája javára.

 (2) A díj az MKEH bevétele.
 (3) Az MKEH a befizetett díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli. Az EFER útján történő díjfizetéshez 

az ügyfélnek az MKEH-nál előzetesen regisztrálnia és ügyfélkapuja útján azonosítania kell magát.
 (4) Az  ügyfélnek – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  díjat az  eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie, 

az  e  rendelet 1.  § (1)  bekezdésének vonatkozó alpontját, a  saját nevét az  átutalási megbízás, illetve a  készpénz-
átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie, továbbá a díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez 
kell csatolnia.

 (5) Amennyiben az ügyfél a kérelmét az elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a díjat a következő módon 
fizetheti meg:
a) átutalási megbízással az  ügyfél vagy képviselője ügyfélkapujára kapott fizetési értesítés átvétele utáni első 

munkanapon, az e rendelet 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontjára való hivatkozással vagy
b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.

 (6) Az (5) bekezdésben foglaltak az  irányadóak abban az esetben is, amikor az ügyfél a kérelmét nem az elektronikus 
ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.

3. §  Túlfizetés esetén a díjtöbbletet az MKEH hivatalból, a visszafizetést megállapító hatósági döntés jogerőre emelkedését 
követő nyolc napon belül átutalási megbízás útján az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési 
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számlája javára visszatéríti, ha a  kérelem és a  befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a  kérelmező 
a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

4. §  Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)–(3) bekezdésében,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § 

(2)–(3) és (5)–(6) bekezdésében,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében,
e) a díj megfizetésével kapcsolatos felhívásra az Itv. 73/A. § első mondatában,
f ) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában 
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az  Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol kérelmet említ, azon 
bejelentést vagy kérelmet kell érteni.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

7. §  Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelete
a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet szabályozza az építménybe és az építkezéseken állandó jelleggel, tartós üzemeltetési céllal beépített 
felvonók és a  3.  mellékletben meghatározott, a  felvonókhoz alkalmazandó biztonsági berendezések biztonsági 
követelményeit és megfelelőségük tanúsításának rendjét.

 (2) E rendelet előírásai nem vonatkoznak:
a) olyan emelő-berendezésekre, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s-nál;
b) az építkezés kiszolgálására használandó felvonókra;
c) kötélpályákra, beleértve a függővasutakat;
d) kifejezetten katonai vagy rendészeti célokra tervezett és épített felvonókra;
e) olyan emelő berendezésekre, amelyekről munkát végeznek;
f ) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre;
g) művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelő berendezésekre;
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h) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra;
i) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra, 

beleértve a gépek karbantartását és ellenőrzését lehetővé tevő helyet is;
j) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a fogaskerekű vasútra, a siklóra, valamint 

a személyek szállítására szolgáló kötélpályára;
k) mozgólépcsőkre és mozgójárdákra.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  akkreditálás: a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2.  cikk 10.  pontjában 
meghatározott akkreditálás;

2.  CE megfelelőségi jelölés: a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 
2. § 2. pontja szerinti fogalom;

3.  felvonó:  az a  berendezés, amelynek fülkéje a  vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb dőlésszögű pályán, 
merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, és a következők szállítására szolgál:
a) személyek,
b) személyek és teher vagy
c) kizárólag teher, feltéve, hogy a  fülkébe legalább egy személy be tud szállni, és a  vezérlőelemeket 

a fülkében lévő személy eléri;
 továbbá az  olyan, fülkével rendelkező berendezések, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de 

meghatározott állandó pályán mozognak;
4.  felvonó típusmintája: a felvonó típusának jellemző darabja, amelyet típusvizsgálatra átadnak vagy a tanúsító 

szervezetnek bemutatnak. Műszaki dokumentációja és műszaki adatai igazolják azt, hogy a  típusfelvonóval 
azonos felvonók, és annak engedélyezett típusvariációi – amelyekhez a  típusfelvonóéval azonos biztonsági 
berendezéseket alkalmaztak – megfelelnek az  1.  mellékletben megállapított alapvető biztonsági 
követelményeknek. Az  összes típusvariáció és a  típusfelvonó közötti megengedett eltéréseket (maximális 
és minimális értékekkel) a dokumentációban pontosan meg kell határozni, és meg kell adni az alkalmazott 
biztonsági berendezések körét. A  típusfelvonó adataitól való megengedett eltéréseket számításokkal és 
konstrukciós tervekkel lehet igazolni;

  5.  felvonószerelő vállalkozás: az  a  természetes vagy jogi személy, aki vagy amely felelősséget vállal a  felvonó 
tervezéséért, gyártásáért, üzembe helyezéséért és forgalomba hozataláért;

  6.  forgalmazás: a Pftv. 2. § 5. pontja szerinti fogalom;
  7.  forgalmazó: a Pftv. 2. § 6. pontja szerinti fogalom;
  8.  forgalomba hozatal: a Pftv. 2. § 7. pontja szerinti fogalom;
  9.  forgalomból történő kivonás: a Pftv. 2. § 8. pontja szerinti fogalom;
10.  fülke: a felvonónak az a része, amely emelésnél vagy süllyesztésnél a személyt vagy a terhet tartja;
11.  gazdasági szereplő: a Pftv. 2. § 10. pontja szerinti fogalom;
12.  gyártó: a Pftv. 2. § 11. pontja szerinti fogalom;
13.  harmonizált szabvány: a Pftv. 2. § 12. pontja szerinti fogalom;
14.  honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány;
15.  importőr: a Pftv. 2. § 15. pontja szerinti fogalom;
16.  megfelelőségértékelés: a Pftv. 2. § 20. pontja szerinti fogalom;
17.  megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket – ideértve a  kalibrálást, vizsgálatot, 

tanúsítást és ellenőrzést is – végző szervezet;
18.  meghatalmazott képviselő: a Pftv. 2. § 22. pontja szerinti fogalom;
19.  műszaki leírás: a  felvonó vagy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés által teljesítendő műszaki 

követelményeket ismertető dokumentum;
20.  piacfelügyeleti hatóság: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott fogalom;
21.  tanúsító szervezet:  a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: MKEH) által – külön 

jogszabály előírásai szerint – a felvonók és a felvonó biztonsági berendezések megfelelőségének értékelésére, 
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a  biztonsági berendezés gyártója vagy a  felvonószerelő vállalkozás minőségbiztosítási rendszerének 
tanúsítására és ellenőrzésére kijelölt, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak bejelentett szervezet;

22.  típusvizsgálati tanúsítvány:  a tanúsító szervezet állítja ki akkor, ha a  biztonsági berendezés típusmintája és 
a típusfelvonó megfelel az e rendeletben előírt biztonsági követelményeknek;

23.  uniós harmonizációs jogszabály: minden, a termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;
24.  visszahívás: felvonó esetében minden olyan intézkedés, amelynek célja a felvonó szétszerelése és biztonságos 

ártalmatlanítása, a felvonókhoz készült biztonsági berendezések esetében pedig a felvonószerelő vállalkozások 
vagy a felhasználók számára már hozzáférhetővé tett, felvonókhoz készült biztonsági berendezés visszavétele.

3. Alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak való megfelelés

3. § (1) Felvonó és a biztonsági berendezés akkor hozható forgalomba, ha a gyártó utasításainak és az engedélyezett terveknek 
megfelelő szakszerű beépítést követően, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett nem veszélyezteti 
személyek életét, testi épségét és a vagyonbiztonságot, továbbá megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvető 
biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak.

 (2) Kiállításokon, vásárokon és bemutatókon olyan felvonó vagy biztonsági berendezés, amely nem felel meg az e rendelet 
szerinti alapvető biztonsági követelményeknek – és ezt jól látható módon, felirattal jelzik – kiállítható, de forgalomba 
nem hozható. A bemutató alatt a kiállítónak kell megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodnia az emberi élet, 
testi épség és egészség védelméről.

4. Műszaki dokumentáció

4. § (1) A biztonsági berendezés gyártójának részletes beépítési műszaki dokumentációt kell biztosítania a  felvonószerelő 
vállalkozás részére, amelynek a  tárolásra, szállításra, elhelyezésre, szerelésre, beszabályozásra vonatkozó minden 
információt tartalmaznia kell.

 (2) A  felvonószerelő vállalkozásnak részletes használati útmutatót kell biztosítania a  tulajdonos vagy az  üzemeltető 
részére a felvonó helyes üzemeltetése, karbantartása és biztonságos használata érdekében, feltüntetve a használati 
lehetőségek korlátozását is.

5. Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények

5. § (1) A  rendelet hatálya alá tartozó felvonók meg kell, hogy feleljenek az  1.  mellékletben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 (2) A rendelet hatálya alá tartozó felvonókhoz készült biztonsági berendezések meg kell, hogy feleljenek az 1. mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és lehetővé kell, hogy tegyék, hogy 
a felvonók, amelyekbe azokat beépítik, megfeleljenek az említett követelményeknek.

6. Építményekben és az építkezéseken állandó jelleggel üzemelő felvonók

6. § (1) Az  építményben vagy az  építkezésen folyó munkáért felelős személy és a  felvonószerelő vállalkozás köteles 
együttműködni a felvonó megfelelő működése és biztonságos használata érdekében.

 (2) A felvonóaknában csak a felvonó működéséhez és biztonságához tartozó berendezések, szerelvények és vezetékek 
lehetnek.

II. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

7. A felvonószerelő vállalkozások kötelezettségei

7. § (1) A  felvonók forgalomba hozatalakor a  felvonószerelő vállalkozások biztosítják, hogy a  felvonó tervezése, gyártása, 
üzembe helyezése és vizsgálata az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményekkel összhangban történt.

 (2) A  felvonószerelő vállalkozás elkészíti a  műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a  15.  §-ban említett 
vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat. Amennyiben az  eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a  felvonó 
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megfelel az alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a felvonószerelő vállalkozás 
kiállítja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítja, hogy azt a felvonóhoz mellékeljék, és feltünteti a terméken a CE 
megfelelőségi jelölést.

 (3) A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzi a  műszaki 
dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket.

 (4) Ha a felvonóval járó – az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető – kockázat (a továbbiakban: 
kockázat) mértéke miatt indokolt, a felvonószerelő vállalkozások a felhasználók egészségének védelme és biztonsága 
érdekében kivizsgálják a panaszokat, nyilvántartást vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő felvonókról.

 (5) A felvonószerelő vállalkozás biztosítja, hogy a felvonókon fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő 
típus-, tétel- vagy sorozatszám.

 (6) A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonón köteles feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett 
védjegyét és postai kapcsolattartási címét. Címként a felvonószerelő vállalkozás kapcsolattartási címét kell megadni. 
Az elérhetőséget a felhasználók és a piacfelügyeleti hatóság számára magyar nyelven kell feltüntetni.

 (7) A felvonószerelő vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a felvonóhoz mellékeljék az 1. melléklet 7.2. pontjában 
említett, a felhasználók számára a felhasználók által könnyen érthető nyelven készült használati utasítást. E használati 
utasításnak, és bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és világosnak kell lennie.

 (8) Ha a  felvonószerelő vállalkozásnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa 
forgalomba hozott felvonó nem felel meg e  rendeletnek, haladéktalanul meghozza a  szükséges intézkedéseket 
a felvonó megfelelőségének biztosítására.

 (9) Ha a felvonó kockázatot jelent, a felvonószerelő vállalkozás erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyekben a felvonót forgalomba hozták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról 
és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

 (10) A felvonószerelő vállalkozás a piacfelügyeleti hatóság kérésére átadja a felvonó e rendeletnek történő megfelelésének 
igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt az Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven.

 (11) A  felvonó szerelő vállalkozások együttműködnek a  piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, 
melyeket az általuk forgalomba hozott felvonó jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoz a piacfelügyeleti 
hatóság.

8. A gyártó kötelezettségei

8. § (1) Felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatalakor a  gyártó biztosítja, hogy azok tervezése és 
gyártása az 5. § (2) bekezdésével összhangban történt.

 (2) A  gyártó elkészíti a  szükséges műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a  15.  §-ban említett 
megfelelőségértékelési eljárást. Amennyiben az eljárás során megállapítást nyer, hogy a felvonókhoz készült biztonsági 
berendezés megfelel az alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a gyártó elkészíti 
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítja, hogy azt a felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékelje, és 
feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.

 (3) A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzi 
a műszaki dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket.

 (4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését, 
és megfelelően figyelembe veszi a  termék tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált 
szabványok vagy azokkal egyenértékű más műszaki előírások változásait, amelyek alapján a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezések megfelelőségét megállapították. Ha a  felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel járó 
kockázat miatt szükséges, a  gyártó a  felhasználók egészségének és biztonságának védelme érdekében elvégzi 
a  forgalmazott biztonsági berendezés mintájának vizsgálatát, kivizsgálja a  panaszokat, és nyilvántartást vezet 
a  panaszokról és a  nem megfelelő biztonsági berendezésekről, valamint azok visszahívásáról, és folyamatosan 
tájékoztatja a forgalmazókat és a felvonószerelő vállalkozásokat minden ilyen intézkedésről.

 (5) A  gyártó biztosítja, hogy az  általa forgalomba hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen a  termék 
azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem fel legyen tüntetve, vagy ha 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés mérete vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, a szükséges információt 
17. § (1) bekezdésében említett címkén adja meg.

 (6) A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a 17. § (1) bekezdésében említett 
címkén tünteti fel a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a postacímet, amelyen 
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kapcsolatba lehet lépni vele. Címként a gyártó kapcsolattartási címét kell megadni. Az elérhetőséget a felhasználók 
és a piacfelügyeleti hatóság számára magyar nyelven tünteti fel.

 (7) A  gyártó gondoskodik arról, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékelje az  1.  melléklet 
7.1. pontjában említett, a felhasználók által könnyen érthető nyelven készült használati utasítást. Az ilyen használati 
utasításnak, és bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

 (8) Ha a  gyártónak olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa forgalomba hozott, 
felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e  rendeletnek, azonnal meghozza a  biztonsági 
berendezés megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket és a biztonsági berendezést kivonja 
a forgalomból vagy visszahívja. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a gyártó 
erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a felvonókhoz készült biztonsági 
berendezést forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott 
kiigazító intézkedésről.

 (9) A  gyártó a  piacfelügyeleti hatóság kérésére az  Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven átadja 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezés e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes 
nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt.

9. Meghatalmazott képviselők

9. § (1) A  gyártó vagy felvonószerelő vállalkozás írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhet ki. A  7.  § 
(1) bekezdésében vagy a 8. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a 7. § (2) bekezdésében és a 8. § 
(2)  bekezdésében említett műszaki dokumentáció elkészítésének kötelezettsége nem képezi a  meghatalmazott 
képviselő megbízatásának részét.

 (2) A  meghatalmazott képviselő a  gyártótól vagy a  felvonószerelő vállalkozástól kapott megbízásban meghatározott 
feladatokat látja el. A  meghatalmazásnak legalább az  alábbiak elvégzésére kell kiterjednie a  meghatalmazott 
képviselő részéről:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés vagy a felvonó forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi 

az  EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a  gyártó vagy a  felvonószerelő vállalkozás minőségi rendszerével 
kapcsolatos jóváhagyási döntéseket, valamint a  műszaki dokumentációt a  piacfelügyeleti hatóság számára 
történő bemutatás céljából;

b) a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a  felvonó vagy a  felvonókhoz készült biztonsági 
berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c) a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködik a  megbízatása körébe tartozó, felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés vagy a felvonó jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

10. Az importőr kötelezettségei

10. § (1) Az importőr kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonsági berendezéseket hozhat forgalomba.
 (2) A felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles meggyőződni 

arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. §-ban említett szükséges megfelelőségértékelési eljárást. Köteles megbizonyosodni 
arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltüntette 
a CE megfelelőségi jelölést, és mellékelte hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és szükséges dokumentumokat, 
továbbá arról is, hogy a gyártó teljesítette a 8. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

 (3) Ha az  importőrnek olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés nem felel meg az 5. § (2) bekezdésének, a biztonsági berendezést nem hozhatja mindaddig 
forgalomba, amíg a jogszabályi előírásokat nem teljesítik. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés 
kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

 (4) Az importőr megadja a felvonókhoz készült biztonsági berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a felvonóhoz készült 
biztonsági berendezés csomagolásán vagy kísérő dokumentációján a  nevét, bejegyzett cégnevét vagy bejegyzett 
védjegyét és azt az értesítési címet, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. Az elérhetőséget magyar nyelven is fel kell 
tüntetni.

 (5) Az  importőr köteles gondoskodni arról, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékeljék 
az 1. melléklet 7.1. pontjában meghatározott használati utasítást.



2222 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

 (6) Az importőr köteles biztosítani, hogy amíg a felvonókhoz készült biztonsági berendezés a felelősségi körébe tartozik, 
annak tárolása és szállítása ne veszélyeztesse az 5. § (2) bekezdésében meghatározott alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeknek való megfelelését.

 (7) Ha a felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel járó kockázat miatt szükséges, az importőr a felhasználók egészségének 
védelme és biztonsága érdekében köteles elvégezni a forgalmazott biztonsági berendezések mintájának vizsgálatát, 
kivizsgálni a panaszokat, és nyilvántartást vezetni a panaszokról és a nem megfelelő, felvonókhoz készült biztonsági 
berendezésekről, valamint a  felvonókhoz készült, biztonsági berendezések visszahívásairól, és folyamatosan 
tájékoztatja a forgalmazókat és a felvonószerelő vállalkozásokat minden ilyen intézkedésről.

 (8) Ha az  importőrnek olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa forgalomba 
hozott felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e  rendelet követelményeinek, az  importőr 
köteles haladéktalanul megtenni a  szükséges kiigazító intézkedéseket a  biztonsági berendezés megfelelőségének 
biztosítására, valamint a nem megfelelő biztonsági berendezést a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

 (9) Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, az importőr köteles erről haladéktalanul 
tájékoztatni azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a felvonókhoz készült biztonsági berendezést 
forgalmazza és köteles részletes tájékoztatást adni a megfelelés hiányáról és a meghozott kiigazító intézkedésről.

 (10) Az  importőr a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát követően 10 évig elérhetővé teszi 
a piacfelügyeleti hatóság számára az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát, valamint a jóváhagyási döntéseket, 
és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kérésre a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátható legyen.

 (11) Az  importőr a  piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles az  Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven 
átadni a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására, az  importőr köteles együttműködni az általa forgalomba 
hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezés jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedés 
során.

11. A forgalmazók kötelezettségei

11. § (1) A felvonókhoz készült biztonsági berendezés fogalmazásakor a fogalmazók az e rendeletben előírt követelményekkel 
kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.

 (2) A  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalmazását megelőzően a  forgalmazó köteles ellenőrizni, hogy 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel van-e tüntetve a  CE megfelelőségi jelölés, mellékelték-e hozzá 
az  EU-megfelelőségi tanúsítványt, a  szükséges dokumentumokat, valamint a  használati utasítást az  Európai Unió 
hivatalos nyelvén és magyar nyelven, továbbá, hogy a gyártó és az importőr megfelelt-e a 8. § (5) és (6) bekezdésében, 
valamint a 10. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

 (3) Ha a biztonsági berendezés nem felel meg az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak, a forgalmazó nem forgalmazhatja 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezést mindaddig, amíg megfelelővé nem tette. Ha a  felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés kockázatot jelent, a  forgalmazó tájékoztatja erről a  gyártót vagy az  importőrt, valamint 
a piacfelügyeleti hatóságot.

 (4) A forgalmazó köteles biztosítani, hogy amíg a felvonókhoz készült biztonsági berendezés a felelősségi körébe tartozik, 
annak tárolása és szállítása ne veszélyeztesse az 5. § (2) bekezdésében meghatározott alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeknek való megfelelését.

 (5) Ha a  forgalmazónak olyan adat jut a  tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az  általa forgalomba 
hozott felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e  rendelet követelményeinek, a  forgalmazó 
köteles haladéktalanul megtenni a  szükséges kiigazító intézkedéseket a  biztonsági berendezés megfelelőségének 
biztosítására, valamint a nem megfelelő biztonsági berendezést a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

 (6) Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó köteles erről haladéktalanul 
tájékoztatni azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a felvonókhoz készült biztonsági berendezést 
forgalmazza és köteles részletes tájékoztatást adni a megfelelés hiányáról és a meghozott kiigazító intézkedésről.

 (7) A  forgalmazó a  piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles az  Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven 
átadni a felvonó megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti 
hatóság felhívására a  forgalmazó köteles együttműködni az  általa forgalmazott biztonsági berendezés okozta 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedés során.
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12. A gyártóra, importőrre és forgalmazókra vonatkozó közös szabályok

12. §  Amennyiben az  importőr vagy a  forgalmazó saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy felvonókhoz 
készült biztonsági berendezést, vagy olyan módon módosít egy már forgalomba hozott alkatrészt, ami befolyásolja 
az alkatrész e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és a gyártó előírt 
kötelezettségek terhelik.

13. A gazdasági szereplő adatszolgáltatása

13. § (1) A gazdasági szereplőnek a piacfelügyeleti hatóság kérésére meg kell adnia azon gazdasági szereplő nevét és címét, 
amely felvonókhoz készült biztonsági berendezést szállított részére; valamint azon gazdasági szereplő nevét és címét, 
amelynek felvonókhoz készült biztonsági berendezést szállított.

 (2) A  gazdasági szereplőnek az  első bekezdésben meghatározott adatokat, a  piacfelügyeleti hatóság felhívására, 
a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés hozzá történő szállítását, vagy az  általa történő szállítását követő  
10 évig meg kell adnia.

 (3) A gazdasági szereplő tevékenységének megszűnése esetén átadja az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott felvonóról, 
annak biztonsági berendezéséről szóló, általa kötelezően megőrzendő műszaki dokumentációt, az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket a piacfelügyeleti hatóság részére.

III. FEJEZET
A FELVONÓK ÉS A FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉGE

14. A felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások

14. §  A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezések esetén a következő megfelelőségértékelési eljárások közül 
választhat:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be kell nyújtani egy megfelelőségértékelő szervezetnek 

a 4. melléklet I. részében meghatározott típusvizsgálat céljából, és a típusmegfelelőséget a felvonókhoz készült 
biztonsági berendezések véletlenszerű ellenőrzésével kell biztosítani, a 9. melléklet leírása szerint;

b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be kell nyújtani egy megfelelőségértékelő szervezetnek 
a  4.  melléklet I. részében meghatározott típusvizsgálat céljából, és a  6.  melléklet szerinti termékminőség-
biztosításon alapuló típusmegfelelőséget is alkalmazni kell rá;

c) a 7. mellékletben meghatározott teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőségi eljárás.

15. § (1) A gyártónak felvonón a következő megfelelőségértékelési eljárások egyikét el kell végeztetnie:
a) ha a felvonókat olyan típusminta-felvonó alapján tervezték és gyártották, amelyen a 4. melléklet II. részében 

meghatározott EU-típusmegfelelőségi vizsgálatot elvégezték:
aa) a felvonók 5. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzése;
ab) a felvonók 10. mellékletben meghatározott termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;
ac) a felvonók 12. mellékletben meghatározott gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

b) ha a  felvonókat egy, a  11.  melléklettel összhangban jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer keretében 
tervezték és gyártották:
ba) a felvonók 5. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzése;
bb) a felvonók 10. mellékletben meghatározott termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;
bc) a felvonók 12. mellékletben meghatározott gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

c) a felvonók 8. mellékletben meghatározott egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelősége;
d) a felvonók 11. mellékletben meghatározott teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott esetekben, ahol a  felvonó tervezéséért és gyártásáért felelős 
személy nem azonos a felvonószerelő vállalkozással, minden olyan dokumentumot és információt a felvonószerelő 
vállalkozásrendelkezésére kell bocsátani, amely a  felvonó megfelelő és biztonságos üzembe helyezéséhez és 
vizsgálatához szükséges.

 (3) A  típusminta-felvonó és a  típusminta-felvonóból származó felvonóváltozatok közé tartozó felvonók közötti összes 
megengedett eltérést (maximum- és minimumértékekkel) pontosan meg kell határozni a műszaki dokumentációban.
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 (4) Amennyiben az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való 
megfelelés tekintetében több berendezés hasonlósága kimutatatható, ezt számításokkal és/vagy tervrajzokkal kell 
alátámasztani.

15. EU-megfelelőségi nyilatkozat

16. § (1) A  felvonók és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeinek teljesülését a gyártó és a felvonószerelő vállalkozás EU-megfelelőségi nyilatkozattal igazolja.

 (2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a 2. mellékletben meghatározottaknak és tartalmazza az 5–12. mellékletben 
meghatározott elemeket.

 (3) Amennyiben a felvonóra vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezésre több olyan jogszabály is vonatkozik, 
amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen megfelelőségi nyilatkozat egyben azt is jelenti, hogy az  adott 
termék az  összes rá vonatkozó jogszabály előírásának megfelel. Ez  a  nyilatkozat tartalmazza az  érintett uniós jogi 
aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

 (4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a felvonókhoz készült biztonsági berendezések 
e rendeletnek való megfeleléséért, a felvonószerelő vállalkozás pedig a felvonó e rendeletnek való megfeleléséért.

16. A CE megfelelőségi jelölés és más jelölések feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

17. § (1) CE megfelelőségi jelölést forgalomba hozatal előtt, jól láthatóan, olvashatóan és mechanikus módon el nem 
távolíthatóan minden felvonófülkében és minden, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel kell tüntetni, 
vagy a biztonsági berendezéshez elválaszthatatlanul odaerősített címkén kell elhelyezni.

 (2) A  felvonókon elhelyezett CE megfelelőségi jelölést bármely alábbi megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő, 
bejelentett szervezet azonosítószáma követi:
a) az 5. mellékletben említett átvételi ellenőrzés;
b) a 8. mellékletben említett egyedi termékellenőrzés;
c) a 10., a 11. vagy a 12. mellékletben említett minőségbiztosítás.

 (3) A  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseken elhelyezett CE megfelelőségi jelölést a  bármely, alábbi 
megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő, bejelentett szervezet azonosítószáma követi:
a) a 6. mellékletben említett termékminőség-biztosítás;
b) a 7. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás;
c) a 9. mellékletben említett típusmegfelelőség.

 (4) A bejelentett szervezet azonosítószámát vagy maga a szervezet, vagy utasításai alapján a gyártó, annak meghatalmazott 
képviselője vagy a felvonószerelő vállalkozás, vagy annak meghatalmazott képviselője tünteti fel. A CE megfelelőségi 
jelölést és a bejelentett szervezet azonosítószámát kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés 
követheti.

 (5) A  felvonón és a  biztonsági berendezésen nem helyezhető el a  megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés. 
Minden egyéb feliratot és jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az a megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát 
ne akadályozza.

IV. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

17. Bejelentés és a bejelentő hatóság

18. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: bejelentő hatóság) jelenti be az Európai Bizottságnak 
(a továbbiakban: Bizottság) a bejelentett szervezeteket, a felvonókkal kapcsolatos megfelelőségértékelési eljárások 
lefolytatására feljogosított szervezetekként.

 (2) A kijelölés az e rendelet egyes mellékletei szerinti tevékenység megjelölésével adható.
 (3) A  kijelölő hatóság bejelenti aBizottságnak és az  EGT-államoknak az  (1)  bekezdés szerinti eljárások lefolytatására 

kijelölt szervezeteket.
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18. A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények

19. § (1) A  megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja 
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

 (2) A  megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a  számára a  4–12.  mellékletben előírt valamennyi 
olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket 
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

 (3) A megfelelőségértékelő szervezetnek – mindig és minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint a felvonók 
és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések minden olyan fajtája vagy kategóriája tekintetében, amelyre 
bejelentették – rendelkeznie kell a következőkkel:
a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;
b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a  megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások 

átláthatóságát és reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett 
szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja 
venni a  vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az  tevékenykedik, a  vállalkozás szerkezetét, az  adott 
gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

 (4) A  megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a  megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos 
műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges 
felszereléssel vagy létesítménnyel.

 (5) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:
a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az  összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, 

amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;
b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések 

elvégzésére;
c) az 1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények, az  alkalmazott 

harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges 
alkalmasság.

 (6) A  megfelelőségértékelő szervezet (ideértve annak felső szintű vezetését és a  megfelelőségértékelést végző 
személyzetét) pártatlanságát biztosítani kell. A  megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és 
a megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy 
azok eredményétől.

 (7) A megfelelőségértékelő szervezeteknek felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie.

19. Bejelentés iránti kérelem

20. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a bejelentő hatósághoz.
 (2) A  bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezések 

megfelelőségértékelési eljárásainak leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, 
továbbá – amennyiben ilyen kiállításra került – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiállított akkreditálási tanúsítványt, 
amely tanúsítja, hogy a  megfelelőségértékelő szervezet megfelel a  19.  §-ban rögzített követelményeknek, vagy 
nyilatkozatot ilyen tanúsítvány rendelkezésre állásáról.

 (3) Amennyiben az érintett megfelelőségértékelő szervezet nem tud akkreditálási tanúsítványt benyújtani, a bejelentő 
hatóságnak benyújtja a  19.  §-ban rögzített követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez 
és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi azt igazoló dokumentumot, vagy nyilatkozik az  akkreditálási 
tanúsítvány rendelkezésre állásáról, melyet a hatóság a Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól beszerez.
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20. Bejelentési eljárás

21. § (1) A  bejelentő hatóság csak a  19.  §-ban rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezetet 
jelenthet be a Bizottságnak.

 (2) A  bejelentő hatóság a  Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesíti 
a Bizottságot és a többi tagállamot.

 (3) A  bejelentés tartalmazza a  megfelelőségértékelési tevékenységekre, a  megfelelőségértékelési eljárásra vagy 
eljárásokra és az  érintett felvonókra vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó részletes 
információkat, valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.

 (4) Amennyiben a  bejelentés nem a  20.  § (2)  bekezdésében említett akkreditálási tanúsítványon alapul, a  bejelentő 
hatóság benyújtja a  Bizottságnak és a  többi tagállamnak a  megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló 
dokumentumokat, valamint gondoskodik azokról a  megfelelő intézkedésekről, amelyek biztosítják a  szervezet 
rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 19. §-ban megállapított követelményeknek.

 (5) Az  érintett szervezet csak akkor láthatja el a  bejelentett szervezeti tevékenységet, ha a  Bizottság vagy a  többi 
tagállam – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás hiányában 
a bejelentést követő két hónapon belül – nem emelt kifogást.

 (6) E rendelet alkalmazásában csak az (5) bekezdés szerinti szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.
 (7) A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely későbbi releváns változásáról.

21. Változások a bejelentett adatokban, tényekben, körülményekben

22. §  Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a 19. §-ban meghatározott 
követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság haladéktalanul tájékoztatja 
a Bizottságot és a többi tagállamot.

22. A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

23. § (1) A bejelentett szervezet a 14. §-ban és a 15. §-ban előírt megfelelőségértékelési eljárások szabályaival összhangban 
végzi el a megfelelőségértékelést.

 (2) A megfelelőségértékelést az arányosság elvének megfelelően, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek 
elkerülésével végzik el. A  megfelelőségértékelő szervezetek a  vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben 
az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések technológiai 
összetettségének fokát és a  gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét kellő mértékben figyelembe 
véve végzik tevékenységüket. Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartania a felvonók és a felvonókhoz készült 
biztonsági berendezések e rendeletnek való megfeleléséhez szükséges szigorúság mértékét és a védelem szintjét.

 (3) Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a felvonószerelő vállalkozás vagy a gyártó nem teljesítette 
az  e  rendeletben vagy a  rá vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeket vagy más műszaki előírásokat, akkor felszólítja a  felvonószerelő vállalkozást vagy 
a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki tanúsítványt.

 (4) A  bejelentett szervezet a  megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumokat – így különösen 
a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvet, tanúsítványt – 10 évig köteles megőrizni.

23. Panasz benyújtása a bejelentett szervezetek döntésével szemben

24. § (1) A bejelentett szervezet a panaszok és vitás kérdések kezelésére megfelelő eljárásrenddel kell, hogy rendelkezzen.
 (2) Az  érintettek panaszt nyújthatnak be a  bejelentett szervezetek döntése ellen. A  panaszt annál a  bejelentett 

szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett 
szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a  panaszost. A  gazdasági szereplők 
panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a nyilvántartott szervezet köteles 10 évig megőrizni és a kijelölő 
szervezet által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.
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24. A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

25. § (1) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:
a) a tanúsítványok vagy a jóváhagyási döntések bárminemű elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy 

visszavonásáról;
b) bármely olyan körülményről, amely érintheti a bejelentés hatályát vagy feltételeit;
c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi 

tájékoztatási felkérésről;
d) kérésre a  bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységekről, valamint minden más 

elvégzett tevékenységről, többek között a  több tagállamra kiterjedő tevékenységekről és a  tevékenységek 
alvállalkozásba adásáról.

 (2) A  bejelentett szervezetek tájékoztatják az  e  rendelet szerint bejelentett, azonos típusú felvonókra és felvonókhoz 
készült biztonsági berendezésekre vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző más 
szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

V. FEJEZET
AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ FELVONÓK ÉS FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK 
PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE ÉS A VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

25. A kockázatot jelentő felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezések kezelésére 
vonatkozó eljárások

26. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az e rendeletben meghatározott követelmények betartását.
 (2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján feltételezi, hogy a felvonó vagy felvonókhoz készült 

biztonsági berendezés veszélyeztetheti az  emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, 
piacfelügyeleti eljárást folytat le.

 (3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.
 (4) Amennyiben a  piacfelügyeleti eljárás során a  piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a  felvonó nem felel meg 

az  e  rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítja a  felvonószerelő vállalkozást 
valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére.

 (5) Amennyiben a  piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel 
meg az ebben a rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági 
szereplőt valamennyi szükséges, megfelelő kiigazító intézkedés megtételére.

 (6) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról a felvonó vagy felvonókhoz 
készült biztonsági berendezés tekintetében.

 (7) Amennyiben a  felvonószerelő vállalkozás nem hozza meg a  megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül, 
a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz az érintett felvonó forgalomba hozatalának 
vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.

 (8) Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül, 
a  piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a  forgalmazott, felvonókhoz készült 
biztonsági berendezés forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, vagy annak forgalomból történő kivonására 
vagy visszahívására.

 (9) A  piacfelügyeleti hatóság értesíti a  Bizottságot és a  többi tagállamot a  vizsgálata eredményeiről és azokról 
az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.

 (10) A (9) bekezdés szerinti értesítésében a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen 
a  nem megfelelő felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, 
a készülék származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott 
intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az  érintett gazdasági szereplők által felhozott szempontokat. 
A piacfelügyeleti hatóság jelzi továbbá, ha a megfelelés hiánya a következők miatt következett be:
a) a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e rendelet alapvető egészségvédelmi 

és biztonsági követelményeinek vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok hiányosak.
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26. Védintézkedési eljárás

27. § (1) Ha a 26. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően a piacfelügyeleti hatóság valamelyik 
intézkedésével szemben emelt kifogás alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós 
jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

 (2) Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésre vonatkozó nemzeti intézkedés a  Bizottság döntése 
alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a nem megfelelő, felvonókhoz készült biztonsági berendezést kivonja a forgalomból.

 (3) A  piacfelügyeleti hatóság a  (2)  bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja 
a Bizottságot.

 (4) Amennyiben a 26. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés a Bizottság döntése alapján 
indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.

27. A megfelelő felvonó és felvonókhoz készült, kockázatot jelentő biztonsági berendezések

28. § (1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a 26. § (2)–(5) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, 
hogy bár a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel ennek a  rendeletnek, azonban mégis kockázatot 
jelent a személyek egészségére vagy biztonságára vagy a tulajdon biztonságára, akkor felszólítja az érintett gazdasági 
szereplőt a  megfelelő intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy az  érintett, felvonókhoz 
készült biztonsági berendezés a forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, és hogy egy általa meghatározott, 
a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül kivonja a forgalomból.

 (2) A  gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az  általa forgalomba 
hozott vagy forgalmazott, szóban forgó felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

 (3) A piacfelügyeleti hatóság az (1)–(2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot 
és a  többi tagállamot. A  tájékoztatásban meg kell adni az  összes rendelkezésre álló adatot, különösen az  érintett 
felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, a készülék származási 
helyét és értékesítési láncát, a  felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát.

28. Az alaki megfelelés hiánya

29. § (1) A 26. §-ban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a piacfelügyeleti hatóság felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, 
hogy szüntesse meg a megfelelés következők szerinti hiányát:
a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy e rendelet 17. §-át megsértve tüntették fel;
b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel;
c) a bejelentett szervezet azonosítószámát a 17. §-t megsértve helyezték el, vagy nem tüntették, holott a 17. § 

előírja;
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;
f ) a 4. melléklet I. és II. részében, valamint a 7., a 8. és a 11. mellékletben említett műszaki dokumentáció nem áll 

rendelkezésre vagy hiányos;
g) a felvonószerelő vállalkozás, a gyártó vagy az importőr nevét, bejegyzett cégnevét vagy bejegyzett védjegyét, 

és székhelyét vagy telephelyét, értesítési címét nem tüntették fel a 7. § (6) bekezdésének, a 8. § (6) bekezdésének 
vagy a 10. § (3) bekezdésének megfelelően;

h) a felvonó vagy a  felvonóhoz készült biztonsági berendezés azonosítását lehetővé tévő információt nem 
tüntették fel a 7. § (5) bekezdésének vagy a 8. § (5) bekezdésének megfelelően;

i) a felvonóhoz vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezéshez nem mellékelték a 7. § (7) bekezdésében vagy 
a 8. § (7) bekezdésében említett dokumentumokat, vagy e dokumentumok nem felelnek meg az alkalmazandó 
követelményeknek.

 (2) Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság
a) a felvonó esetében

aa) a használatot korlátozza,
ab) a forgalmazást tiltja,
ac) visszahívja a felvonót,
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b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés esetében
ba) a forgalmazást korlátozza,
bb) a forgalmazást megtiltja,
bc) visszahívja a biztonsági berendezést,
bd) kivonja a biztonsági berendezést a forgalomból.

 (3) A  piacfelügyeleti hatóság a  (2)  bekezdés szerinti intézkedések elrendelésénél figyelembe veszi az  eset összes 
körülményét, különösen a  nem megfelelőség súlyosságát, a  vagyonbiztonság fenyegetettségét, valamint 
a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. §  E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

31. § (1) E rendeletet azokra a felvonóhoz készült biztonsági berendezésekre kell alkalmazni, amelyek forgalomba hozatalára 
e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

 (2) Az e rendeletben foglalt műszaki követelményekre tekintet nélkül forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők azok 
a felvonók, amelyekre vonatkozóan a megfelelőségértékelési eljárást e rendelet hatálybalépése előtt megkezdték.

 (3) E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt a bejelentett szervezetek által kibocsátott tanúsítványok időbeli hatályát.

32. §  E  rendelet a  felvonókra és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

33. §  Hatályát veszti a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) 
FVM–GM együttes rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények

 1.  Általános alapelvek
1.1.  Az  alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összefüggő kötelezettségek csak abban 

az  esetben állnak fenn, ha az  adott felvonónak vagy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésnek 
a felvonószerelő vállalkozás vagy a gyártó által tervezett rendeltetésszerű használata esetén fennáll az említett 
követelmények által érintett kockázat.

1.2.  Az  e  rendeletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények kényszerítő erővel 
bírnak. A műszaki ismeretek adott fejlettségi fokán azonban a meghatározott célkitűzések teljes mértékben 
nem teljesíthetők. Ilyen esetekben a felvonót vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezést oly módon 
kell tervezni és megépíteni, hogy a lehető legnagyobb mértékben megközelítse az említett célkitűzéseket.

1.3.  A  gyártó és a  felvonószerelő vállalkozás köteles kockázatfelmérést végezni és azonosítani a  termékük 
vonatkozásában felmerülő valamennyi kockázatot; a  tervezést és a  beépítést a  kockázatfelmérés 
figyelembevételével kell végezni.

 2.  Általános előírások
2.1.  Figyelembe kell venni a  gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 1. melléklet 1.1.2. pontjában előírt alapvető biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeket. Ezeket minden esetben a felvonókra vonatkozóan is alkalmazni kell.

2.2.  A  fülkét úgy kell tervezni és kialakítani, hogy az  a  felvonószerelő vállalkozás által megállapított maximális 
utasszámnak és névleges teherbírásnak megfelelő méretű és teherbírású legyen. Személyszállításra tervezett 
felvonók esetében, amennyiben azt méretei lehetővé teszik, a  fülkét szerkezetileg oly módon kell tervezni 
és kialakítani, hogy ne akadályozza a  fogyatékossággal élő személyeket a  be- és kijutásban és a  felvonó 
használatában, valamint, hogy lehetséges legyen a  fogyatékossággal élők számára használatot könnyítő, 
megfelelő átalakítás.

2.3.  A fülke felfüggesztő és alátámasztó szerkezeteit, azok tartozékait és csatlakozásait úgy kell megválasztani és 
megtervezni, hogy biztosítsák az általános biztonság megfelelő szintjét, és minimálisra csökkentsék a  fülke 
lezuhanásának kockázatát, figyelembe véve a  használat feltételeit, az  alkalmazott anyagokat és a  gyártási 
körülményeket. Amennyiben a fülke felfüggesztése kötelekkel vagy láncokkal történik, legalább két, egymástól 
független kötelet vagy láncot kell használni, mindegyiket a saját rögzítő rendszerével. E köteleken és láncokon 
nem lehet összekapcsolódás vagy toldás, kivéve, ahol ez a rögzítés vagy hurok képzése céljából szükséges.

2.4.  A terhelés ellenőrzése
2.4.1.  A felvonókat úgy kell megtervezni, gyártani és beszerelni, hogy megakadályozzák a normál indítást, 

ha a névleges terhelést túllépik.
2.4.2.  A felvonókat sebességhatárolóval kell felszerelni. E követelmény nem vonatkozik azokra a felvonókra, 

amelyeknél a meghajtórendszer kialakítása megakadályozza a sebességtúllépést.
2.4.3.  A gyors felvonókra sebességellenőrző és sebességkorlátozó berendezést kell szerelni.
2.4.4.  A  hajtótárcsás felvonókat úgy kell megtervezni, hogy biztosítsák a  tárcsán lévő függesztőkötelek 

stabilitását.
2.5.  Felvonógép

2.5.1.  Minden személyszállító felvonónak saját felvonógépe kell, hogy legyen. E  követelmény nem 
vonatkozik azokra a felvonókra, amelyeknél az ellensúlyokat egy második fülke helyettesíti.

2.5.2.  A  felvonószerelő vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy a  felvonógép és az  ahhoz tartozó 
berendezések kizárólag karbantartás és szükséghelyzet esetén legyenek megközelíthetőek.

2.6.  Kezelőelemek
2.6.1.  A kíséret nélküli, fogyatékossággal élő személyek használatára szánt felvonók kezelőelemeit ennek 

megfelelően kell megtervezni és elhelyezni.
2.6.2.  A kezelőelemek funkcióját világosan jelezni kell.
2.6.3.  Csoportba tartozó felvonók hívásáramkörei megoszthatók vagy összekapcsolhatók.
2.6.4.  Az elektromos berendezéseket úgy kell beszerelni és csatlakoztatni, hogy:

a) a felvonóhoz közvetlenül nem kapcsolódó áramkörökkel ne lehessen összetéveszteni;
b) az áramellátást terhelés alatt lehessen kapcsolni;
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c) a felvonó mozgása különálló elektromos biztonsági áramkörön lévő elektromos biztonsági 
berendezéstől függjön;

d) az elektromos berendezés meghibásodása ne eredményezzen veszélyhelyzetet.
 3.  A felvonófülkén kívüli személyeket veszélyeztető kockázatok

3.1.  A  felvonót úgy kell megtervezni és beépíteni, hogy a  fülke mozgásához szükséges térhez ne lehessen 
hozzáférni, kivéve a karbantartást és a szükséghelyzetet. A felvonó üzemszerű működését meg kell akadályozni, 
ha az előbb említett térbe bárki belép.

3.2.  A felvonót úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a fülke véghelyzeteiben megakadályozza az összenyomódás 
veszélyét. Ez a véghelyzetek mögötti szabad tér vagy védett tér kialakításával érhető el. Különleges esetekben, 
ahol ez  a  megoldás nem kivitelezhető, különösen meglévő épületek esetében, más módon is biztosítható 
e kockázat elkerülése a műszaki biztonsági hatóság engedélyével.

3.3.  A  fülke be- és kilépőszintjét a  tervezett használati körülményeknek megfelelő mechanikus ellenállással 
rendelkező aknaajtókkal kell felszerelni.

3.4.  A normál üzemelés mellett reteszelő berendezésnek kell megakadályoznia:
a) a fülke induló mozgását, szándékos vagy nem szándékos indítás esetén egyaránt, kivéve, hacsak 

minden aknaajtó be és le nem záródott;
b) az aknaajtó kinyílását, amikor a fülke még mozgásban van, és ha még nem érte el az előírt szintet.

3.5.  Meghatározott zónákban megengedett a nyitott ajtó melletti szintbeállító mozgás, ha a szintbeállító sebesség 
korlátozva van.

 4.  A felvonófülkében tartózkodó személyeket veszélyeztető kockázatok
4.1.  A felvonófülkéket, a szellőzőnyílások kivételével tömör falakkal, padlóval és tetővel, valamint tömör ajtókkal 

kell körülzárni. Az ajtókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a 3.3. pontban említett szintbeálló mozgások 
kivételével, a fülke csak csukott ajtók mellett jöhessen mozgásba, és megálljon, ha az ajtók nyitva vannak.

4.2.  A fülkeajtóknak csukva és reteszelve kell maradniuk, ha a felvonó két szint között megáll, és a fülke és az akna 
között fennáll a leesés veszélye vagy ha nincs akna.

4.3.  A  felvonónak rendelkeznie kell olyan készülékekkel, amelyek áramkimaradás vagy a  berendezések 
meghibásodása esetén megakadályozzák a  felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását. 
A  felvonófülke lezuhanását megakadályozó készülék független a  felvonófülke felfüggesztésére szolgáló 
berendezéstől. E  készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a  felvonószerelő vállalkozás által tervezett 
névleges terhelés és maximális sebesség mellett megállítsa a  felvonófülkét. A  készülék által előidézett 
bármilyen megállás vagy lassítás, a terhelési feltételektől függetlenül nem okozhat sérülést az utasok számára.

4.4.  Az akna alja és a felvonófülke padlója közé ütközőket kell szerelni. Ebben az esetben a 3.2. pontban említett 
szabad teret a  teljesen összenyomott ütközők mellett kell mérni. E  követelmény nem vonatkozik azokra 
a  felvonókra, amelyekben a  felvonófülke a  meghajtórendszer kialakítása folytán nem tud a  3.2.  pontban 
említett szabad térbe hatolni.

4.5.  A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ne lehessen mozgásba hozni azokat, ha a 4.3. pontban 
előírt készülék nincs működőképes állapotban.

 5.  Védekezés egyéb veszélyek ellen
5.1.  A gépi mozgatású aknaajtókat és a  fülkeajtókat vagy mindkét ajtót olyan készülékkel kell felszerelni, amely 

annak mozgása közben megakadályozza az összenyomódás veszélyét.
5.2.  A tűzvédelmi szerepet betöltő aknaajtóknak – üveges részeikkel együtt – rendelkezniük kell az előírt tűzállósági 

határértékkel (lángáttörési, hőátbocsátási, hősugárzási tulajdonság).
5.3. Az ellensúlyokat úgy kell beépíteni, hogy ne legyen lehetséges annak a fülkével való ütközése vagy a fülkére 

való rázuhanása.
5.4.  A felvonókat olyan eszközökkel kell felszerelni, amelyek lehetővé teszik a fülkében rekedt utasok kiszabadítását 

és kimenekítését.
5.5.  A  felvonófülkéket olyan kétirányú kommunikációs eszközzel kell felszerelni, amely lehetővé teszi 

a mentőszolgálattal való állandó kapcsolattartást.
5.6.  A  felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ha a  felvonógép hőmérséklete meghaladja 

a felvonószerelő vállalkozás által megállapított maximális értéket, a folyamatban lévő menetet még befejezze, 
de új menetparancsot már ne fogadjon el.

5.7.  A felvonófülkéket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az utasok számára még hosszabb leállás esetén is 
megfelelő szellőzést biztosítson.
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5.8.  Használat során és nyitott ajtó esetén a felvonófülkét megfelelően ki kell világítani; ezen kívül vészvilágítással 
is el kell látni.

5.9.  Az 5.5. pontban említett kommunikációs eszközt és az 5.8. pontban említett vészvilágítást úgy kell megtervezni 
és beszerelni, hogy még a  szokásos áramellátás nélkül is működjön. Működési időtartamuk olyan hosszú 
legyen, hogy a mentés normális lebonyolítását lehetővé tegye.

5.10.  A felvonók tűz esetén is használható vezérlő áramköreit úgy kell megtervezni és kiépíteni, hogy megakadályozzák 
a  felvonók bizonyos szinteken történő megállását, és lehetővé tegyék a  felvonónak a  mentőcsoport általi 
elsődleges irányítását.

 6.  Megjelölés
6.1.  A  gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendeletben előírt alapvető 

adatok feltűntetésén túlmenően, minden fülkében, jól látható módon el kell helyezni egy táblát, amelyen 
világosan feltüntetik a névleges terhelést kilogrammban és a szállítható utasok maximális számát.

6.2.  Ha a felvonót úgy tervezték, hogy a felvonófülkében rekedt utasok számára a menekülés külső segítség nélkül 
is lehetséges, az erre vonatkozó utasításokat világosan és jól látható módon fel kell tüntetni a felvonófülkében.

 7.  Használati utasítás
7.1.  A 3. mellékletben említett, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekhez dokumentációt kell mellékelni, 

hogy eredményesen és veszély nélkül lehessen végrehajtani következőket:
a) összeszerelés;
b) bekötés;
c) beállítás;
d) karbantartás.

7.2.  Minden felvonóhoz dokumentációt kell mellékelni. A  használati utasításnak legalább a  következő 
dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a normál használathoz szükséges és az 5.4. pontban említett karbantartásra, felülvizsgálatra, javításra, 

időszakos ellenőrzésre és a  mentési műveletek lebonyolítására vonatkozó terveket és rajzokat 
tartalmazó használati utasítás;

b) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 21.  § 
(6) bekezdésében meghatározott tartalmú gépkönyvet.

7.3.  A gépkönyvet és a használati utasítást azon országok nyelvén kell mellékelni, ahol a felvonót használni fogják, 
és mellékelni kell a gyártó vagy szerelővállalkozás eredeti nyelvű utasítását is. A  fordítást a gyártónak vagy 
annak a személynek kell biztosítania, aki a felvonót vagy a biztonsági berendezést az érintett nyelvterületen 
forgalomba hozza.

7.4.  A felvonót kísérő ismertetők, iratok, utasítások a biztonsági szempontokat tekintve nem mondhatnak ellent 
a gyártó által biztosított használati utasításnak.

2. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

I.   A felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalma
 1.  A megfelelőségi nyilatkozatot az 1. melléklet 7. pontjában előírt nyelveken kell elkészíteni.
 2.  A felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi információkat 

kell tartalmaznia:
a) a gyártó cégneve és címe;
b) a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;
c) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés leírása, típus- vagy sorozatjegyei és esetleges sorozatszáma; 

a leírás képet is tartalmazhat, amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához erre 
szükség van;

d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés biztonsági funkciója, ha ez a leírásból nem egyértelmű;
e) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási éve;
f ) minden vonatkozó rendelkezés, amelynek a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel;
g) nyilatkozat arról, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel valamennyi vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabálynak;
h) az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás;
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i) a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseknek a 4. melléklet I. részében és a 6. mellékletben meghatározott 
EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma és a bejelentett szervezet által 
kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra történő hivatkozás;

j) a felvonókhoz készült biztonsági berendezések 9. mellékletben meghatározott, megfelelőségi eljárását végző 
bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

k) a gyártó által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a  6–7.  mellékletben meghatározott 
megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási 
száma;

l) a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat aláírására meghatalmazott személy 
neve és beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;
n) aláírás.

II.   A felvonók EU-megfelelőségi nyilatkozatának tartalma
 1.  A  felvonókra vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatot az  1.  melléklet 7.2.  pontjában említett használati utasítás 

nyelvén kell elkészíteni, és a nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) a felvonószerelő vállalkozás cégneve és címe;
b) a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;
c) a felvonó megnevezése, típus- vagy sorozatjegyei, sorozatszáma és a cím, ahol a felvonót beszerelték;
d) a felvonó beszerelési éve;
e) minden vonatkozó rendelkezés, amelyeknek a felvonó megfelel;
f ) nyilatkozat arról, hogy a felvonó megfelel valamennyi vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak;
g) az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás;
h) a felvonóknak a 4. melléklet II. részében meghatározott EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, 

címe és azonosítási száma és a  bejelentett szervezet által kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra való 
hivatkozás;

i) a felvonók 8. mellékletben meghatározott egyedi termékellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe 
és azonosítási száma;

j) a felvonók 5.  mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és 
azonosítási száma;

k) a felvonószerelő vállalkozás által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a 10., a 11. vagy a 12. mellékletben 
meghatározott megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és 
azonosítási száma;

l) a felvonószerelő vállalkozás vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat aláírására meghatalmazott 
személy neve és beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;
n) aláírás.

3. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

A felvonókhoz készült biztonsági berendezések jegyzéke

 1.  Az aknaajtók reteszelésére szolgáló készülékek.
 2.  Az  1.  melléklet 4.3.  pontjában említett, a  lezuhanást megakadályozó készülékek, amelyek megakadályozzák 

a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását.
 3.  Sebességhatároló készülékek.
 4.  Energiatároló ütközők:

a) nem lineáris ütközők;
b) ütközők visszafutás-csillapítással.

 5.  Energiafelemésztő ütközők.
 6.  Hidraulikus üzemű felvonók biztonsági berendezései a  lezuhanás megakadályozására, csőtöréskor záró szelep, 

fojtó-visszacsapó szelep.
 7.  Elektronikus elemeket tartalmazó, biztonsági áramkörként alkalmazott elektromos biztonsági készülékek.
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4. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók és felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-típusvizsgálata
(B. modul)

I.   A felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-típusvizsgálata
 1.  A  típusvizsgálat a  megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a  bejelentett szervezet megvizsgálja 

a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezését, és megbizonyosodik arról és hitelesíti azt, hogy 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezése eleget tesz az 1. melléklet alapvető egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeinek, és a felvonóba megfelelően beépítve lehetővé teszi, hogy a felvonó eleget tegyen 
e követelményeinek.

 2.  A típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania az általa választott 
egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is, 

valamint a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási helye;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció;
d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusmintája vagy annak a  helynek az  adatai, ahol 

az  megvizsgálható. A  bejelentett szervezet további mintadarabokat is kérhet, ha ez  a  vizsgálati program 
végrehajtásához szükséges;

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó 
bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia – ideértve minden egyéb kapcsolódó 
műszaki előírást –, különösen akkor, ha a  vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben 
alkalmazták. Az  alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a  gyártó megfelelő 
laboratóriumában vagy a  gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az  egyéb 
kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

 3.  A  műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrész eleget tesz-e az 1. pontban említett feltételeknek, és tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő elemzését 
és értékelését. A  műszaki dokumentáció meghatározza az  alkalmazandó követelményeket, és – az  értékelés 
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés tervét, gyártását és 
működését. A műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés általános leírása, beleértve az  alkalmazhatósági határokat 

(különösen a sebesség, a terhelés és a villamos feszültség lehetséges határait) és körülményeket (különösen 
a robbanásveszélyes környezetet és az időjárásnak való kitettséget);

b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés működésének 

megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat 
nem alkalmazzák, azoknak a  megoldásoknak a  leírása, amelyeket annak érdekében alkalmaztak, hogy 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezés teljesítse az 1. pontban említett feltételeket, ideértve az egyéb 
vonatkozó műszaki előírások listáját is. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki 
dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
f ) a vizsgálati jelentések;
g) a felvonókhoz készült biztonsági berendezések használati utasításának egy példánya;
h) a gyártási fázisban hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a  felvonókhoz készült, sorozatgyártott 

biztonsági berendezések megegyeznek a vizsgált, felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel.
 4.  A bejelentett szervezet:

a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálja 
a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot;

b) megállapodik a kérelmezővel az ellenőrzések és a vizsgálatok elvégzésének helyszínéről;
c) ellenőrzi, hogy a  mintadarabokat a  műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja 

a  vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, 
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továbbá azokat az  elemeket, amelyeket az  egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban terveztek 
meg;

d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol 
a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, azokat megfelelően 
alkalmazta-e;

e) elvégzi a  megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem 
a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait alkalmazták, az egyéb vonatkozó műszaki előírásokat alkalmazó 
gyártó által elfogadott megoldások lehetővé teszik-e, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés 
teljesítse az 1. pontban említett feltételeket.

 5.  A bejelentett szervezet elkészíti az elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az azok eredményeit rögzítő 
értékelő jelentést. A  bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a  bejelentett szervezet 
e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

 6.  Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek, 
a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártónak. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és 
címét, a típusvizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához 
szükséges adatokat.
6.1.  Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
6.2.  Az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján 

értékelni lehet, hogy a  felvonókhoz gyártott biztonsági berendezések megfelelnek-e a  vizsgált típusnak, 
továbbá amelyek lehetővé teszik az üzem közbeni ellenőrzést.

6.3.  Amennyiben a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa nem tesz eleget az  1.  pontban említett 
feltételeknek, a  bejelentett szervezet elutasítja az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az  elutasítás 
részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

6.4.  A bejelentett szervezet a tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, 
a  tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a  műszaki dokumentáció és az  értékelő jelentés egy 
példányát.

 7.  A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely 
azt jelzi, hogy a  jóváhagyott típus a  továbbiakban esetleg nem tesz eleget az  1.  pontban említett feltételeknek, 
és meghatározza, hogy e  változások igényelnek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a  bejelentett szervezet 
tájékoztatja erről a gyártót.

 8.  A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet 
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a felvonókhoz készült biztonsági berendezés 
1. pontban említett feltételeknek való megfelelését vagy az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességének feltételeit.
8.1.  A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy 

az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy tesztekre 
van szükség. Ha a  bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az  eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz 
kiegészítést bocsáthat ki, vagy új típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását kérheti.

 9.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  bejelentő hatóságot az  általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati 
tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a  bejelentő hatóság 
rendelkezésére bocsátja az  elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések 
jegyzékét.
9.1.  Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa elutasított, visszavont, 

felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá  
– kérésre – az általa kiadott ilyen tanúsítványokról és kiegészítésekről.

 10.  A Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet – kérésre – megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítványok 
és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a  Bizottság és a  tagállamok megkaphatják a  műszaki dokumentáció és 
a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy példányát.

 11.  A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé 
teszi a  piacfelügyeleti hatóság számára az  EU-típusvizsgálati tanúsítványok, a  tanúsítványok mellékleteinek és 
kiegészítéseinek egy példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

 12.  A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 2. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 8. és a 11. pontban 
meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.
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II.   Felvonók EU-típusvizsgálata
 1.  A  típusvizsgálat a  megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a  bejelentett szervezet megvizsgálja 

a típusminta-felvonó vagy egy olyan felvonó műszaki tervezését, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik 
kiterjeszteni vagy változtatni, és meggyőződik arról és hitelesíti azt, hogy a típusminta-felvonó vagy a felvonó műszaki 
tervezése megfelel az 1. melléklet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.
1.1.  A felvonók EU-típusvizsgálata egy teljes felvonó mintadarabjának vizsgálatát foglalja magában.

 2.  A típusvizsgálat iránti kérelmet a felvonószerelő vállalkozásnak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania 
az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe; vagy, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor 

az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció;
d) annak a helynek az adatai, ahol a mintafelvonó megvizsgálható. A vizsgálatra bemutatott mintafelvonónak 

tartalmaznia kell a csatlakozóelemeket, és legalább három szintet kell szolgálnia (felső, középső és alsó);
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó 

bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia – ideértve minden egyéb kapcsolódó 
műszaki leírást –, különösen akkor, ha a  vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben 
alkalmazták. Az  alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a  felvonószerelő 
vállalkozás megfelelő laboratóriumában vagy a nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban 
az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

 3.  A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a felvonó megfelel-e az 1. mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A műszaki dokumentáció az alábbiakat 
tartalmazza:
a) a típusminta-felvonó leírása, amely világosan megadja a típusminta-felvonó minden megengedett változatát;
b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények jegyzéke;
e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a  harmonizált szabványokat nem 
alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is 
ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell 
tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

f ) a felvonóba beépített, felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-megfelelőségi nyilatkozatának egy 
példánya;

g) a felvonószerelő vállalkozás által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
h) a vizsgálati jelentések;
i) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;
j) a beszerelési fázisban annak érdekében hozott intézkedések, hogy a  sorozatgyártott felvonó megfeleljen 

az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
 4.  A bejelentett szervezet:

a) megvizsgálja a  műszaki dokumentációt és az  alátámasztó bizonyítékokat a  típusminta-felvonó vagy egy 
olyan felvonó műszaki tervezésének értékelése céljából, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik 
kiterjeszteni vagy változtatni;

b) megállapodik a felvonószerelő vállalkozással az ellenőrzések és a vizsgálatok elvégzésének helyszínéről;
c) ellenőrzi, hogy a  mintafelvonót a  műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja 

a  vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, 
továbbá azokat az elemeket, amelyeket egyéb vonatkozó műszaki előírások alkalmazásával terveztek;

d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol 
a  felvonószerelő vállalkozás úgy döntött, hogy alkalmazza a  vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, 
azokat megfelelően alkalmazta-e;

e) elvégzi vagy elvégezteti a  megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy 
amennyiben nem a  vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő előírásokat alkalmazták, az  egyéb 
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vonatkozó műszaki előírásokat alkalmazó felvonószerelő vállalkozás által elfogadott megoldások teljesítik-e 
e rendelet megfelelő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeit.

 5.  A bejelentett szervezet elkészíti az elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az azok eredményeit rögzítő 
értékelő jelentést. A  bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a  bejelentett szervezet 
e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a felvonószerelő vállalkozás hozzájárulásával teszi közzé.

 6.  Amennyiben a típus teljesíti az 1. mellékletben megállapított, az érintett felvonóra vonatkozó alapvető egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeket, a  bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt ad ki a  felvonószerelő 
vállalkozásnak. E tanúsítvány tartalmazza a felvonószerelő vállalkozás nevét és címét, a típusvizsgálat eredményét, 
a tanúsítvány érvényességének feltételeit, valamint a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.
6.1.  Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
6.2.  Az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján 

az átvételi ellenőrzés során értékelni lehet, hogy a felvonók megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak.
6.3.  Amennyiben a típus nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek, a bejelentett szervezet elutasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás 
részletes indokolása mellett tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

6.4.  A  bejelentett szervezet az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi 
az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a műszaki dokumentáció 
és az értékelő jelentés egy példányát.

 7.  A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely 
azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban esetleg nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és meghatározza, hogy e  változások igényelnek-e további 
vizsgálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

 8.  A  felvonószerelő vállalkozás értesíti a  bejelentett szervezetet a  jóváhagyott típus – ezen belül az  eredeti műszaki 
dokumentációban nem meghatározott változatok – minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a  felvonó 
1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését, vagy 
az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességének feltételeit.
8.1.  A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell a felvonószerelő vállalkozást 

arról, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, ellenőrzésekre 
vagy tesztekre van szükség. Ha a  bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az  eredeti EU-típusvizsgálati 
tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki, vagy új típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását kérheti.

 9.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  bejelentő hatóságot az  általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati 
tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a  bejelentő hatóság 
rendelkezésére bocsátja az  elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések 
jegyzékét.
9.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa elutasított, visszavont, 

felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá  
– kérés esetén – a kibocsátott tanúsítványokról és kiegészítésekről.

 10.  A Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet – kérésre – megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítványok 
és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a  Bizottság és a  tagállamok megkaphatják a  műszaki dokumentáció és 
a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy példányát.

 11.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé teszi a  piacfelügyeleti 
hatóság számára az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány – ideértve annak mellékleteit és módosításait – egy példányát 
a műszaki dokumentációval együtt.

 12.  A felvonószerelő vállalkozás meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 2. pontban említett kérelmet, és teljesítheti 
a 8. és a 11. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.
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5. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók átvételi ellenőrzése

 1.  Az átvételi ellenőrzés a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet megbizonyosodik 
arról és hitelesíti azt, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező vagy jóváhagyott teljes minőségi rendszer 
szerint tervezett és gyártott felvonó megfelel az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeinek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az üzembe helyezett 
felvonó megfeleljen az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek és a következők egyikének:
a) EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típus;
b) a 11. mellékletnek megfelelően minőségi rendszer és – amennyiben a terv nem felel meg teljes mértékben 

a harmonizált szabványoknak – az EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és gyártott felvonó.
 3.  A  felvonószerelő vállalkozás által megjelölt bejelentett szervezet elvégzi a  forgalomba hozatal előtt álló felvonó 

átvételi ellenőrzését, hogy ellenőrizze, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
3.1.  A  felvonószerelő vállalkozás átvételi ellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be az  általa választott egyetlen 

bejelentett szervezethez, és a következő dokumentumokat bocsátja a bejelentett szervezet rendelkezésére:
a) a felvonó teljes tervdokumentációja;
b) az átvételi ellenőrzéshez szükséges tervek és kapcsolási rajzok, különösen a  vezérlő áramkörök 

kapcsolási rajzai;
c) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;
d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
3.1.1.  Az  említett vonatkozó harmonizált szabványok által előírt vagy azokkal egyenértékű megfelelő 

vizsgálatokat és ellenőrzéseket kell elvégezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a felvonó megfelel-e 
az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek.

3.2.  A vizsgálatok legalább a következők egyikét foglalják magukban:
a) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a  felvonó megfelel-e 

a 4. melléklet II. része szerinti EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak;
b) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a  felvonó megfelel-e 

a 11. mellékletnek megfelelő minőségi rendszer szerint és – amennyiben a terv nem felel meg teljes 
mértékben a  harmonizált szabványoknak – az  EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és 
gyártott felvonónak.

3.3.  A felvonók ellenőrzése legalább a következőket foglalja magában:
a) a felvonó működtetése terhelés nélkül és maximális terheléssel a biztonsági berendezések megfelelő 

beszerelésének és működésének biztosítására (végálláskapcsolók, reteszelések, egyéb biztonsági 
berendezések);

b) a felvonó működtetése maximális terhelésnél és terhelés nélkül annak biztosítására, hogy a biztonsági 
berendezések áramkimaradás esetén is megfelelően működjenek;

c) statikai vizsgálat a névleges terhelés 1,25-szeresének megfelelő terheléssel.
3.3.1.  Névleges terhelésnek az tekintendő, amelyet az 1. melléklet 6. pontja említ.
3.3.2.  Az említett ellenőrzések elvégzése után a bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy nem történt-e olyan 

deformáció vagy sérülés, amely hátrányosan befolyásolhatja a felvonó használatát.
 4.  Ha a  felvonó eleget tesz az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeknek, a  bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az  azonosítási számát a  17.  § szerinti  
CE megfelelőségi jelölés mellé, és kiadja az átvételi ellenőrzési tanúsítványt, amely leírja az elvégzett vizsgálatokat és 
ellenőrzéseket.
4.1.  A bejelentett szervezet kitölti az 1. melléklet 7.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.
4.2.  Ha a bejelentett szervezet megtagadja az átvételi ellenőrzési tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia 

kell, és meg kell adnia, hogy melyek az  elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Amennyiben 
a  felvonószerelő vállalkozás újabb átvételi ellenőrzés iránti kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett 
szervezetnél kell megtennie.
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 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

5.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, 
és erről, valamint az  átvételi ellenőrzési tanúsítványról megőriz egy másolatot a  piacfelügyeleti hatóság 
számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát 
a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

 6.  A Bizottság és a tagállamok – kérésre – megkaphatják az átvételi ellenőrzési tanúsítvány egy példányát.
 7.  A  felvonószerelő vállalkozás 3.1. és 5.  pontban meghatározott kötelezettségei a  gyártó nevében és felelősségére 

eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az  említett kötelezettségek szerepelnek 
a meghatalmazásban.
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6. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség felvonókhoz készült biztonsági berendezések 
vonatkozásában
(E. modul)

 1.  A  felvonókhoz készült biztonsági berendezések termékminőség-biztosításán alapuló típusmegfelelőség 
a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet értékeli a gyártó minőségügyi rendszerét 
annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban meghatározott típusnak megfelelően gyártsák és nyomon kövessék, az  alkatrészek megfeleljenek 
az  1.  melléklet szerint alkalmazandó követelményeknek, és megfelelő beszerelés esetén, lehetővé tegyék, hogy 
a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

 2.  A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonókhoz készült 
biztonsági berendezések végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott 
módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A  gyártó a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló 

kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és 

címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) azon telephely címe, ahol a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és 

vizsgálatára sor kerül;
d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;
e) a minőségügyi rendszerre vonatkozó dokumentáció;
f ) a jóváhagyott, felvonókhoz készült biztonsági berendezések műszaki dokumentációja és 

az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.
3.2.  A minőségügyi rendszer keretében minden felvonókhoz készült biztonsági berendezést meg kell vizsgálni, és el 

kell végezni a vonatkozó harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű 
vizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyen az  1.  pontban említett feltételeknek. 
A  gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető 
módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségügyi rendszer 
dokumentációjának lehetővé kell tennie a  minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások 
következetes értelmezését. Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések;
b) a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
c) a gyártás után elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok;
d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök és
e) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 

az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási 

rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő 
előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek 
a követelményeknek való megfelelést.
3.3.1.  A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban 

legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében 
és ismeri az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

3.3.2.  Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő szemlére is.
3.3.3.  Az  auditcsoport felülvizsgálja a  3.1.  pont f )  alpontjában említett műszaki dokumentációt annak 

ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó követelményeit, 
és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a felvonókhoz készült 
biztonsági berendezések e követelményeknek való megfelelését.

3.3.4.  A  döntésről értesíteni kell a  gyártót. Az  értesítés tartalmazza a  vizsgálat következtetéseit és 
az indokolással ellátott értékelési döntést.
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3.4.  A  gyártó vállalja, hogy teljesíti a  minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő 
kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5.  A  gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a  minőségügyi rendszert jóváhagyó kijelölt szervet 
a minőségügyi rendszer tervezett változásáról.
3.5.1.  A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi 

rendszer a  továbbiakban is megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, vagy újabb 
értékelés szükséges.

3.5.2.  A  bejelentett szervezet a  döntéséről értesíti a  gyártót. Az  értesítés tartalmazza a  vizsgálat 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja annak biztosítása, hogy a  gyártó megfelelően teljesítse a  jóváhagyott minőségügyi 

rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet arra a telephelyre, ahol az átvételi ellenőrzésre, 

vizsgálatra és tárolásra sor került, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen 
a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 

az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja 

és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.
4.4.  A  bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatásokat is tehet a  gyártó azon telephelyén, ahol 

a felvonókhoz készült biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára sor kerül.
4.4.1.  E  látogatások alkalmával a  bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy 

végeztethet – a  minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. A  bejelentett 
szervezet a gyártónak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet 
is.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen elhelyezi a CE megfelelőségi jelölést és 

– a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely 
eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2.  A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
készít, és annak egy példányát a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 
10 évig a  piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 6.  A  gyártónak a  felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba helyezése után legalább 10 éven át 
a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont f ) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
b) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;
c) a 3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5.2., a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

 7.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás 
kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő 
hatóság rendelkezésére bocsátja a  jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő 
korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
7.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

7.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

 8.  A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró 
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.



2242 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

7. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség felvonókhoz készült biztonsági berendezések 
vonatkozásában
(H. modul)

 1.  A  felvonókhoz készült biztonsági berendezések minőségbiztosításán alapuló megfelelősége 
az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a bejelentett szervezet a gyártó teljes minőségügyi rendszerét értékeli 
annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket úgy tervezzék, gyártsák, 
ellenőrizzék és vizsgálják, hogy az alkatrészek eleget tegyenek az 1. melléklet alkalmazandó követelményeinek, és 
megfelelő beszerelés esetén, lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

 2.  A  gyártó a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott teljes minőségügyi rendszert működtet a  felvonókhoz 
készült biztonsági berendezések tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig 
a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi Rendszer
3.1.  A  gyártó minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az  általa választott egyetlen 

bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és 

címe is;
b) azon telephely címe, ahol a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket tervezik, gyártják, 

ellenőrzik és vizsgálják;
c) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;
d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezések mindegyik kategóriájának egy-egy 

modelljére vonatkozó, a 4. melléklet I. részének 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentáció;
e) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
f ) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A  minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a  felvonókhoz készülő biztonsági berendezések 
megfelelnek az 1. pontban említett feltételeknek. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és 
rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell 
dokumentálni. A minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, 
tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a következők megfelelő leírását 
kell tartalmaznia:
a) a minőségügyi célkitűzések és a  szervezeti felépítés, a  vezetőségnek a  tervezéssel és 

a termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az  alkalmazható szabványokat, és  

– amennyiben a  vonatkozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák vagy nem teljes körűen 
alkalmazzák – azon eszközök – ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki leírást –, amelyeket 
az 1. pontban említett feltételek teljesítésére használnak;

c) a tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket 
a felvonókhoz készülő biztonsági berendezések tervezése során alkalmaznak;

d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és 
módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak;

e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek elvégzésének 
gyakorisága;

f ) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 
az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

g) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a  minőségügyi rendszer hatékony működésének 
figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.

3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e 
a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő 
minőségügyi rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek 
való megfelelést.
3.3.1.  A  minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az  ellenőrzést végző 

csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia 
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értékelésében, és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.

3.3.2.  Az  ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a  3.1.  pont d)  alpontjában említett műszaki 
dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az alkalmazandó, 
az 1. mellékletben meghatározott, alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, és el 
tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a felvonókhoz készült biztonsági 
berendezés e követelményeknek való megfelelését.

3.3.3.  A gyártót és a meghatalmazott képviselőjét értesítik a döntésről. Az értesítés tartalmazza az audit 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.4.  A  gyártó vállalja, hogy teljesíti a  minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő 
kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5.  A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségügyi 
rendszer bármilyen tervezett módosításáról.
3.5.1.  A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi 

rendszer a  továbbiakban is eleget tesz-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, vagy újabb 
értékelés szükséges.

3.5.2.  A  bejelentett szervezet a  döntéséről értesíti a  gyártót. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a  jóváhagyott minőségügyi 

rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a tervezés, a gyártás, az ellenőrzés és a vizsgálat, 

valamint a  raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen 
a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint 

az elemzések, számítások, vizsgálatok eredményei;
c) a gyártott felvonó biztonsági berendezések műszaki dokumentációja;
d) a minőségügyi rendszer gyártási részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint ellenőrzési 

jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az  érintett személyzet képesítéséről szóló 
jelentések.

4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja 
és alkalmazza-e a minőségügyi rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.

4.4.  A  bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a  gyártónál. E  látogatások alkalmával a  bejelentett 
szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a  minőségügyi rendszer helyes 
működésének ellenőrzése érdekében. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, 
és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE megfelelőségi jelölést és 

– a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely 
eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2.  A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
készít, és annak egy példányát a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 
10 évig a  piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 6.  A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatala után 10 éven át a piacfelügyeleti hatóság 
számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5.2. , a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

 7.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás 
kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő 
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hatóság rendelkezésére bocsátja a  jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő 
korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
7.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

7.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

7.3.  A  bejelentett szervezet a  döntés kiadásától számított 15 évig megőrzi a  jóváhagyó döntések, a  döntés 
mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.

 8.  A gyártónak a 3.1., a 3,5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró 
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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8. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

A felvonókra vonatkozó egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség
(G. modul)

 1.  Az  egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az  a  megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a  bejelentett 
szervezet értékeli, hogy egy felvonó megfelel-e az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 2.  A felvonószerelő vállalkozás kötelezettségei
2.1.  A felvonószerelő vállalkozás minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás 

és annak felügyelete biztosítsa, hogy a felvonó megfeleljen az 1. mellékletben megállapított, alkalmazandó 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2.2.  A felvonószerelő vállalkozás az egyedi vizsgálat elvégzését egyetlen általa választott bejelentett szervezetnél 
kérelmezi. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, 

akkor az ő neve és címe is;
b) a felvonó beépítésének helyszíne;
c) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
d) a műszaki dokumentáció.

 3.  A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak értékelésére, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó, 
az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A  műszaki 
dokumentációnak legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:
a) a felvonó leírása;
b) tervezési és gyártási rajzok és tervrajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények listája;
e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat 
nem alkalmazzák, azoknak a  megoldásoknak a  leírása, amelyeket e  rendelet alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az  egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki 
előírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban 
fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

f ) a felvonóba beépített biztonsági berendezések EU-típusvizsgálati tanúsítványainak egy példánya;
g) a felvonószerelő vállalkozás által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
h) vizsgálati jelentések;
i) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya.

 4.  Ellenőrzés
4.1.  A felvonószerelő vállalkozás által választott bejelentett szervezet megvizsgálja a műszaki dokumentációt és 

a felvonót, és elvégzi a vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített, vagy azokkal egyenértékű megfelelő 
vizsgálatokat, annak ellenőrzése érdekében, hogy a  felvonó megfeleljen az  1.  mellékletben megállapított, 
alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A  vizsgálatok legalább 
az 5. melléklet 3.3. pontjában említett vizsgálatokat foglalják magukban.

4.2.  Amennyiben a  felvonó megfelel az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek, a  bejelentett szervezet kiadja az  elvégzett vizsgálatokra vonatkozó megfelelőségi 
tanúsítványt.

4.3.  A bejelentett szervezet kitölti az 1. melléklet 7.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.
4.4.  Ha a bejelentett szervezet megtagadja a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia kell, és 

meg kell adnia, hogy melyek az elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Ha a felvonószerelő vállalkozás 
újabb egyedi termékellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett szervezetnél kell 
megtennie.

4.5.  A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a megfelelőségi tanúsítvány 
másolatát.
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 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  2.2.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

5.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell 
tenni.

 6.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig a  piacfelügyeleti 
hatóság számára megőrzi a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi tanúsítvány egy példányát.

 7.  A felvonószerelő vállalkozásnak a 2.2. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére 
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az  említett kötelezettségek szerepelnek 
a meghatalmazásban.
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9. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonókhoz készült biztonsági berendezések típusmegfelelőségének véletlenszerű ellenőrzése
(C 2. modul)

 1.  A  véletlenszerű ellenőrzéssel történő típusmegfelelőségi vizsgálat a  megfelelőségértékelési eljárásnak az  a  része, 
amellyel a bejelentett szervezet értékeli a  felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket annak érdekében, hogy 
biztosítsa, hogy azok megfeleljenek az  EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak, 
kielégítsék az 1. melléklet értelmében alkalmazandó követelményeket, és helyes beszerelés esetén lehetővé tegyék, 
hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

 2.  A  gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a  gyártási eljárás és annak felügyelete 
biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfeleljenek az 1. pontban említett feltételeknek.

 3.  A  gyártó véletlenszerű ellenőrzésre vonatkozó kérelmet nyújt be az  általa választott bejelentett szervezethez. 
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a gyártott felvonó biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;
d) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből mintát lehet venni.

 4.  A bejelentett szervezet köteles elvégezni vagy elvégeztetni a biztonsági berendezések változó időközönként történő 
ellenőrzését. A bejelentett szervezet az általa a végleges, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből a helyszínen 
vett megfelelő mintát megvizsgálja, és a vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített vagy azokkal egyenértékű 
– egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott –, megfelelő vizsgálatokat végez annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel-e az 1. pontban említett feltételeknek. Abban 
az  esetben, ha egy vagy több ellenőrzött, felvonóhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg, a  bejelentett 
szervezetnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.
4.1.  A felvonókhoz készült biztonsági berendezések ellenőrzésénél figyelembe veendő szempontokat az eljárásért 

felelős összes bejelentett szervezet közötti együttes megállapodással kell meghatározni, figyelembe véve 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezések lényeges tulajdonságait.

4.2.  A  bejelentett szervezet típusmegfelelőségi tanúsítványt ad ki az  elvégzett ellenőrzésekre és vizsgálatokra 
vonatkozóan.

4.3.  A bejelentett szervezett – kérésre – a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a típusmegfelelőségi 
tanúsítvány másolatát.

 5.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1.  A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE megfelelőségi jelölést 

és – a 3. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely 
eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2.  A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
készít, és annak egy példányát a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 
10 évig a  piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt 
a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 6.  A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, 
amennyiben ez  szerepel a  meghatalmazásban. A  meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a  gyártó 
2. pontban említett kötelezettségeit.
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10. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége
(E. modul)

 1.  A  termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség a  megfelelőségértékelési eljárásnak az  a  része, amellyel 
a bejelentett szervezet értékeli a felvonószerelő vállalkozás termékminőségügyi rendszerét annak érdekében, hogy 
biztosítsa, hogy a felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak 
vagy egy, a  11.  mellékletnek megfelelően jóváhagyott minőségügyi rendszer keretében tervezett és gyártott 
felvonónak, és megfeleljenek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeknek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet 
a  felvonók átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának céljából, a  felvonószerelő vállalkozást pedig a  4.  pontban 
meghatározott módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A felvonószerelő vállalkozás az adott felvonókra vonatkozó minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló 

kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, 

akkor az ő neve és címe is;
b) az üzembe helyezett felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A  minőségügyi rendszer keretében minden felvonót meg kell vizsgálni, és el kell végezni a  vonatkozó 
harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat annak 
biztosítása érdekében, hogy az  megfeleljen az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
3.2.1.  A  felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést 

módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. 
A minőségügyi rendszer említett dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, 
tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a következők megfelelő 
leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések;
b) a szervezeti felépítés, a  vezetőségnek a  termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és 

hatásköre;
c) azok az  ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a  forgalomba hozatal előtt végeznek el, 

köztük legalább az 5. melléklet 3.3. pontjában meghatározott vizsgálatok;
d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletére szolgáló eszközök;
e) minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási 

adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási 

rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő 
előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek 
a követelményeknek való megfelelést.
3.3.1.  Az  ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik 

az  érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az  ellenőrzés során értékelő szemlét kell tartani 
a felvonószerelő vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken.

3.3.2.  A  döntésről tájékoztatni kell a  felvonószerelő vállalkozást. Az  értesítés tartalmazza az  ellenőrzés 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4.  A felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából 
– eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.4.1.  A felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett 

szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.
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3.4.2.  A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi 
rendszer a  továbbiakban is megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, vagy újabb 
értékelés szükséges.
3.4.2.1.  A  bejelentett szervezet a  döntéséről értesíti a  felvonószerelő vállalkozást, vagy annak 

meghatalmazott képviselőjét. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés következtetéseit és 
az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4.2.2.  A bejelentett szervezet a 17. § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a CE 
megfelelőségi jelölés mellé.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a  felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e 

a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2.  A  felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából beengedi a  bejelentett szervezetet az  üzembe helyezési, 

az ellenőrzési és vizsgálati helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen 
a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 

az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy a  felvonószerelő 

vállalkozás fenntartsa és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad a felvonószerelő 
vállalkozásnak.

4.4.  A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a  felvonók beszerelésének helyszínein. E  látogatások 
alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségügyi 
rendszer és a felvonó helyes működésének ellenőrzése érdekében. A felvonószerelő vállalkozásnak látogatási 
jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

 5.  A  felvonószerelő vállalkozásnak az  utolsó felvonó forgalomba hozatala után tíz éven át kell megőriznie és 
a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátania a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a  3.4.2.1.  pontban, valamint a  4.3. és a  4.4.  pontban említett döntések és 

jelentések.
 6.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás 

kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő 
hatóság rendelkezésére bocsátja a jóváhagyás elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő korlátozásáról 
hozott döntések jegyzékét.
6.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

6.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

 7.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

 8.  A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.4.1., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében 
és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek 
szerepelnek a meghatalmazásban.
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11. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata
(H1. modul)

 1.  A felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata az a megfelelőségértékelési eljárás, 
amellyel a  bejelentett szervezet a  felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerét és a  felvonók tervét értékeli 
annak biztosítása érdekében, hogy a  felvonók megfeleljenek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben megállapított 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet 
a  felvonók tervezésének, gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának 
minőségbiztosítása céljából, a  felvonószerelő vállalkozást pedig a  4.  pontban meghatározott módon felügyelik. 
A felvonók műszaki tervezésének megfelelőségét a 3.3. ponttal összhangban kell megvizsgálni.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az  általa 

választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, 

akkor az ő neve és címe is;
b) minden lényeges információ a beszerelésre váró felvonókra vonatkozóan, különösen azon információk, 

amelyek a felvonó tervezése és működése közötti kapcsolat egyértelműsítésére vonatkoznak;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) a 4. melléklet II. részének 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentáció;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a felvonók megfelelnek az alkalmazandó, az 1. mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A felvonószerelő vállalkozás által 
elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni 
írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A  minőségügyi rendszer e  dokumentációjának lehetővé 
kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését, és 
a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és termékminőséggel 

kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az  alkalmazható szabványokat, és  

– amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák teljes körűen – azon eszközök 
– ideértve az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat –, amelyeket az alkalmazandó, az 1. mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények teljesítésére alkalmaznak;

c) a tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket 
a felvonók tervezése során alkalmaznak;

d) azok az  ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket az  anyag-, alkatrész- és részegység szállítmányok 
átvételénél végeznek el;

e) az ezeknek megfelelő összeszerelési, beépítési, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, 
eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;

f ) azok az  ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a  beszerelés előtt (beszerelési körülmények 
ellenőrzése: akna, gépház), alatt és után végeznek (beleértve legalább az 5. melléklet 3.3. pontjában 
meghatározott vizsgálatokat);

g) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 
az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

h) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a  minőségügyi rendszer hatékony működésének 
figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.

3.3.  Tervvizsgálat
3.3.1.  Amennyiben a terv nem áll teljes összhangban a harmonizált szabványokkal, a bejelentett szervezetnek 

meg kell győződnie arról, hogy a  terv megfelel-e az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és ha igen, ki kell adnia az  EU-tervvizsgálati 
tanúsítványt a felvonószerelő vállalkozás részére, megállapítva a tanúsítvány érvényességi korlátait, 
és megadva a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat.
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3.3.2.  Amennyiben a  terv nem felel meg az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott 
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a  bejelentett szervezet elutasítja 
az EU-tervvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja 
erről a felvonószerelő vállalkozást.
3.3.2.1.  A  bejelentett szervezet a  technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan 

változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott terv a továbbiakban esetleg 
nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek, és meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizsgálatot. 
Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

3.3.3.  A  felvonószerelő vállalkozás értesíti az EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetet 
a jóváhagyott terv minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a tervnek az 1. mellékletben 
megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését 
vagy a  tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az  ilyen módosítások az  eredeti EU-tervvizsgálati 
tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek az  EU-tervvizsgálati 
tanúsítványt kiadó bejelentett szervezettől.

3.3.4.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  bejelentő hatóságot az  általa kiadott vagy visszavont 
EU-tervvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy 
kérésre – a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon 
korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítványok és kiegészítések jegyzékét.
3.3.4.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa elutasított, 

visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítványokról 
és ezek kiegészítéseiről, továbbá kérésre az  általa kiadott tanúsítványokról és 
kiegészítésekről.

3.3.4.2.  Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható 
az  EU-tervvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik másolata. Kérésre a  Bizottság és 
a  tagállamok megkaphatják a  műszaki dokumentáció és a  bejelentett szervezet által 
végzett vizsgálatok eredményeinek másolatát.

3.3.5.  A felvonószerelő vállalkozás a felvonó forgalomba hozatalát követő 10 éven keresztül elérhetővé teszi 
a piacfelügyeleti hatóság számára az EU-tervvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és 
kiegészítéseinek másolatát, valamint a műszaki dokumentációt.

3.4.  A minőségügyi rendszer értékelése
3.4.1.  A  bejelentett szervezet értékeli a  minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy 

az  megfelel-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek. A  vonatkozó harmonizált szabvány 
megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a  bejelentett szervezet 
vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

3.4.2.  Az  ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik 
az  érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani 
a felvonószerelő vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken.

3.4.3.  Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentációt 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a  felvonószerelő vállalkozás képes-e meghatározni 
az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket, és el tudja-e végezni az  ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa 
a felvonó e követelményeknek való megfelelését. A döntésről értesíti a felvonószerelő vállalkozást, 
vagy a  meghatalmazott képviselőjét. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés következtetéseit és 
az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.5.  A felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából 
– eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5.1.  A felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett 

szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.
3.5.2.  A  bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a  módosított teljes 

minőségügyi rendszer a  továbbiakban is eleget tesz-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, 
vagy újabb vizsgálat szükséges. Döntéséről értesíti a  felvonószerelő vállalkozást, vagy annak 
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meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással 
ellátott értékelési határozatot.

3.6.  A  bejelentett szervezet a  17.  § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az  azonosítási számát a  CE megfelelőségi 
jelölés mellé.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a  felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e 

a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A  felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából beengedi a  bejelentett szervezetet a  tervezési, gyártási, 

összeszerelési, beszerelési, ellenőrzési és vizsgálati, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát 
minden szükséges információt, különösen a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint 

az elemzések, számítások, vizsgálatok eredményei;
c) a minőségügyi rendszer szállítmányok és beszerelés átvételére vonatkozó részében előirányzott 

minőségi nyilvántartás, úgy mint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 
az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések.

4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felvonószerelő 
vállalkozás fenntartja és alkalmazza a  minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad a  felvonószerelő 
vállalkozásnak.

4.4.  A  bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a  felvonószerelő vállalkozás telephelyén vagy 
a  felvonó összeszerelésének helyszínén. E  látogatások alkalmával a  bejelentett szervezet szükség esetén 
vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a  minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése 
érdekében. A felvonószerelő vállalkozásnak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati 
jegyzőkönyvet is.

 5.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a  piacfelügyeleti hatóság 
számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.5.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a  3.5.2 pontban, valamint a  4.3. és a  4.4.  pontban említett döntések és 

jelentések.
 6.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváhagyásokról 

vagy azok visszavonásáról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő hatóság rendelkezésére 
bocsátja a  minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más 
módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
6.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott döntésekről.

6.2.  A  bejelentett szervezet a  döntés meghozatalától számított 15 évig megőrzi a  jóváhagyó döntés, a  döntés 
mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.

6.3.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

 7.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

 8.  A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.3.3., a 3.3.5., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó 
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az  említett 
kötelezettségek szerepelnek a meghatalmazásban.
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12. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége
(D. modul)

 1.  A felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, 
amellyel a  bejelentett szervezet értékeli a  felvonószerelő vállalkozás gyártásminőségügyi rendszerét annak 
érdekében, hogy biztosítsa, hogy az üzembe helyezett felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban 
meghatározott jóváhagyott típusnak vagy egy, a  11.  mellékletnek megfelelően jóváhagyott teljes minőségügyi 
rendszer keretében tervezett és gyártott felvonónak, és megfeleljenek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

 2.  A  felvonószerelő vállalkozás a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert 
működtet a  felvonók gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának 
minőségbiztosítása céljából, a felvonószerelő vállalkozást pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

 3.  Minőségügyi rendszer
3.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az  általa 

választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, 

akkor az ő neve és címe is;
b) az üzembe helyezendő felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.  A  minőségügyi rendszer biztosítja, hogy a  felvonók eleget tesznek az  alkalmazandó, az  1.  mellékletben 
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
3.2.1.  A  felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést 

módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. 
A  minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a  minőségi programok, tervek, 
kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a  következők megfelelő 
leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések és a  szervezeti felépítés, a  vezetőségnek a  termékminőséggel 

kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
b) a gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres 

intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;
c) a beszerelés előtt, alatt és után végrehajtandó ellenőrzések és vizsgálatok;
d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási 

adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;
e) az előírt termékminőség elérésének és a minőségügyi rendszer hatékony működésének 

figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
3.3.  A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e 

a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő 
minőségügyi rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek 
való megfelelést.
3.3.1.  Az  ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik 

az  érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az  1.  mellékletben megállapított alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

3.3.2.  Az  ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani a  felvonószerelő vállalkozás telephelyén és 
a szerelési helyszíneken.

3.3.3.  A  döntésről tájékoztatni kell a  felvonószerelő vállalkozást. Az  értesítés tartalmazza a  vizsgálat 
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.4.  A felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából 
– eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.4.1.  A felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett 

szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.
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3.4.2.  A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségügyi 
rendszer a  továbbiakban is eleget tesz-e a  3.2.  pontban említett követelményeknek, vagy újabb 
értékelés szükséges. Döntéséről értesíti a  felvonószerelő vállalkozást, vagy annak meghatalmazott 
képviselőjét. Az  értesítés tartalmazza az  értékelés következtetéseit és az  indokolással ellátott 
értékelési határozatot.

3.5.  A  bejelentett szervezet a  17.  § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az  azonosítási számát a  CE megfelelőségi 
jelölés mellé.

 4.  A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1.  A  felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a  felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e 

a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2.  A felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából hozzáférést biztosít a bejelentett szervezet részére a gyártási, 

összeszerelési, beszerelési, ellenőrzési, vizsgálati, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát 
minden szükséges információt, különösen a következők tekintetében:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, 

az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3.  A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felvonószerelő 

vállalkozás fenntartja és alkalmazza-e a  minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad a  felvonószerelő 
vállalkozásnak.

4.4.  A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a felvonószerelő vállalkozásnál. E látogatások alkalmával 
a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségügyi rendszer 
helyes működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet a felvonószerelő vállalkozásnak látogatási 
jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jelentést is.

 5.  A  felvonószerelő vállalkozás a  felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a  piacfelügyeleti hatóság 
rendelkezésére bocsátja a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a  3.4.2.  pontban, valamint a  4.3. és a  4.4.  pontban említett döntések és 

jelentések.
 6.  A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváhagyásokról 

vagy azok visszavonásáról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – a bejelentő hatóság rendelkezésére 
bocsátja a  minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más 
módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.
6.1.  A  bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  általa hozott, minőségügyi rendszer 

jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre 
az általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott döntésekről.

6.2.  A  bejelentett szervezet kérésre a  Bizottság és a  tagállamok rendelkezésére bocsátja az  általa hozott, 
minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

 7.  CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
7.1.  A  felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a  CE megfelelőségi jelölést, amely 

megfelel e  rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a  3.1.  pontban 
említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2.  A  felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és 
annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 
10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

 8.  A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.4.1., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében 
és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek 
szerepelnek a meghatalmazásban.
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A nemzetgazdasági miniszter 34/2016. (IX. 14.) NGM rendelete
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) GM rendelet, és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában,
a 2. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 
rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az erőművek biztonsági övezete)
„a) szélerőművek esetében az erőmű teljes (a torony és a rotorlapát együttes) magassága kétszeresének megfelelő 
távolságban lévő függőleges síkokig terjed,”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 34/2016. (IX. 14.) NGM rendelethez

A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
Melléklet „5. Villamosmű és berendezéseinek létesítése, üzemeltetése és megszüntetése” alcím 5.1. pont 5.1.2. alpontja 
a következő 5.1.2.12. ponttal egészül ki:
„5.1.2.12. Szélerőművek létesítése során betartandó kiegészítő előírások
5.1.2.12.1. Egy szélturbina toronyba legfeljebb 2,0 MW-os villamos termelőegység építhető be.
5.1.2.12.2. A szélturbina föld feletti magasságát úgy kell meghatározni, hogy az ne zavarja a légi közlekedést, valamint 
a  föld feletti rádiófrekvenciás távközlési, hírközlési, honvédelmi célú hálózatokat, és mértéke nem haladhatja meg 
a 100 m-t.
5.1.2.12.3. Az  50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű szélturbinalapát hosszát úgy kell meghatározni, hogy 
működés közben a földfelszínt 50 m-nél jobban ne közelítse meg.
5.1.2.12.4. A szélturbinalapát kerületi (lapátvég) sebességét úgy kell meghatározni, hogy ne veszélyeztesse a szabadon 
élő repülő madárfajokat, a repülésbiztonságot, és mértéke nem haladhatja meg a 60 m/s-t.
5.1.2.12.5. A szélturbinának 25 m/s szélsebesség felett biztonsági leállást kell végeznie.
5.1.2.12.6. A  szélturbina zajterhelése 1,5 m-re a  terepszint felett nem haladhatja meg a  villamosművek, valamint 
a  termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
biztonsági övezeten belül a 60 dB-t, a biztonsági övezeten kívül a 40 dB-t.
5.1.2.12.7. Az  5–25 MW közötti névleges teljesítményű szélerőmű park csatlakozási pontját az  átviteli vagy 
elosztóhálózati alállomás középfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.
5.1.2.12.8. A 25 MW feletti névleges teljesítményű szélerőmű park csatlakozási pontját az átviteli vagy elosztóhálózati 
alállomás nagyfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.
5.1.2.12.9. Az  50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű szélerőmű villámvédelmének legalább a  norma szerinti 
villámvédelem LPS II villámvédelmi fokozatát ki kell elégítenie.”
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A Kormány 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
4. gyermek:)
„b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és
ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy
bb)  a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy 
egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

2. §  Az R1. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös 
háztartásban élő, és a  felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az  igénylő 
gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a  gyermek szüleinek halála esetén. Élettársak esetén, ha csak 
az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a 11. § vonatkozásában a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját 
gyermekének minősül.”

3. § (1) Az R1. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe
a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló 
hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az  egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági 
bizonyítvánnyal vagy az  elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de 
használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű 
bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező
olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít 
vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.”

 (2) Az R1. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Építőközösség tagjaként a  családi otthonteremtési kedvezményt az  igénylő a  felépítendő társasházból 
az  építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az  építőközösségi szerződés szerint 
tulajdonába kerülő lakásra számított és a  közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad 
arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.”

4. §  Az R1. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) A  családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a  támogatott 
személyek szerezhetnek tulajdont.
(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett 
lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, 
az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban 
annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.



9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2257

(4) Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az  új lakásban mindkét félnek az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.”

5. §  Az R1. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben 
köthető, ha az  igénylő az  építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, 
valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.”

6. §  Az R1. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas 
állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.”

7. §  Az R1. 28. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
[Nem minősül a  23.  § (1)  bekezdésében és a  26.  § (1)  bekezdésében foglalt életvitelszerű bentlakási kötelezettség 
megszegésének, ha]
„h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében 
– ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles 
a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony fennállása alatt.”

8. §  Az R1. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Lakás építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési 
költségre is igényelhető.”

9. §  Az R1. 37. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  családi otthonteremtési kedvezmény a  kérelem benyújtásakor az  épület készültségi fokának megfelelő, 
az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”

10. § (1) Az R1. 43. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„t) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ta) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti, az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, 
a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,
tb) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább 
a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval, és
tc) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott tb)  alpont szerinti dokumentumok 
megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,”

 (2) Az R1. 43. § (1) bekezdése a következő v)–z) ponttal egészül ki:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„v) annak tényét, hogy a  több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a  családi otthonteremtési 
kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a  támogatott személy részére a  lakás teljes területének 
használatára jogosító használati megosztási megállapodással,
w) annak tényét, hogy az igénylő építőközösség tagja, az építőközösségi szerződéssel,
z) a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”
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11. §  Az R1. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés 
megkötését követően, egy összegben történik. A  18.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti új lakás vásárlása esetén 
a  támogatási szerződés megköthető, azonban a  családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítására 
kizárólag a  használatbavételi engedély, a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy 
az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére 
történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.”

12. §  Az R1. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § Az adó-visszatérítési támogatásra az 5–7. §-ban, a 13. § (1) és (2) bekezdésében, a 14. és 15. §-ban, a 17. §-ban, 
a 18. § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 19–21. §-ban, a 23. és 24. §-ban, a 28–30. §-ban, a 36. és 37. §-ban, a 39–44. §-ban, 
a 45. § (1) bekezdésében, a 46. és 47. §-ban, a 49. és 50. §-ban, az 51. § (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdésében, az 52–54. §-ban, 
valamint az 58–67. §-ban foglaltakat – az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó része esetén a 19. §-ban és 
a 44. § (9) bekezdésében foglaltak kivételével – is megfelelően alkalmazni kell.”

13. §  Az R1. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  otthonteremtési kamattámogatásra az  5–8.  §-ban, a  10–23.  §-ban, a  24.  § (3)  bekezdésében, a  25. és 
26.  §-ban, a  27.  § (3)  bekezdésében, a  28. és 29.  §-ban, a  31–35.  §-ban, a  36.  § (1) és (2)  bekezdésében, a  37.  §  
(1)–(3) és (6)–(10) bekezdésében, a 38–41. §-ban, a 43. és 44. §-ban, a 45. § (2) bekezdésében, valamint a 46–67. §-ban 
foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.”

14. § (1) Az R1. a következő 83. §-sal egészül ki:
„83.  § (1) E  rendeletnek a  családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.)
a) 8.  §-ával megállapított 37.  § (1a)  bekezdésében foglaltakat a  2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott 
kérelmekre a  lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a  hitelintézet által a  Módr1. 
hatálybalépését megelőzően az  építkezés magas készültségi fokára hivatkozással elutasított kérelem esetén 
az igénylő a 36. § (3) bekezdése szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával 
kérheti kérelmének ismételt elbírálását,
b) 4. §-ával megállapított 20. § (2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésével megállapított 43. § (1) bekezdés v) pontjában 
foglaltakat a  2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a  lakáscél megvalósulását követően is 
alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően a több lakásból álló, osztatlan 
közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 36. § (3) bekezdése szerinti díjak felszámítása 
nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.
(2) Az  (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti folyamatban lévő, valamint az  ismételten elbírált kérelmek esetén – ha 
a  lakáscél már megvalósult – a  családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a  támogatott személy fizetési 
számlájára történik.”

 (2) Az R1. a következő 84. §-sal egészül ki:
„84. § A Módr1. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek esetén – ha a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentése 2016. július 1-jén vagy azt követően történt – az egyszerű bejelentés másolata és az annak mellékletét 
képező egyszerű bejelentési dokumentáció egyenértékűnek tekintendő a Módr1. 10. § (1) bekezdésével megállapított 
43. § (1) bekezdés t) pontjában foglalt igazolási móddal.”

15. §  Az R1.
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 43. § (1) bekezdés k) pontjában a „24.” szövegrész helyébe 

a „12.” szöveg,
b) 23. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „90” szöveg,
c) 25. § (1) bekezdésében a „támogatási szerződés akkor köthető” szövegrész helyébe az „– a (3) bekezdés szerinti 

eltéréssel − támogatási szerződés akkor köthető” szöveg,
d) 28. § f ) pontjában az „elköltözik vagy” szövegrész helyébe az „elköltözik,” szöveg,
e) 28. § g) pontjában az „elköltözik.” szövegrész helyébe az „elköltözik, vagy” szöveg,
f ) 31.  § (1)  bekezdésének nyitó szövegrészében az  „időpontjában” szövegrész helyébe az  „időpontjában  

30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy” szöveg,
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g) 38. §-ában a „családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye” szövegrész helyébe a „megelőlegezett 
családi otthonteremtési kedvezmény” szöveg, a „lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel” 
szövegrész helyébe a „megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással” szöveg,

h) 43. § (1) bekezdés n) pontjában az „igazolással” szövegrész helyébe az „igazolással, vagy az  illetékes külföldi 
hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával” szöveg,

i) 44. § (10) bekezdésében a „visszaigényelhető” szövegrész helyébe a „megfizetett” szöveg,
j) 47. § (2) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe az „Építőközösség esetén, valamint amennyiben” 

szöveg,
k) 57.  § (11)  bekezdésében a  „családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye” szövegrész helyébe 

a „megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény” szöveg,
l) 63. § (2) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e §” szöveg,
m) 67. § (2) bekezdésében a „63. §” szövegrész helyébe a „63. és 65. §” szöveg, a „65. §” szövegrész helyébe a „64. §” 

szöveg,
n) 67. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében a „63–66. §” szövegrész helyébe a „63–65. §” szöveg,
o) 67.  § (4)  bekezdésében az  „adatszolgáltatást követő negyedévi” szövegrész helyébe az  „adatszolgáltatás 

pótlását követő havi” szöveg,
p) 67. § (7) bekezdésében az „A 63. § szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
q) 69. § (2) bekezdésében az „Adó-visszaigénylési támogatási” szövegrész helyébe az „Adó-visszatérítési támogatás 

iránti” szöveg,
r) 72. § (13) bekezdésében az „igényelt” szövegrész helyébe az „igénybe vett” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R1.
a) 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjának nyitó szövegrészében a „30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy” 

szövegrész,
b) 72. § (10) bekezdésében a „ , bővítés vagy korszerűsítés” szövegrész.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.  
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ide értve a megelőlegező 
kölcsönt is – vett igénybe, e rendelet szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre akkor köthető 
támogatási szerződés, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.”

18. §  Az R2. 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
3. gyermek:)
„b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és
ba)  a 25. életévét még nem töltötte be vagy
bb)  a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy 
év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

19. §  Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a  támogatott személyek 
szerezhetnek tulajdont.
(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett 
lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, 
az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban 
annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.
(4) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell 
rendelkeznie.
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(5) A  családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az  esetben igényelhető, ha a  lakás 
– az  ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a  lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E  követelményt 
a  hitelintézet a  családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, 
szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények 
kielégítésére nem alkalmas, az  igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a  lakás lakhatási 
igények kielégítésére való alkalmasságát. A  lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai 
szakvélemény megléte esetén a  lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a  hitelintézet 
nem utasíthatja el a kérelmet.”

20. §  Az R2. 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös 
háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető 
a gyermek szüleinek halála esetén.”

21. § (1) Az R2. 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben)
„c) nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy 
élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó 
szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;”

 (2) Az R2. 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben
a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén]
„mb) vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B.  § 
(4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét 
igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, vagy a  gyermek halva születése 
esetén annak tényét igazoló dokumentumot a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet 
részére bemutatja;”

22. §  Az R2. 15. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
[Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha]
„h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében 
– ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles 
a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony fennállása alatt.”

23. § (1) Az R2. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatott személy hitelintézetnél a bővítendő lakással összefüggésben 
felmerülő lakáscélú kölcsönszerződéssel rendelkezik, a különbözet a kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.”

 (2) Az R2. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat 
által kiírt nyilvános pályázat útján az  építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a  természetbeni 
juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség 
csökkenthető.”

24. § (1) Az R2. 30. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„16. a 14. § (1) bekezdés e) pontjában és a 14. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat az igénylő teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozatával,”
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 (2) Az  R2. 30.  § (1)  bekezdés 19.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és az  (1)  bekezdés a  következő 20. és 
21. ponttal egészül ki:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„19. kormányhivatal igazolásával, hogy az  egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján 
a  fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással – ideértve a  megelőlegező 
kölcsönszerződést is – nem rendelkezik,
20. annak tényét, hogy a  több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a  családi otthonteremtési 
kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a  támogatott személy részére a  lakás teljes területének 
használatára jogosító használati megosztási megállapodással,
21. a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”

25. §  Az R2. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § (1) E  rendeletnek a  családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (2) bekezdésében 
és 30. § (1) bekezdés 20. pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél 
megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a  hitelintézet által a  Módr1. hatálybalépését megelőzően 
a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az  igénylő a 25. § szerinti 
díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti folyamatban lévő, valamint az  ismételten elbírált kérelmek esetén – ha a  lakáscél már 
megvalósult – a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.”

26. §  Az R2.
a) 2. § (3) bekezdésében az „egy otthonteremtési kedvezmény” szövegrész helyébe az „egy családi otthonteremtési 

kedvezmény” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés 3.  pont a)  alpontjában, 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 30.  § (1)  bekezdés 

10. pontjában a „24.” szövegrész helyébe a „12.” szöveg,
c) 14. § (3) bekezdés f ) pontjában a „visszaigényelhető” szövegrész helyébe a „megfizetett” szöveg,
d) 14. § (3) bekezdés k) pontjában a „30” szövegrész helyébe a „90” szöveg,
e) 15. § f ) pontjában az „elköltözik vagy” szövegrész helyébe az „ elköltözik,” szöveg,
f ) 15. § g) pontjában az „elköltözik.” szövegrész helyébe az „elköltözik, vagy” szöveg,
g) 16.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a  „lakás vásárlása vagy bővítése érdekében felvett” szövegrész 

helyébe a „családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a  családi 
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett” szöveg,

h) 18. § c) pontjában a „lakás vásárlására vagy építésére” szövegrész helyébe a „vagy a bővítendő lakásra” szöveg, 
a „vételárból törlesztett” szövegrész helyébe a „vételárból történő elő- vagy végtörlesztés” szöveg,

i) 20.  § (3)  bekezdésében az „a bővítés megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának” szövegrész 
helyébe az „a bővítési munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat 
hitelintézet részére történő bemutatásának” szöveg,

j) 34. § (4) bekezdésében a „saját erejét” szövegrész helyébe a „saját erejét a lakás vásárlására vagy” szöveg,
k) 39. § (13) bekezdésében a „(6) bekezdés a), b) és d) pontja” szövegrész helyébe a „(6) bekezdés a) és b) pontja” 

szöveg,
l) 43.  § (9)  bekezdésének nyitó szövegrészében a „44.  § (4)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe a „44.  § 

(4) bekezdése” szöveg,
m) 44. § (4) bekezdés c) pontjában a „16. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „16. § (1) bekezdése szerinti 

időszak alatti” szöveg,
n) 47. § (2) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e §” szöveg,
o) 51. § (2) bekezdésében a „49. §” szövegrész helyébe a „47. és 49. §” szöveg,
p) 51.  § (4)  bekezdésében az  „adatszolgáltatást követő negyedévi” szövegrész helyébe az  „adatszolgáltatás 

pótlását követő havi” szöveg,
q) 51. § (7) bekezdésében az „A 47. § szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg
lép.
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27. §  Hatályát veszti az R2.
a) 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjának nyitó szövegrészében az „– ide nem értve a  nemzeti felsőoktatásról szóló 

törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat 
folytató személyt –” szövegrész,

b) 36. § (3) bekezdése,
c) 39. § (6) bekezdés d) pontjában a „ , három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek” 

szövegrész.

3. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete
a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország területén  
– a 2. §-ban foglalt kivétellel – tilos a Rendelet I. mellékletében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok 
lakossági személyeknek történő rendelkezésre bocsátása, valamint azoknak lakossági személyek általi birtoklása, 
behozatala, felhasználása, függetlenül a lakossági személyek állampolgárságától.

2. §  A Rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok e  rendeletben 
meghatározottak szerint Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére bocsáthatók.

3. § (1) A Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat csak az a magyarországi 
székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő (a  továbbiakban: gazdasági szereplő) bocsáthatja 
Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére, amely e  tevékenységét annak megkezdését megelőzően 
a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a  továbbiakban: Hivatal) mint a  korlátozott robbanóanyag-
prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek adminisztratív ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóság részére 
bejelentik.

 (2) A bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl – a következőket kell tartalmaznia:
a) a gazdasági szereplő neve, címe, cégjegyzékszáma;
b) a  gazdasági szereplő által a  lakossági személyek rendelkezésére bocsátandó korlátozott robbanóanyag-

prekurzor vagy az azt tartalmazó keverék (termék) megnevezése, a koncentráció szintjével együtt;
c) a  működési engedéllyel rendelkező olyan üzlet címe, ahol korlátozott robbanóanyag-prekurzort mint 

üzletköteles terméket a gazdasági szereplő értékesít.

4. § (1) A  gazdasági szereplő a  Rendelet 8.  cikke szerint nyilvántartást vezet, ha a  Rendelet 4.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzort Magyarországon lakossági személy rendelkezésére bocsátja.

 (2) A gazdasági szereplő a nyilvántartást a Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti tartalommal vezeti azzal, hogy a Rendelet 
8. cikke szerinti „hivatalos azonosító okmányon” a lakossági személy személyazonosítására szolgáló okmányát, magyar 
állampolgár lakossági személy esetén a magyar személyazonosító igazolványt vagy a magyar útlevelet kell érteni.
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5. §  Ha egy másik európai uniós tagállam a lakossági személyek számára engedély beszerzését írja elő Rendelet 4. cikk 
(3)  bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzoroknak a  rendelkezésre bocsátásához, 
e  tagállam állampolgára részére történő rendelkezésre bocsátást megelőzően a  gazdasági szereplő köteles 
meggyőződni az e lakossági személy részére a másik tagállam által kiadott engedély meglétéről.

6. §  A Rendelet 9. cikke szerint, a Rendelet I. és II. mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az azokat tartalmazó 
keverékekkel (termékekkel) kapcsolatos gyanús tranzakciók jelentésére vonatkozó kötelezettséget a  gazdasági 
szereplő a  feladat- és hatáskörrel rendelkező rendőri szerv, mint a  gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti 
kapcsolattartó pont felé teljesíti.

7. § (1) A gazdasági szereplő e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek betartását a Hivatal ellenőrizheti. Az ellenőrzés 
során a gazdasági szereplő köteles az ellenőrző hatóságokkal együttműködni.

 (2) A Hivatal annak a gazdasági szereplőnek, amely
a) megsérti a  gazdasági szereplők bejelentési kötelezettségére, a  tranzakciók nyilvántartására, a  korlátozott 

robbanóanyag-prekurzorok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a  gyanús tranzakciók 
jelentésére vonatkozó kötelezettséget, egy évre;

b) megsérti a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyeknek történő rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos szabályokat, három évre;

c) az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit ismételten megszegi, három évre
megtilthatja a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység folytatását.

 (3) A gazdasági szereplő köteles 3 évig megőrizni az egyes kötelezettségeinek teljesítéséhez – különösen a jelentéstételi 
kötelezettsége teljesítéséhez – kapcsolódóan rendelkezésére álló dokumentumokat és azokat az ellenőrző hatóságok 
részére bemutatni.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  Hivatal értesíti a  gazdasági szereplő (2)  bekezdés szerinti határozattal érintett 
tevékenysége végzésének helye szerint illetékes jegyzőt.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésének, 9. cikk (2) bekezdésének, 11. cikkének, 
valamint 16. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
kijelölt szervezeteknek − a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló  
2009. évi CXXXIII. törvény szerinti − közzétételéről

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, 
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § 
b) pontja alapján az
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)  
az MKEH-PMFH-134-5/2016/K. számú határozatban foglaltak értelmében az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
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2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti  – építési termékek teljesítmény állandó-
ságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki 
terület tekintetében:

EK 
Bizottsági 
határozat

Termékcsalád, termék/ 
tervezett felhasználás

TÁÉE 
rendszere*

Műszaki specifikáció

99/91/EK Hőszigetelő anyagok (2/2) 
– Hőszigetelő anyagok (gyári termékek  
és helyszínen előállított termékek) 
(Olyan felhasználások, amelyeket tűzzel 
szembeni viselkedésre vonatkozó 
jogszabályok szabályoznak)

Terméktanúsító 
szervezet 
(1. rendszer)

EN 13162:2012+A1:2015
EN 13163:2012+A1:2015
EN 13164:2012+A1:2015
EN 13165:2012+A1:2015
EN 13166:2012+A1:2015
EN 13167:2012+A1:2015
EN 13168:2012+A1:2015
EN 13169:2012+A1:2015 
EN 13170:2012+A1:2015
EN 13171:2012+A1:2015

* TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2016. augusztus 8. 
Az Európai Unióba NB 1415 számon bejelentett szervezet. 
Az engedély 2019. november 17-ig érvényes.
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JOGSZABÁLYOK 252/2016. (VIII. 24.)  
Korm. rendelet

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról  ........................................... 2266

29/2016. (VIII. 26.)  
NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesí-
tések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) 
NGM rendelet módosításáról  ..................................................................... 2279

32/2016. (IX. 8.)  
NGM rendelet

Az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési 
terv részletes szabályairól ............................................................................ 2298

33/2016. (IX. 8.)  
NGM rendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 
módosításáról  .................................................................................................. 2300
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A Kormány 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés 
b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj (a  továbbiakban: ösztöndíj) az  első, az  adott tanévre vonatkozó 
kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag 
támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján 
nyújtható.

 (2) A  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 81.  §-ában meghatározott fővárosi, megyei fejlesztési és 
képzési bizottság (a  továbbiakban: bizottság) megyénként legfeljebb 20, az  adott megyében ösztöndíjra jogosító 
hiány-szakképesítésre minden év március hó utolsó munkanapjáig tesz javaslatot a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

2. § (1) A  szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a  tanévtől kezdődően válik 
jogosulttá, amelyben az  általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül 
meghatározásra.

 (2) A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló
a) a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 12.  § (1)  bekezdése alapján 

érettségi végzettséghez kötött, a  szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek 
minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon,

b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem 
tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek 
minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon

jogosult ösztöndíjra.
 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga 

utolsó vizsgarészének letételére – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján – meghatározott időszak végéig 
jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

 (4) Az ösztöndíj megilleti az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő azon tanulót is, aki az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

3. § (1) Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló
a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben

aa) szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 
3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy

ab) valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott,
b) az adott tanévben

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
bb) attól a  hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a  tanév során keletkezett igazolatlan 

óráinak száma meghaladja a hét órát vagy
bc) az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f ) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló 

határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.
 (2) Ha az  ösztöndíjban részesülő tanuló a  tanulmányait lezáró évfolyam második félévi bizonyítványában szereplő 

elégtelen osztályzat miatt nem bocsátható szakmai vagy komplex szakmai vizsgára, részére ösztöndíj a szakmai vagy 
komplex szakmai vizsgát megelőző hónapra folyósítható utoljára.

 (3) Ha az  ösztöndíjban részesülő tanuló tanulói jogviszonyát az  adott nevelési-oktatási intézménnyel fenntartva 
átjelentkezik egy másik szakképesítésre történő felkészítést végző évfolyamra, vagy tanulói jogviszonyát megszünteti 
és egy másik nevelési-oktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható 
tovább a számára, ha annak feltételei az új nevelési-oktatási intézmény, illetve szakképesítés tekintetében továbbra is 
fennállnak.

 (4) Ha az  ösztöndíjban nem részesülő tanuló tanulói jogviszonyát az  adott nevelési-oktatási intézménnyel fenntartva 
átjelentkezik egy olyan szakképesítésre történő felkészítést végző évfolyamra, vagy másik nevelési-oktatási 
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intézménnyel létesít olyan tanulói jogviszonyt, amelynek esetében az  ösztöndíjra való jogosultság feltételei 
fennállnak, a  tanuló számára a  korábbi tanulmányai utolsó lezárt félévének tanulmányi átlageredménye alapján 
ösztöndíjat kell folyósítani. A tanulót az átjelentkezéssel érintett évfolyamon a tanulmányok megkezdésének vagy 
az új nevelési-oktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonya kezdő hónapjától illeti meg az ösztöndíj.

4. § (1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében – a 3. § (4) bekezdésében, valamint a (2), (3) és 
(6) bekezdésben foglalt kivétellel – az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi 
értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény 
alapján. Ha a tanulónak javító vizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt 
a javító vizsga, az osztályozó vizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményének figyelembevételével kell 
megállapítani.

 (2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányok esetében a tizenkettedik évfolyam, a 2. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti tanulmányok esetében a tizenharmadik évfolyam második féléve végén szerzett bizonyítványban szereplő 
tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kell figyelembe venni az első félévi ösztöndíj mértékének megállapítása 
során.

 (3) Az  ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az  első szakképzési évfolyam első 
félévében egységesen havonta 10 000 forint.

 (4) Az ösztöndíj havi mértéke a (3) bekezdésben meghatározott félévet követően a további félévekben, ha a tanulmányi 
átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 (5) Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

 (6) Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott 
tanulmányokat nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja, 
az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére havonta egységesen 10 000 forint, 
a második félévére tanulmányi átlageredményétől függően az (5) bekezdésben meghatározott összegű ösztöndíjra 
jogosult.

 (7) Az  adott tanév július és augusztus hónapjaira folyósított ösztöndíj havi mértéke megegyezik a  június hónapra 
folyósított ösztöndíj mértékével.

5. § (1) Az  ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat az  Nkt. 7.  § (1)  bekezdésének d)–f )  pontjában meghatározott 
köznevelési intézmény vagy a  szakképzésről szóló törvény 4/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott szakképzési 
centrum (a  továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmény) végzi. A  nevelési-oktatási intézményt az  ösztöndíj 
folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa 
kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg.

 (2) A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló 
nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet 
folyósítani.

 (3) A nevelési-oktatási intézmény az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére azzal az eltéréssel, 
hogy az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és 
augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.

 (4) Ha a nevelési-oktatási intézmény önellenőrzés keretében, illetve valamely más szerv vagy személy jelzése alapján 
megállapítja, hogy nem folyósított ösztöndíjat az  arra jogosult tanuló részére, köteles haladéktalanul intézkedni 
az ösztöndíj folyósítása érdekében.

6. § (1) Ha szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató ösztöndíjban részesülő tanuló félévi értékelése során 
bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, vagy tanulmányi átlageredménye nem éri el a 2,51-et, vagy 



2268 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

második félévi értékelése alapján évfolyamot kell ismételnie, a  tanulót felzárkóztató oktatásban kell részesíteni 
annak érdekében, hogy a  szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák a  megfelelő szintre fejlesztésre 
kerüljenek, és ezáltal a tanuló ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra.

 (2) A felzárkóztató oktatást az Nkt.-ben meghatározott tanítási év időtartama alatt, heti két órában és maximum négyfős 
csoportokban kell megszervezni. A felzárkóztató órákról foglalkozási naplót kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni 
az oktatás időtartamát, tárgyát és az abban részt vevő tanulók nevét.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felzárkóztató oktatást végző tanárt, ha ezirányú oktatói tevékenységét az Nkt. 62. § (5) és 
(6) bekezdésében meghatározott időkereteken felül végzi, az elvégzett többletmunkáért havonta 30 000 forint díj 
illeti meg. Ha a felzárkóztató oktatást végző tanár a (2) bekezdésben meghatározott óraszámnál kevesebb órát tart, 
a díjazását arányosan csökkenteni kell.

7. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az 5. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatai 
ellátásához szükséges forrás igényléséhez az 1. melléklet szerinti igénylőlapot
a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,
b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig
köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerint első alkalommal benyújtott igénylés alapján az NSZFH – az ösztöndíjra való jogosultságnak 
a  2.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott időszakára vonatkozóan – támogatási szerződést köt a  nevelési-
oktatási intézménnyel. Az  NSZFH a  támogatási szerződés alapján, valamint az  (1) és (3)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével az adott félévre vonatkozóan előfinanszírozással biztosítja a támogatást.

 (3) A nevelési-oktatási intézmény az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A 2. melléklet szerinti elszámoló 
lapot a  következő félévre vonatkozó igénybejelentésével együtt köteles – az  (1)  bekezdésben meghatározott 
időpontoknak megfelelően – benyújtani az  NSZFH felé. Az  NSZFH 8 napon belül dönt az  elszámolásról, és annak 
elfogadása esetén folyósítja a következő félévre járó támogatást a nevelési-oktatási intézmény részére.

8. § (1) A  nevelési-oktatási intézmény rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az  ösztöndíj folyósításának 
ellenőrzését az NSZFH végzi.

 (2) A  tárgyévi ellenőrzésekről, a  foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az  NSZFH köteles a  minisztert 
–  a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére az  adott évben külön jogszabály alapján nyújtott 
egyéb támogatások ellenőrzéséről benyújtott beszámoló keretein belül – legkésőbb a tárgyévet követő év február 
15. napjáig tájékoztatni.

 (3) A nevelési-oktatási intézményt – a rendelkezésére bocsátott összeg jogszabálysértő felhasználása esetén – terhelő 
visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem érintheti az ösztöndíj folyósítását.

9. §  Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) E  rendelet rendelkezéseit – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – alkalmazni kell a  szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet [(a továbbiakban: 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet)] alapján 
megkötött azon támogatási szerződésekre is, amelyek alapján a 2016/2017. tanévben is támogatás nyújtható.

 (2) E  rendelet hatálybalépését megelőzően nyújtott támogatásról az elszámolást a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
szerint kell az iskolának benyújtania.

11. §  Hatályát veszti a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 9., 11., 14., 15. és 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 
(VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. § (1) Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 80., 86., 87., 91., 110., 132., 140., 144., 224., 234., 246. és 251. sora.
 (2) Hatályát veszti az R. 2. melléklet

a) „A 79. sorszámú Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” 
alcíme,

b) „A 85. sorszámú Gyakorló fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
c) „A 86. sorszámú Gyakorló kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
d) „A 90. sorszámú Gyorséttermi eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
e) „A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
f ) „A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” 

alcíme,
g) „A 139. sorszámú Laboratóriumi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” 

alcíme,
h) „A 143. sorszámú Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
i) „A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
j) „A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
k) „A 245. sorszámú Vízépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme,
l) „A 250. sorszámú Vájár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 258–321. sorral egészül ki. 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

„ 
258. 257. 35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó Gépészet 
259. 258. 34 582 13 Burkoló Építészet 
260. 259. 52 543 01 

Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező  Faipar 

261. 260. 35 811 04 Cukrászati részlegvezető Vendéglátás-turisztika 
262. 261. 35 811 05 Diétás cukrász Vendéglátás-turisztika 
263. 262. 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő Nyomdaipar 
264. 263. 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló Építészet 
265. 264. 51 213 07 Digitális nyomóforma készítő Nyomdaipar 
266. 265. 52 811 01 Élelmezésvezető Vendéglátás-turisztika 
267. 266. 34 521 11 Építő- szállító- és munkagép-szerelő Gépészet 
268. 267. 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő Gépészet 
269. 268. 31 543 03 Extruder gép kezelő Vegyipar 
270. 269. 31 542 09 Fehérnemű-készítő Könnyűipar 
271. 270. 31 543 05 Felépítő gép kezelő Vegyipar 
272. 271. 52 815 03 Férfi fodrász-borbély Egyéb szolgáltatások 
273. 272. 34 811 06 Fogadós Vendéglátás-turisztika 
274. 273. 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő Egyéb szolgáltatások 
275. 274. 54 544 03 Gázipari technikus Gépészet 
276. 275. 31 811 03 Gondnok Vendéglátás-turisztika 
277. 276. 31 521 10 Gyártósori gépész Gépészet 
278. 277. 35 341 02 Gyógynövény eladó Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 
279. 278. 31 521 11 Háztartási gépszerelő Elektrotechnika-elektronika 
280. 279. 55 523 06 Háztartási gépszervíz szaktechnikus Gépészet 
281. 280. 54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi 

ügyintéző 
Ügyvitel  

282. 281. 31 853 05 Intézménytakarító Egyéb szolgáltatások 
283. 282. 54 346 03 Irodai titkár Ügyvitel 
284. 283. 31 521 12 Jármű- és gépszerelő Gépészet 
285. 284. 55 523  07 Járműipari karbantartó technikus Gépészet 
286. 285. 31 543 06 Kalander gép kezelő Vegyipar 
287. 286. 54 341 02 Kereskedelmi képviselő  Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 
288. 287. 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus  Nyomdaipar 
289. 288. 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. Egyéb szolgáltatások 
290. 289. 55 345 01 Kis- és középvállalkozások  

ügyvezetője II. 
Egyéb szolgáltatások 

291. 290. 35 811 06 Konyhai részlegvezető Vendéglátás-turisztika 
292. 291. 55 213 03 Korrektor Nyomdaipar 
293. 292. 34 582 14 Kőműves Építészet 
294. 293. 52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő Könnyűipar 
295. 294. 31 542 10 Kötöttáru összeállító Könnyűipar 
296. 295. 52 211 02 Lakberendező Egyéb szolgáltatások 
297. 296. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 
298. 297. 31 810 01 Medencefelügyelő Egyéb 
299. 298. 35 522 17 Megújuló energiatermelő berendezések 

üzemeltetője 
Elektrotechnika-elektronika 

300. 299. 32 810 02 Nyíltvízi vízimentő Egyéb 
301. 300. 31 853 06 Önjáró felülettisztító gépkezelő Egyéb 
302. 301. 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens Közgazdaság 
303. 302. 31 543 10 Papíralapanyag-gyártó Vegyipar 
304. 303. 31 543 09 Papírfeldolgozó Vegyipar 
305. 304. 31 543 11 Papírgyártó Vegyipar 
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306. 305. 51 341 06 Raktárvezető Kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció 

307. 306. 52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet Vendéglátás-turisztika 
308. 307. 52 815 04 Szépségtanácsadó  Egyéb szolgáltatások 
309. 308. 52 853 02 Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető  Egyéb szolgáltatások 
310. 309. 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző  Egyéb szolgáltatások 
311. 310. 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs  Közgazdaság 
312. 311. 31 543 12 Vágó gép kezelő Vegyipar 
313. 312. 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző Közgazdaság 
314. 313. 54 524 03 Vegyész technikus Vegyipar 
315. 314. 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő Vegyipar 
316. 315. 55 524  06 Vegyipari rendszerüzemeltető 

szaktechnikus 
Vegyipar 

317. 316. 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és 
üzemeltető Elektrotechnika-elektronika 

318. 317. 31 543 13 Vulkanizáló gép kezelő Vegyipar 
319. 318. 51 345 05 Előadóművészeti program- és 

projektszervező 
Közgazdaság 

320. 319. 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és 
projektszervező 

Közgazdaság 

321. 320. 51 345 04 Médiaművészeti program- és 
projektszervező 

Közgazdaság 

  ” 

 
2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat „B:14” mezőjében a „Bányaipari technikus” szövegrész helyébe a „Bányaművelő 
technikus” szöveg lép. 

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

15.  14.  31  544  02  Bányaművelő  Gépészet 
  ” 

 

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

43.  42.  31  341  05  Élelmiszer-, vegyi áru eladó Kereskedelem-marketing, 
adminisztráció 

  ” 
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5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

70.  69.  54  815  01  Fodrász  Egyéb szolgáltatások 
  ” 

 

6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 89. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

89.  88.  55  524  05  Gyógyszeripari szaktechnikus  Vegyipar 
  ” 

 

7. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 90. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

90.  89.  34  524  01  Gyógyszerkészítmény-gyártó  Vegyipar 
  ” 

 

8. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 130. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

130.  129.  54  815  02  Kozmetikus  Egyéb szolgáltatások 
  ” 

 

9. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat „B:133” mezőjében a „Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó” szövegrész helyébe 
a „Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó” szöveg lép. 

10. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 142. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

142.  141.  54  725  08  Látszerész és optikai árucikk-
kereskedő 

 Egyéb szolgáltatások 

  ” 
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11. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat „C:147” mezőjében az „Elektrotechnika-elektronika” szövegrész helyébe a 
„Gépészet” szövegrész lép. 

12. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 164. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

164.  163.  52  345  05  Nonprofit menedzser  Közgazdaság 
  ” 

 

13. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 168. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

168.  167.  54  213  07  Nyomdaipari technikus  Nyomdaipar 
  ” 

 

14. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

169.  168.  55  213  07  Nyomdaipari szaktechnikus  Nyomdaipar 
  ” 

 

15. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 213. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

213.  212.  34  582  15  Tetőfedő  Építészet 
  ” 
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16. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat „B:235” mezőjében a „Vendéglátásszervező-vendéglős”szövegrész helyébe a 
„Vendéglátásszervező” szöveg lép. 

17. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 236. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1.  Sorszám  Szakképesítés 
azonosító száma 

 Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

 Szakmacsoport megnevezése) 

 
„ 

236.  235.  31  811  04  Vendéglátó eladó  Vendéglátás-turisztika 
  ” 

 

18. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat „B:253” mezőjében a „Dietetikus szakács” szövegrész helyébe a „Diétás szakács” 
szöveg lép. 

2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez*

* Az NGM rendelet 2. melléklete a Magyar Közlöny 167. számának mellékleteként az MK_16_127_29NGMrend_2melleklet.pdf fájlnév alatt található. 
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3. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelethez

Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel,  
a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő,  

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések között 

 

 
A B C D E 

1. 

A szakképesítés 150/2012. (VII. 6.) 
Korm. rendeletben szereplő 

adatai  
(2016. III. 4-től) 

A 150/2012. (VII. 6.) 
Korm. rendelet 

szerinti szakképesítés 
azonosító száma és 

megnevezése  
(2016. III. 3-ig) 

A 133/2010. (IV. 22.) 
Korm. rendelet szerinti 

szakképesítés azonosító 
száma és megnevezése 

Az 1/2006. (II. 17.) OM 
rendelet szerinti 

szakképesítés azonosító 
száma és megnevezése 

A 37/2003. (XII. 27.) 
OM rendelet szerinti 

szakképesítés 
azonosító száma és 

megnevezése 
azonosító 

szám 
megnevezés 

2. 34 543 01 Abroncsgyártó 
34 543 01 
Abroncsgyártó 

33 543 02 0010 33 01 
Abroncsgyártó 

52 543 01 0100 31 01 
Abroncsgyártó  
33 543 02 0010 33 01 
Abroncsgyártó 

31 5244 02 Gumigyártó 
és -feldolgozó 

3. 34 582 01  Ács  34 582 01 Ács  
33 582 01 1000 00 00 Ács, 
állványozó 

33 582 01 1000 00 00 Ács, 
állványozó 

33 5216 01 Ács-
állványozó 

4. 55 344 01 Adótanácsadó 
55 344 01 
Adótanácsadó 

61 344 01 0000 00 00 
Adótanácsadó 

61 344 01 0000 00 00 
Adótanácsadó 

71 3437 01 
Adótanácsadó 

5. 51 344 09 Adóügyintéző 
51 344 09 
Adóügyintéző 

– – – 

6. 55 344 02 

Államháztartási 
mérlegképes könyvelő 
(nem feleltethető meg 
az 54 344 02 0000 00 
00 Mérlegképes 
könyvelő 
szakképesítéssel) 

55 344 02 
Államháztartási 
mérlegképes könyvelő 
(nem feleltethető meg 
az 54 344 02 0000 00 
00 Mérlegképes 
könyvelő 
szakképesítéssel) 

54 344 02 0001 54 
01Államháztartási 
mérlegképes könyvelő 

54 344 02 0001 54 01 
Államháztartási mérlegképes 
könyvelő 

54 3436 03 
Mérlegképes könyvelő 
(államháztartási 
szakon)  

7. 54 344 04 
Államháztartási 
ügyintéző 

54 344 04 
Államháztartási 
ügyintéző 

– – – 

8. 31 524 01 Általános laboráns 
31 524 01 Általános 
laboráns 

54 524 01 0100 31 01 
Általános laboráns 

54 524 01 0100 31 01 Általános 
laboráns 

51 5282 07 
Vegyészlaboráns 

9. 34 543 02 Asztalos 34 543 02 Asztalos 

33 543 01 1000 00 00 
Bútorasztalos  
31 582 08 1000 00 00 
Épületasztalos 

33 543 01 1000 00 00 
Bútorasztalos  
31 582 08 1000 00 00 
Épületasztalos 

33 5262 01 Asztalos 

10. 21 543 01 Asztalosipari szerelő 
21 543 01 Asztalosipari 
szerelő 

33 543 01 0100 21 01 
Asztalosipari szerelő 

33 543 01 0100 21 01 
Asztalosipari szerelő 

31 5262 02 
Asztalosipari szerelő 

11. 35 522 01 
Audio és 
vizuáltechnikai 
műszerész  

35 522 01 Audio és 
vizuáltechnikai 
műszerész 

31 522 05 0001 33 01 
Audió- és vizuáltechnikai 
műszerész 

– – 

12. 34 521 01 Autógyártó 34 521 01 Autógyártó 
31 521 08 0010 31 01 
Autógyártó 

31 521 08 0010 31 01 
Autógyártó 

33 5241 03 Autógyártó 

13. 54 523 01 Automatikai technikus 
54 523 01 Automatikai 
technikus 

54 523 04 1000 00 00 
Automatikai technikus 

52 523 01 0001 54 01 
Automatikai technikus  

52 5499 01 
Automatizálási 
technikus (a szakirány 
megjelölésével) 

14. 34 582 02  Bádogos 34 582 02 Bádogos 
31 582 07 0010 31 01 
Épület- és 
építménybádogos 

31 582 07 1000 00 00 Épület- 
és építménybádogos 

31 5216 02 Bádogos és 
épületbádogos 

15. 51 343 01 
Banki, befektetési 
termékértesítő 

51 343 01 Banki, 
befektetési 
termékértesítő 

52 343 01 0000 00 00 
Banki befektetési 
termékértékesítő 

52 343 01 0000 00 00 Banki 
befektetési termékértékesítő 

52 3440 01 Banki 
ügyintéző/Banki, 
befektetési 
termékértékesítő 

16. 54 544 01  
Bányaművelő 
technikus 

54 544 01 Bányaipari 
technikus 

54 544 01 0010 54 011 
Geológiai technikus 

54 544 01 0010 54 011 
Geológiai technikus 

52 5436 05 Geológus-
geofizikus technikus 

54 544 01 0010 54 02 
Külszíni bányaipari 
technikus 

54 544 01 0010 54 02 Külszíni 
bányaipari technikus 

52 5436 01 
Bányagépész-technikus 

54 544 01 0010 54 03 
Mélyművelési bányaipari 
technikus 

54 544 01 0010 54 03 
Mélyművelési bányaipari 
technikus 

52 5436 02 Bányaipari 
aknásztechnikus 
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17. 34 544 02 Bányaművelő 

31 544 01 
Bányaművelő 

31 544 03 0010 31 02 
Külfejtéses bányaművelő 31 544 03 0010 31 02 

Külfejtéses bányaművelő 

31 5211 02 Külfejtéses 
bányaművelő 

34 544 01 Vájár 31 544 04 0000 00 00 Vájár 
31 52 11 04 Vájár 
(mélyművelő) 

18. 52 341 01 Becsüs 52 341 01 Becsüs 

52 341 02 0010 52 01 
Bútor- és szőnyegbecsüs 

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és 
szőnyegbecsüs 

52 3439 01 Becsüs 

52 341 02 0010 52 02 
Ékszerbecsüs 

52 341 02 0010 52 02 
Ékszerbecsüs 

(a szakirány 
megjelölésével) 

52 341 02 0010 52 03 
Festménybecsüs 

52 341 02 0010 52 03 
Festménybecsüs 

– 

52 341 02 0010 52 04 
Műtárgybecsüs 

52 341 02 0010 52 04 
Műtárgybecsüs 

– 

52 341 02 0100 52 01 
Drágakő-meghatározó 

52 341 02 0100 52 01 Drágakő-
meghatározó 

– 

19. 51 344 01 Bérügyintéző 
51 344 01 
Bérügyintéző 

54 343 05 0100 52 01 
Bérügyintéző 

54 343 05 0100 52 01 
Bérügyintéző 

– 

20. 32 582 01 
Betonszerkezet-
készítő, betonelem 
gyártó 

32 582 01 
Betonszerkezet-
készítő, betonelem 
gyártó 

– – – 

21. 31 521 01 
Bevontelektródás kézi 
ívhegesztő 

31 521 01 
Bevontelektródás kézi 
ívhegesztő 

31 521 11 0100 31 01 
Bevontelektródás kézi 
ívhegesztő 

31 521 11 0100 31 01 
Bevontelektródás kézi 
ívhegesztő 

31 5233 01 Eljárás 
szerinti hegesztő (az 
eljárás megjelölésével) 

22. 55 343 01 Biztosítási tanácsadó 
55 343 01 Biztosítási 
tanácsadó 

54 343 02 0000 00 00 
Biztosítási tanácsadó 

54 343 02 0000 00 00 
Biztosítási tanácsadó 

54 3441 02 Biztosítási 
tanácsadó 

 
23. 

51 343 02 
Biztosításközvetítő 
(függő és független) 

51 343 02 
Biztosításközvetítő 
(függő és független) 

52 343 02 0010 52 01 
Független 
biztosításközvetítő 

52 343 02 0010 52 01 
Független biztosításközvetítő 

52 3440 03 
Biztosításközvetítő 
(Független 
biztosításközvetítő) 

52 343 02 0010 52 02 
Függő biztosításközvetítő 

52 343 02 0010 52 02 Függő 
biztosításközvetítő 

52 3440 03 
Biztosításközvetítő 
(Függő 
biztosításközvetítő) 

 
24. 

35 341 01 Boltvezető 35 341 01 Boltvezető 
33 341 01 0000 00 00 
Kereskedő, boltvezető 

33 341 02 0000 00 00 
Kereskedő, boltvezető 32 7862 01 Kereskedő, 

vállalkozó 33 341 01 0000 00 00 
Kereskedő, boltvezető 

25. 34 542 01 Bőrdíszműves 
34 542 01 
Bőrdíszműves 

33 542 01 1000 00 00 
Bőrdíszműves 

33 542 01 1000 00 00 
Bőrdíszműves 

33 5272 01 
Bőrdíszműves 

26. 54 542 01 
Bőrfeldolgozó-ipari 
technikus 

54 542 01 
Bőrfeldolgozó-ipari 
technikus 

54 542 01 0010 54 01 
Bőrfeldolgozó-ipari 
technikus 

54 542 01 0010 54 01 
Bőrfeldolgozó-ipari technikus 

52 5411 01 
Bőrkonfekció-ipari 
technikus 

27. 31 542 01 Bőrtárgy készítő 
31 542 01 Bőrtárgy 
készítő 

31 542 02 0100 31 01 
Bőrtárgykészítő 

31 542 02 0100 31 01 
Bőrtárgykészítő 

21 5272 01 
Bőrtárgykészítő 

28. 34 582 13 Burkoló 
34 582 08 Kőműves és 
hidegburkoló 

33 582 03 1000 00 00 
Burkoló 

33 582 03 1000 00 00 Burkoló 31 5216 03 Burkoló 

 
29. 

51 341 01 
Bútor- és 
szőnyegbecsüs 

51 341 01 Bútor- és 
szőnyegbecsüs 

52 341 02 0010 52 01 
Bútor- és szőnyegbecsüs 

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és 
szőnyegbecsüs 

52 3439 01 Becsüs 

(a szakirány 
megjelölésével) 

 
30. 

31 542 02 Cipőfelsőrész-készítő 
31 542 02 
Cipőfelsőrész-készítő 

33 542 02 0100 31 01 
Cipőfelsőrész-készítő 

33 542 02 0100 31 01 
Cipőfelsőrész-készítő 

31 5272 04 Cipőkészítő 

33 5272 03 
Cipőfelsőrész-készítő 

31. 31 542 03 Cipőgyártó 31 542 03 Cipőgyártó 
33 542 02 0100 21 01 
Cipőösszeállító 

33 542 02 0100 21 01 
Cipőösszeállító 

31 5272 04 Cipőkészítő 

32. 34 542 02 Cipőkészítő 34 542 02 Cipőkészítő 
33 542 02 1000 00 00 
Cipész, cipőkészítő, 
cipőjavító 

33 542 02 1000 00 00 Cipész, 
cipőkészítő, cipőjavító 

31 5272 04 Cipőkészítő 

33. 35 521 01 CNC gépkezelő 
35 521 01 CNC 
gépkezelő 

31 521 02 0000 00 00 CNC-
forgácsoló 

31 521 02 0000 00 00 CNC-
forgácsoló 

32 5233 02 NC-, CNC-
gépkezelő (a 
technológia 
feltüntetésével) 

34. 34 811 01 Cukrász 34 811 01 Cukrász 
33 811 01 1000 00 00 
Cukrász 

33 811 01 0000 00 00 Cukrász 33 7826 01 Cukrász 

35. 31 582 01 Csőhálózatszerelő 
31 582 01 
Csőhálózatszerelő 

31 522 03 0000 00 00 
Légtechnikai 
rendszerszerelő 

31 582 09 0100 31 02 
Karbantartó, csőszerelő 

– 

36. 35 811 05 Diétás cukrász – 
33 811 01 0001 33 01 
Diétás cukrász 

– – 
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37. 35 811 03 Diétás szakács 
35 811 03 Diétás 
szakács 

33 811 03 0001 33 01 
Diétás szakács 

33 811 03 0001 33 01 Diétás 
szakács 

– 

38. 33 582 01 Díszműbádogos 
33 582 01 
Díszműbádogos 

31 582 07 0001 31 01 
Díszműbádogos 

– – 

39. 55 524 01 
Drog- és toxikológiai 
technikus 

55 524 01 Drog- és 
toxikológiai technikus 

54 524 02 0001 54 02 
Drog- és toxikológiai 
technikus 

54 524 02 0001 54 02 Drog- és 
toxikológiai technikus 

52 5412 02 Drog- és 
toxikológiai technikus 

40. 55 344 03 

Egyéb szervezeti 
mérlegképes könyvelő  
(nem feleltethető meg 
az 54 344 02 0000 00 
00 Mérlegképes 
könyvelő 
szakképesítéssel) 

55 344 03 Egyéb 
szervezeti mérlegképes 
könyvelő  
(nem feleltethető meg 
az 54 344 02 0000 00 
00 Mérlegképes 
könyvelő 
szakképesítéssel) 

54 344 02 0001 54 02 
Egyéb szervezeti 
mérlegképes könyvelő 

54 344 02 0001 54 02 Egyéb 
szervezeti mérlegképes 
könyvelő 

54 3436 03 
Mérlegképes könyvelő 
(egyéb szervezeti 
szakon)  

41. 51 341 02 Ékszerbecsüs 51 341 02 Ékszerbecsüs 
52 341 02 0010 52 02 
Ékszerbecsüs 

52 341 02 0010 52 02 
Ékszerbecsüs 

52 3439 01 Becsüs (a 
szakirány 
megjelölésével) 

42. 34 341 01 Eladó 34 341 01 Eladó 

31 341 01 0010 31 01 
Bútor- és lakástextil-eladó 

31 341 01 0010 31 01 Bútor- és 
lakástextil-eladó 

31 7862 05 Konfekció, 
méteráru és lakástextil-
eladó 

31 341 01 0010 31 02 
Élelmiszer- és vegyi áru-
eladó 

31 341 01 0010 31 02 
Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 

31 7862 01 ABC-eladó 

31 341 01 0010 31 03 
Műszakicikk eladó 

31 341 01 0010 31 03 
Műszakicikk eladó 

33 7862 01 Élelmiszer- 
és vegyi áru-kereskedő 

31 341 01 0010 31 04 
Porcelán- és edényáru-
eladó 

31 341 01 0010 31 04 Porcelán- 
és edényáru-eladó 

33 7862 04 Vas- és 
műszaki kereskedő 

31 341 01 0010 31 05 
Ruházati eladó 

31 341 01 0010 31 05 Ruházati 
eladó 

33 7862 04 Vas- és 
műszaki kereskedő 

31 341 01 0010 31 06 
Zöldség-gyümölcs eladó 

31 341 01 0010 31 06 Zöldség-
gyümölcs eladó 

31 7862 05 Konfekció, 
méteráru és lakástextil-
eladó 

– – 
33 7862 03 Ruházati 
kereskedő 

– – 31 7862 01 ABC-eladó 

– – 
33 7862 01 Élelmiszer- 
és vegyiáru-eladó 

43. 34 522 01 
Elektromechanikai 
műszerész 

34 522 01 
Elektromechanikai 
műszerész 

33 521 01 1000 00 00 
Elektromechanikai 
műszerész 

33 521 01 0000 00 00 
Elektromechanikai műszerész  
33 521 01 1000 00 00 
Elektromechanikai műszerész 

– 

44. 34 522 02 
Elektromos gép- és 
készülékszerelő 

34 522 02 Elektromos 
gép- és készülékszerelő 

31 522 01 0000 00 00 
Elektromos gép- és 
készülékszerelő  
31 522 01 1000 00 00 
Elektromos gép- és 
készülékszerelő 

31 522 01 0000 00 00 
Elektromos gép- és 
készülékszerelő 

– 

45. 31 522 01 
Elektronikai gyártósori 
műszerész 

31 522 01 Elektronikai 
gyártósori műszerész 

31 522 05 0100 31 01 
Elektronikai gyártósori 
műszerész 

– – 

46. 34 522 03 Elektronikai műszerész 
34 522 03 Elektronikai 
műszerész 

31 522 05 1000 00 00 
Elektronikai műszerész 

31 522 05 0000 00 00 
Elektronikai műszerész 

51 5223 01 Elektronikai 
műszerész 

47. 54 523 02 Elektronikai technikus 
54 523 02 Elektronikai 
technikus 

54 523 01 0000 00 00 
Elektronikai technikus 

54 523 01 0000 00 00 
Elektronikai technikus 

52 5423 02 Ipari 
elektronikai technikus 

48. 52 811 01 Élelmezésvezető - 
52 811 01 0000 00 00 
Élelmezésvezető 

52 811 01 0000 00 00 
Élelmezésvezető 

52 6601 
01Élelmezésvezető 

 
49. 

31 341 05 
Élelmiszer-, vegyi áru 
eladó 

 31 341 01 Élelmiszer-, 
vegyi áru és 
gyógynövény eladó 

31 341 01 0010 31 02 
Élelmiszer- és vegyi áru-
eladó 

31 341 01 0010 31 02 
Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 

31 7862 01 ABC eladó 

33 7862 01 Élelmiszer- 
és vegyi áru-kereskedő 
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50. 

55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó 
55 344 04 Ellenőrzési 
szakelőadó 

54 344 01 0010 54 01 
Adózási szakellenőr 

54 344 01 0010 54 01 Adózási 
szakellenőr 

54 3436 04 Pénzügyi és 
számviteli szakellenőr 
(szak megjelölésével)  

54 344 01 0010 54 02 
Államháztartási 
szakellenőr 

54 344 01 0010 54 02 
Államháztartási szakellenőr 

54 344 01 0010 54 04 
Pénzügyi szervezeti 
szakellenőr 

54 344 01 0010 54 04 Pénzügyi 
szervezeti szakellenőr 

54 344 01 0010 54 05 
Vállalkozási szakellenőr 

54 344 01 0010 54 05 
Vállalkozási szakellenőr 

54 344 01 0010 54 06 
Vám- és jövedéki 
szakellenőr 

54 344 01 0010 54 06 Vám- és 
jövedéki szakellenőr 

51. 52 582 01 Emelőgép-ügyintéző 
52 582 01 Emelőgép-
ügyintéző 

54 525 01 0100 52 01 
Emelőgép-ügyintéző 

54 525 01 0100 52 01 
Emelőgép-ügyintéző 

53 5483 01 Emelőgép-
ügyintéző 

52. 31 582 02 
Építményzsaluzat és 
fémállvány szerelő 

31 582 02 
Építményzsaluzat és 
fémállvány szerelő 

31 582 05 0000 00 00 
Építményzsaluzat-szerelő 

31 582 05 0000 00 00 
Építményzsaluzat-szerelő 

– 

53. 55 582 04 
Építőanyagipari 
minőségellenőr 

55 582 04 
Építőanyagipari 
minőségellenőr 

54 543 01 0001 54 01 
Építőanyagipari 
minőségellenőr 

54 543 01 0001 54 01 
Építőanyagipari 
minőségellenőr 

– 

 
54. 

34 582 03 
Épület- és 
szerkezetlakatos 

34 582 03 Épület- és 
szerkezetlakatos 

31 582 10 1000 00 00 
Épületlakatos 

31 582 10 1000 00 00 
Épületlakatos 

31 5216 16 
Szerkezetlakatos 

31 521 24 1000 00 00 
Szerkezetlakatos 

31 521 24 1000 00 00 
Szerkezetlakatos 

31 5216 16 
Szerkezetlakatos 

 
55. 

54 582 01 
Épületgépész 
technikus 

54 582 01 
Épületgépész 
technikus 

54 582 06 0010 54 01 
Épületgépész technikus 

54 582 06 0010 54 01 
Épületgépész technikus 

52 5443 03 
Épületgépész technikus 

54 582 06 0010 54 02 
Hűtő-klíma technikus 

54 582 06 0010 54 02 Hűtő-
klíma technikus 

– 

56. 35 522 03 
Érintésvédelmi 
szabványossági 
felülvizsgáló 

35 522 03 
Érintésvédelmi 
szabványossági 
felülvizsgáló 

33 522 04 0001 33 01 
Érintésvédelmi 
szabványossági 
felülvizsgáló 

33 522 04 0001 33 01 
Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló 

34 5222 03 Erősáramú 
berendezések 
időszakos 
felülvizsgálója 

57. 53 522 01 Erőművi blokkgépész 
53 522 01 Erőművi 
blokkgépész 

52 522 06 0000 00 00 
Erőművikazángépész és  
52 522 07 0000 00 00 
Erőművi turbinagépész 
együttes megléte! 

– – 

58. 52 522 01 Erőművi gépész 
52 522 01 Erőművi 
gépész 

52 522 01 0000 00 
00Atomerőművi gépész 

52 522 01 0000 00 00 
Atomerőművi gépész 

32 5252 01 
Atomerőművi gépész 
(a tevékenység 
feltüntetésével) 

 
59. 

51 522 01 
Erőművi gőzturbina 
gépész 

51 522 01 Erőművi 
gőzturbina gépész 

52 522 02 0010 52 05 
Erőművi gőzturbina 
karbantartó 

52 522 02 0010 52 05 Erőművi 
gőzturbina karbantartó 

32 5236 01 
Atomerőművi 
karbantartó (a 
tevékenység 
feltüntetésével) 

52 522 01 0001 52 05 
Atomerőművi 
turbinaoperátor  

52 522 01 0010 52 06 
Atomerőművi turbinagépész 

32 5252 01 
Atomerőművi gépész 
(a tevékenység 
feltüntetésével 

60. 51 522 02 Erőművi kazángépész 
51 522 02 Erőművi 
kazángépész 

52 522 06 0000 00 00 
Erőművi kazángépész 

– – 

61. 35 522 02 
Erősáramú 
berendezések 
felülvizsgálója 

35 522 02 Erősáramú 
berendezések 
felülvizsgálója 

33 522 04 0001 33 01 
Erősáramú berendezések 
felülvizsgálója 

33 522 04 0001 33 02 
Erősáramú berendezések 
felülvizsgálója 

34 5222 03 Erősáramú 
berendezések 
időszakos 
felülvizsgálója 

62. 54 522 01 
Erősáramú 
elektrotechnikus 

54 522 01 Erősáramú 
elektrotechnikus 

54 522 01 1000 00 00 
Erősáramú 
elektrotechnikus 

54 522 01 0000 00 00 
Erősáramú elektrotechnikus 

52 5422 02 Erősáramú 
elektrotechnikus 

63. 21 543 02 Faipari gépkezelő 
21 543 02 Faipari 
gépkezelő 

33 543 01 0100 31 03 
Asztalosipari gépkezelő 

33 543 01 0100 31 03 
Asztalosipari gépkezelő 

31 5243 02 Faipari 
gépmunkás 

 
64. 

54 543 01 Faipari technikus 
54 543 01 Faipari 
technikus 

54 543 02 0010 54 01 
Bútoripari technikus 

54 543 02 0010 54 01 
Bútoripari technikus 

52 5411 10 Faipari 
technikus 

54 543 02 0010 54 02 
Fafeldolgozó technikus 

54 543 02 0010 54 02 
Fafeldolgozó technikus 

52 5411 05 
Fafeldolgozó technikus 

65. 31 543 01 Famegmunkáló 
31 543 01 
Famegmunkáló 

33 543 01 0100 21 03 
Faipari alapmegmunkáló 

33 543 01 0100 21 03 Faipari 
alapmegmunkáló 

33 5262 04 
Faesztergályos 

66. 54 863 01 Fegyverműszerész 
54 863 01 
Fegyverműszerész 

31 863 01 0000 00 00 
Fegyverműszerész 

31 863 01 0000 00 00 
Fegyverműszerész 

– 
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67. 34 542 03 
Fehérnemű-készítő és 
kötöttáru összeállító 

34 542 03 Fehérnemű-
készítő és kötöttáru 
összeállító 

33 542 05 0010 33 04 
Fehérnemű-készítő 

33 542 05 0010 33 04 
Fehérnemű-készítő 

33 5276 04 Kötőipari 
konfeciós-
fehérneműkészítő 

68. 62 521 01 Felvonóellenőr 
62 521 01 
Felvonóellenőr 

61 521 01 0010 61 01 
Felvonóellenőr 

61 521 01 0010 61 01 
Felvonóellenőr 

71 5483 01 Felvonó- és 
mozgólépcső ellenőr 
(Felvonóellenőr 
szakirány) 

69. 31 521 02 
Felvonó karbantartó-
szerelő 

31 521 02 Felvonó 
karbantartó-szerelő 

33 521 03 0100 31 01 
Felvonó karbantartó-
szerelő 

33 521 03 0100 31 01 Felvonó 
karbantartó-szerelő 

34 5483 01 34 5483 01 
Felvonó- és 
mozgólépcső 
karbantartó szerelő 

70. 32 521 01 Felvonószerelő 
32 521 01 
Felvonószerelő 

33 521 03 0000 00 00 
Felvonószerelő 

33 521 03 0000 00 00 
Felvonószerelő 

51 5222 01 
Felvonószerelő 

71. 34 542 04 Férfiszabó 34 542 04 Férfiszabó 
33 542 05 0010 33 02 
Férfiszabó 

33 542 05 0010 33 02 
Férfiszabó 

33 5276 01 Férfiruha-
készítő 

72. 51 341 03 Festménybecsüs 
51 341 03 
Festménybecsüs 

52 341 02 0010 52 03 
Festménybecsüs 

52 341 02 0010 52 03 
Festménybecsüs 

52 3439 01 Becsüs (a 
szakirány 
megjelölésével) 

73. 34 582 04 
Festő, mázoló, 
tapétázó 

34 582 04 Festő, 
mázoló, tapétázó 

33 582 04 1000 00 00 
Festő, díszítő, mázoló és 
tapétázó 

33 582 04 1000 00 00 Festő, 
mázoló és tapétázó 

31 5216 17 Szobafestő-
mázoló és tapétázó 

74. 34 521 02 
Finommechanikai 
műszerész 

34 521 02 
Finommechanikai 
műszerész 

31 521 07 1000 00 00 
Finommechanikai 
műszerész 

31 521 07 1000 00 00 
Finommechanikai műszerész 

33 5237 02 Mechanikai 
műszerész 

75. 31 544 02 Fluidumkitermelő 
31 544 02 
Fluidumkitermelő 

54 544 02 0100 31 02 
Fluidumkitermelő 

54 544 02 0100 31 02 
Fluidumkitermelő 

525483 04 
energiatermelő és –
hasznosító technikus (a 
szakirány 
megjelölésével) 

76. 54 544 02 
Fluidumkitermelő 
technikus 

54 544 02 
Fluidumkitermelő 
technikus 

54 544 02 0010 54 01 
Fluidumkitermelő 
technikus 

54 544 02 0010 54 01 
Fluidumkitermelő technikus 

52 5483 04 
Energiatermelő és –
hasznosító technikus (a 
szakirány 
megjelölésével) 

77. 54 815 01 Fodrász 55 815 01 Fodrász 
33 815 01 1000 00 00 
Fodrász 

33 815 01 1000 00 00 Fodrász 33 7812 01 Fodrász 

78. 31 521 03 
Fogyóelektródás 
védőgázas ívhegesztő 

31 521 03 
Fogyóelektródás 
védőgázas ívhegesztő 

31 521 11 0100 31 03 
Fogyóelektródás 
védőgázas ívhegesztő 

31 521 11 0100 31 03 
Fogyóelektródás védőgázas 
ívhegesztő 

31 5233 01 Eljárás 
szerinti hegesztő (az 
eljárás megjelölésével) 

79. 54 810 01 
Fotográfus és 
fotótermék-kereskedő 

54 810 01Fotográfus és 
fotótermék-kereskedő 

51 213 01 1000 00 00 
Fényképész és 
fotótermék-kereskedő 

51 213 01 1000 00 00 
Fényképész és fotótermék-
kereskedő 

51 7899 02 Fényképész 

80. 31 542 04 Fonó 31 542 04 Fonó 33 542 03 0100 31 01 Fonó 33 542 03 0100 31 01 Fonó 31 5271 02 Fonó 

81. 34 543 03 Formacikk-gyártó 
34 543 03 Formacikk-
gyártó 

33 543 02 0010 33 02 
Formacikk-gyártó 

33 543 02 0010 33 02 
Formacikk-gyártó 

31 5244 02 Gumigyártó 
és -feldolgozó 

82. 31 521 04 Fröccsöntő 31 521 04 Fröccsöntő 
52 521 02 0100 31 02 
Fröccsöntőgép-kezelő 

52 521 02 0100 31 02 
Fröccsöntőgép-kezelő 

31 5244 08 Műanyag-
feldolgozó 

83. 35 582 01 
Gáz- és hőtermelő 
berendezés-szerelő 

35 582 01 Gáz- és 
hőtermelő berendezés-
szerelő 

31 582 21 0001 31 02 Gáz- 
és hőtermelő berendezés-
szerelő 

52 522 09 0000 00 00 Gáz- és 
tüzeléstechnikai műszerész 

31 5216 10 Gázvezeték- 
és készülékszerelő 

 
84. 

31 341 02 Gázcseretelep-kezelő 
31 341 02 
Gázcseretelep-kezelő 

31 341 03 0100 31 01 
Gázcseretelep-kezelő 

31 341 03 0100 31 01 
Gázcseretelep-kezelő 

31 7862 07 
Töltőállomás-kezelő, 
eladó 
31 7899 02 
Propánbután-
cseretelep-kezelő 

85. 31 521 05 Gázhegesztő 31 521 05 Gázhegesztő 
31 521 11 0100 31 04 
Gázhegesztő 

31 521 11 0100 31 04 
Gázhegesztő 

31 5233 01 Eljárás 
szerinti hegesztő (az 
eljárás megjelölésével) 

86. 35 582 02 
Gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló 

35 582 02 Gázipari 
műszaki-biztonsági 
felülvizsgáló 

31 582 21 0001 31 03 
Gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló 

31 582 21 0001 31 03 Gázipari 
műszaki-biztonsági 
felülvizsgáló 

53 5483 02 Gáz- és 
olajtüzelőberendezés-
minősítő felülvizsgáló 

87. 54 544 03 Gázipari technikus – 
54 544 02 0010 54 02 
Gázipari technikus 

– 
52 5499 05 Gázipari 
technikus 

88. 52 522 02 Gázturbina gépész 
52 522 02 Gázturbina 
gépész 

52 522 07 0000 00 
00Erőművi turbinagépész 

52 522 07 0000 00 00Erőművi 
turbinagépész 

– 

89. 54 521 03 
Gépgyártástechnológi
ai technikus 

54 521 03 
Gépgyártástechnológi
ai technikus 

54 521 01 0000 00 
00Gépgyártástechnológiai 
technikus 

54 521 01 0000 00 
00Gépgyártástechnológiai 
technikus 

52 5442 03 
Gépgyártástechnológu
s technikus 

90. 34 521 03 Gépi forgácsoló 
34 521 03 Gépi 
forgácsoló 

31 521 09 1000 00 00 Gépi 
forgácsoló 

31 521 09 1000 00 00 Gépi 
forgácsoló 

31 5233 14 
Fémforgácsoló 
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91. 31 521 06 Gépi kovács 31 521 06 Gépi kovács 
31 521 27 0100 31 01 Gépi 
kovács 

31 521 27 0100 31 01 Gépi 
kovács 

31 5233 10 Kovács 

92. 54 543 02 Gumiipari technikus 
54 543 02 Gumiipari 
technikus 

33 543 02 0001 52 01 
Gumiipari technikus (a 
szakirány megjelölésével) 

33 543 02 0001 52 01 
Gumiipari technikus (a 
szakirány megjelölésével) 

52 5412 03 Gumi- és 
műanyagipari 
technikus 

93. 31 543 02 Gumikeverék-készítő 
31 543 02 
Gumikeverék-készítő 

33 543 02 0100 31 01 
Gumikeverék-készítő 

33 543 02 0100 31 01 
Gumikeverék-készítő 

31 5244 02 Gumigyártó 
és -feldolgozó 

94. 34 521 05 Gyártósori gépbeállító 
34 521 05 Gyártósori 
gépbeállító 

31 521 08 0000 00 
00Gépgyártósori 
gépkezelő, gépszerelő 

31 521 08 0000 00 
00Gépgyártósori gépkezelő, 
gépszerelő 

– 

95. 35 341 02 Gyógynövény eladó 
31 341 01 Élelmiszer-, 
vegyi áru és 
gyógynövény eladó 

– – – 

96. 55 524 05 
Gyógyszeripari 
szaktechnikus 

55 524 02 
Gyógyszeripari 
laboratóriumi 
technikus 

54 524 01 0100 54 04 
Gyógyszeripari 
laboratóriumi technikus 

54 524 01 0100 54 04 
Gyógyszeripari laboratóriumi 
technikus 

– 

97. 34 524 01 
Gyógyszerkészítmény-
gyártó 

31 524 02 Gyógyszer-
készítménygyártó 

54 524 02 0100 33 01 
Gyógyszer-
készítménygyártó 

54 524 02 0100 33 01 
Gyógyszer-készítménygyártó 

52 5412 01 Általános 
vegyésztechnikus  

31 5244 03 Gyógyszer- 
és tápszerkészítő 

98. 31 521 11 Háztartási gépszerelő - 
31 521 14 01 00 31 01 
Háztartásigép-szerelő 

31 521 14 01 00 31 01 
Háztartásigép-szerelő 

51 5222 01 
Háztartásigép-szerelő 

99. 34 521 06 Hegesztő 34 521 06 Hegesztő 
31 521 11 1000 00 00 
Hegesztő 

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő 31 5233 06 Hegesztő 

100. 31 521 07 Hengerész 31 521 07 Hengerész 
31 521 27 0100 31 02 
Hengerész 

31 521 27 0100 31 02 
Hengerész 

31 5246 02 
Acélhengerész 

101. 32 582 03 
Homlokzatépítő és -
szerelő 

32 582 03 
Homlokzatépítő és -
szerelő 

– – – 

102. 32 522 01 
Hűtéstechnikai 
berendezés 
üzemeltető 

32 522 01 
Hűtéstechnikai 
berendezés 
üzemeltető 

31 522 02 0010 31 02 
Hűtéstechnikai 
berendezéskezelő 

31 522 02 0010 31 02 
Hűtéstechnikai 
berendezéskezelő 

31 5259 02 
Kompresszor-, 
légtartály- és 
szivattyúkezelő 

103. 34 582 05 
Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 

34 582 05 Hűtő- és 
légtechnikai 
rendszerszerelő 

31 582 21 0010 31 01 
Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 

33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és 
klímaberendezés-szerelő, 
karbantartó 

31 5236 03 Szellőző- és 
klímaberendezés-
szerelő 

104. 35 582 03 
Hűtő-, klíma- és 
hőszivattyú 
berendezés-szerelő 

35 582 03 Hűtő-, klíma- 
és hőszivattyú 
berendezés-szerelő 

31 582 21 0001 31 04 
Hűtő-, klíma- és 
hőszivattyú berendezés-
szerelő 

– – 

105. 54 812 01 Idegenvezető 
54 812 01 
Idegenvezető 

54 812 01 1000 00 00 
Idegenvezető 

54 812 01 1000 00 00 
Idegenvezető 

54 7872 02 
Idegenvezető 

106. 55 347 01 
Idegennyelvű 
ügyfélkapcsolati 
szakügyintéző 

55 347 01 
Idegennyelvű 
ügyfélkapcsolati 
szakügyintéző 

54 347 01 0000 00 00 
Idegen nyelvi 
ügyfélkapcsolati 
szakügyintéző 

54 347 01 0000 00 00 Idegen 
nyelvi ügyfélkapcsolati 
szakügyintéző 

– 

107. 55 344 05 
IFRS mérlegképes 
könyvelő 

55 344 05 IFRS 
mérlegképes könyvelő 

– – – 

108. 53 814 01 Ingatlankezelő 
53 814 01 
Ingatlankezelő 

52 814 01 0001 54 01 
Ingatlankezelő 

52 814 01 0001 54 01 
Ingatlankezelő 

54 7899 03 
Ingatlankezelő 

109. 52 341 02 Ingatlanközvetítő 
52 341 02 
Ingatlanközvetítő 

52 341 03 0000 00 00 
Ingatlanközvetítő 

52 341 03 0000 00 00 
Ingatlanközvetítő 

52 3439 02 
Ingatlanközvetítő 

110. 53 341 01 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő 

53 341 01 
Ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő 

52 341 03 0001 54 01 
Ingatlanvagyon-értékelő 
és -közvetítő 

52 341 03 0001 54 01 
Ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő 

54 3439 02 
Ingatlanvagyon-
értékelő és közvetítő 

111. 32 582 04 Ipari alpinista 
32 582 04 Ipari 
alpinista 

31 582 12 0000 00 00 Ipari 
alpinista 

– – 

112. 34 521 04 Ipari gépész 34 521 04 Ipari gépész 
31 521 10 1000 00 00 
Géplakatos 

31 521 10 1000 00 00 
Géplakatos 

31 5233 04 Géplakatos 

113. 34 543 04 
Ipari gumitermék 
előállító 

34 543 04 Ipari 
gumitermék előállító 

33 543 02 0010 33 03 Ipari 
gumitermék előállító 

33 543 02 0010 33 03 Ipari 
gumitermék előállító 

31 5244 02 Gumigyártó 
és -feldolgozó 

114. 31 522 02 
Ipari olaj- és gáztüzelő-
berendezés kezelő 

31 522 02 Ipari olaj- és 
gáztüzelő-berendezés 
kezelő 

31 522 02 0100 31 01 Ipari 
olaj- és gáztüzelő 
berendezés kezelő 

31 522 02 0100 31 01 Ipari olaj- 
és gáztüzelő berendezés 
kezelő 

31 5252 01 Iparigáz- és 
olajtüzelőberendezés-
kezelő 

115. 32 582 05 Ipari szigetelő bádogos 
32 582 05 Ipari 
szigetelő bádogos 

31 582 07 0010 31 02 Ipari 
szigetelő-bádogos 

– – 

116. 32 543 01 Ipari üvegműves 
32 543 01 Ipari 
üvegműves 

31 543 03 0000 00 00 Ipari 
üvegműves 

31 543 03 0000 00 00 Ipari 
üvegműves 

31 5292 05 Ipari 
üvegműves 
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117. 

54 346 03 Irodai titkár 

54 346 01 Irodai 
asszisztens vagy  

33 346 01 1000 00 00 
Irodai asszisztens vagy 

33 346 01 1000 00 00 Irodai 
asszisztens vagy 

52 3404 05 Irodai 
asszisztens, 

54 346 02 Ügyviteli 
titkár 

54 346 01 0010 54 02 
Iskolatitkár vagy 

54 346 01 0010 54 02 
Iskolatitkár vagy 

52 3404 01 Ügyviteli 
asszisztens vagy 

  
54 346 01 0010 54 03 
Ügyintézőtitkár 

54 346 01 0010 54 03 
Ügyintézőtitkár 

52 3462 01 Közoktatási 
asszisztens vagy 

      
52 3404 04 Ügyintéző 
titkár 

118. 34 521 07 
Járműipari 
fémalkatrész-gyártó 

34 521 07 Járműipari 
fémalkatrész-gyártó 

31 521 28 0000 00 00 
Járműipari fémalkatrész-
gyártó 

– – 

 
119. 

51 344 07 Jövedéki ügyintéző 
51 344 07 Jövedéki 
ügyintéző 

54 344 05 0010 52 01 
Jövedéki ügyintéző 

52 343 07 0010 52 01 Jövedéki 
ügyintéző vagy 52 3433 04 Jövedéki 

ügyintéző 52 344 05 0010 52 01 Jövedéki 
ügyintéző 

 
120. 

32 543 02 Kádár, Bognár 
32 543 02 Kádár, 
Bognár 

31 543 04 0010 31 01 
Bognár 

31 543 04 0010 31 01 Bognár 33 5262 02 Bognár 

31 543 04 0010 31 02 
Kádár 

31 543 04 0010 31 02 Kádár 33 5262 05 Kádár 

121. 32 582 07 Kályhás 34 582 06 Kályhás 
31 582 13 0000 00 00 
Kályhás 

31 582 13 0000 00 00 Kályhás 
31 5216 04 
Cserépkályha- és 
kandallóépítő 

122. 34 542 05 Kárpitos 34 542 05 Kárpitos 
33 542 04 1000 00 00 
Kárpitos 

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 33 5262 06 Kárpitos 

123. 33 522 01 
Kazángépész (12 t/h 
felett) 

33 522 01 Kazángépész 
(12 t/h felett) 

31 522 02 0010 31 03 
Kazángépész (12 t/h felett) 

31 522 02 0010 31 03 
Kazángépész (12 t/h felett) 

34 5252 01 
Kazángépész 

124. 32 522 02 
Kazánkezelő (2-12 t/h 
között) 

32 522 02 Kazánkezelő 
(2-12 t/h között) 

31 522 02 0010 31 04 
Kazánkezelő (2-12 t/h 
között) 

31 522 02 0010 31 04 
Kazánkezelő (2-12 t/h között) 

32 5252 08 Kazánkezelő 

125. 32 521 02 

Kereskedelmi, 
háztartási és 
vendéglátóipari 
gépszerelő 

32 521 02 
Kereskedelmi, 
háztartási és 
vendéglátóipari 
gépszerelő 

31 521 14 0100 31 02 
Kereskedelmi és 
vendéglátóipari 
gépszerelő 

31 521 14 0100 31 02 
Kereskedelmi és 
vendéglátóipari gépszerelő 

31 5236 01 Ipari- és 
kereskedelmihűtőgép-
szerelő 

126. 54 341 01 Kereskedő 54 341 01 Kereskedő 
52 341 05 1000 00 00 
Kereskedő 

52 341 05 1000 00 00 
Kereskedő 

52 7862 02 
Kereskedelmi technikus 

127. 31 542 05 Kesztyűs 31 542 05 Kesztyűs 
31 542 01 0100 31 02 
Kesztyűs 

31 542 01 0100 31 02 Kesztyűs 33 5272 04 Kesztyűs 

128. 32 815 01 
Kézápoló és 
műkörömépítő 

32 815 01 Kézápoló és 
műkörömépítő 

33 815 02 0010 33 01 
Kézápoló és 
műkörömépítő 

31 815 01 0000 00 00 Kéz- és 
lábápoló, műkörömépítő 

33 7812 02 Kéz- és 
lábápoló, 
műkörömépítő 

 
129. 

21 543 03 Kézi könyvkötő 
21 543 03 Kézi 
könyvkötő 

31 527 01 0000 00 00 
Könyvkötő 

31 527 01 0000 00 00 
Könyvkötő 

51 5278 02 Könyvkötő 

31 5278 06 Könyvkötő 
asszisztens 

130. 54 213 06 
Kiadványszerkesztő 
technikus 

54 213 02 
Kiadványszerkesztő 

52 213 01 0000 
Kiadványszerkesztő 

52 213 01 0000 Kiadvány- és 
szerkesztő 

52 8429 01 
Kiadványszerkesztő 

 
131. 

35 522 04 

Kisfeszültségű 
csatlakozó és 
közvilágítási FAM 
szerelő 

35 522 04 
Kisfeszültségű 
csatlakozó és 
közvilágítási FAM 
szerelő 

33 522 04 0001 33 03 33 522 04 0001 33 03 34 5222 04 

FAM szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

FAM szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

FAM-szerelő 

 
132. 

35 522 05 
Kisfeszültségű FAM 
kábelszerelő 

35 522 05 
Kisfeszültségű FAM 
kábelszerelő 

33 522 04 0001 33 03 FAM 
szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

33 522 04 0001 33 03 FAM 
szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

34 5222 04 FAM-szerelő 

33 522 04 0001 33 04 
Kábelszerelő (a 
feszültségszint 
megjelölésével) 

33 522 04 0001 33 04 
Kábelszerelő (a feszültségszint 
megjelölésével) 

 34 5222 05 
Kábelszerelő (a 
tevékenység 
feltüntetésével) 

133. 35 522 06 
Kisfeszültségű 
kábelszerelő 

35 522 06 
Kisfeszültségű 
kábelszerelő 

33 522 04 0001 33 04 
Kábelszerelő (a 
feszültségszint 
megjelölésével) 

33 522 04 0001 33 04 
Kábelszerelő (a feszültségszint 
megjelölésével) 

34 5222 05 
Kábelszerelő (a 
tevékenység 
feltüntetésével) 

134. 35 522 07 
Kisfeszültségű 
szabadvezeték hálózati 
FAM szerelő 

35 522 07 
Kisfeszültségű 
szabadvezeték hálózati 
FAM szerelő 

33 522 04 0001 33 03 FAM 
szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

33 522 04 0001 33 03 FAM 
szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

34 5222 04 FAM-szerelő 

135. 31 522 03 
Kisteljesítményű kazán 
fűtő (max. 2 t/h) 

31 522 03 
Kisteljesítményű kazán 
fűtő (max. 2 t/h) 

31 522 02 0100 31 02 
Kisteljesítményű kazán 
fűtője (max. 2 tonna) 

31 522 02 0100 31 02 
Kisteljesítményű kazán fűtője 
(max. 2 tonna) 

31 5252 02 
Kisteljesítményű 
kazánfűtő 
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136. 54 521 04 Kohászati technikus 
54 521 04 Kohászati 
technikus 

54 521 03 0010 54 01 
Öntőtechnikus 

54 521 03 0010 54 01 
Öntőtechnikus 

– 

54 521 03 0010 54 02 
Színesfémkohászati 
technikus 

54 521 03 0010 54 02 
Színesfémkohászati technikus 

– 

54 521 03 0010 54 03 
Vaskohászati technikus 

54 521 03 0010 54 03 
Vaskohászati technikus 

– 

137. 21 811 01 Konyhai kisegítő 
21 811 01 Konyhai 
kisegítő 

– 
33 811 03 0100 21 01 Konyhai 
kisegítő 

– 

138. 55 213 03  Korrektor 55 213 03 Korrektor 
52 213 01 0001 52 01 
Korrektor 

52 213 01 0001 52 01 Korrektor 52 8429 03 Korrektor 

139. 54 815 02 Kozmetikus 55 815 02 Kozmetikus 
52 815 01 1000 00 00 
Kozmetikus 

52 815 01 0000 00 00 
Kozmetikus 

51 7812 01 Kozmetikus 

140. 51 344 10 
Költségvetés-
gazdálkodási 
ügyintéző 

51 344 10 
Költségvetés-
gazdálkodási 
ügyintéző 

– – – 

141. 34 582 07 
Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász 

34 582 07 Kőfaragó, 
műköves és 
épületszobrász 

31 582 14 0000 00 00 
Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász 

31 582 14 0000 00 00 
Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász 

31 5216 08 
Épületszobrász 

 
142. 

34 582 14 Kőműves 
34 582 08 Kőműves és 
hidegburkoló 

31 582 15 1000 0000 
Kőműves 

31 582 15 1000 0000 Kőműves 31 5216 14 Kőműves 

 
143. 

34 543 06 
Könyvkötő és 
nyomtatványfel 
dolgozó 

34 543 06 Könyvkötő 
és 
nyomtatványfeldolgoz
ó 

31 527 01 0000 00 00 
Könyvkötő 

  
51 213 02 0000 00 00 

Nyomtatványfeldolgozó 

31 527 01 0000 00 00 
Könyvkötő 

  
51 213 02 0000 00 00 

Nyomtatványfeldolgozó 

51 5278 02 Könyvkötő, 

31 5278 06 Könyvkötő 
asszisztens 

54 5411 03 
Nyomtatványfeldolgoz
ó technikus 

144. 31 542 06 Kötő 31 542 06 Kötő 33 542 03 0100 31 02 Kötő 33 542 03 0100 31 02 Kötő 33 5274 01 Kötő 

145. 35 522 08 
Középfeszültségű FAM 
szerelő 

35 522 08 
Középfeszültségű FAM 
szerelő 

33 522 04 0001 33 03 FAM 
szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

33 522 04 0001 33 03 FAM 
szerelő (a feszültség 
megjelölésével) 

34 5222 04 FAM-szerelő 

 
146. 

35 522 09 
Középfeszültségű 
kábelszerelő 

35 522 09 
Középfeszültségű 
kábelszerelő 

33 522 04 0001 33 04 
Kábelszerelő (a 
feszültségszint 
megjelölésével) 

33 522 04 0001 33 04 
Kábelszerelő (a feszültségszint 
megjelölésével) 

34 5222 05 
Kábelszerelő(a 
tevékenység 
feltüntetésével) 

 
147. 

34 582 09 
Központifűtés- és 
gázhálózat 
rendszerszerelő 

34 582 09 
Központifűtés- és 
gázhálózat 
rendszerszerelő 

31 582 21 0010 31 02 
Központifűtés- és 
gázhálózat 
rendszerszerelő 

31 582 09 0010 31 02 
Gázfogyasztó-berendezés és 
csőhálózat-szerelő, 

31 5216 20 Vízvezeték- 
és központi-fűtés-
szerelő, 

31 582 09 0010 31 03 
Központifűtés- és csőhálózat-
szerszerelő 

31 5216 10 Gázvezeték- 
és készülékszerelő 

148. 32 544 01 Külszíni bányász 
32 544 01 Külszíni 
bányász 

31 544 03 0000 00 00 
Külszíni bányász 

31 544 03 0000 00 00 Külszíni 
bányász 

31 5211 02 Külfejtéses 
bánya-művelő 

149. 32 815 02 Lábápoló 32 815 02 Lábápoló 
33 815 02 0010 33 02 
Lábápoló 

31 815 01 0000 00 00 Kéz- és 
lábápoló, műkörömépítő 

33 7812 02 Kéz- és 
lábápoló, 
műkörömépítő 

150. 55 211 02 Lakberendező 
55 211 06 
Lakberendező 

52 214 01 00 00 
Lakberendező 

52 214 01 00 00 Lakberendező 
52 7899 02 
Lakberendező 

151. 21 542 01 Lakástextil-készítő 
21 542 01 Lakástextil-
készítő 

33 542 05 0100 21 02 
Lakástextil-készítő 

33 542 05 0100 21 02 
Lakástextil-készítő 

33 5276 10 
Lakástextilvarró, -javító 

152. 54 725 08 
Látszerész és optikai 
árucikk-kereskedő 

54 725 01 Látszerész és 
fotócikk-kereskedő 

52 725 01 0000 00 00 
Látszerész és fotócikk-
kereskedő 

52 725 01 0000 00 00 
Látszerész és fotócikk-
kereskedő 

52 5286 01 Látszerész 
és fotócikk-kereskedő 

153. 55 582 01 
Létesítményi 
energetikus 

55 582 01 Létesítményi 
energetikus 

52 522 05 0010 52 01 
Létesítmény energetikus 
és 52 522 05 0010 52 02 
Megújuló energia 
energetikus 

52 522 05 0010 52 01 
Létesítmény energetikus és 52 
522 05 0010 52 02 Megújuló 
energia energetikus 

– 

154. 54 841 11 
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző 

54 345 01 Logisztikai 
ügyintéző és 54 841 04 
Szállítmányozási 
ügyintéző 

54 345 02 0000 00 00 
Logisztikai ügyintéző és 52 
841 0010 52 03 
Szállítmányozási 
ügyintéző 

54 345 02 0000 00 00 
Logisztikai ügyintéző és  52 
841 0010 52 03 
Szállítmányozási ügyintéző 

52 3435 02 Logisztikai 
ügyintéző,  
54 3435 01 Logisztikai 
szervező, 52 5482 03 
Veszélyesáru-/ADR-
ügyintéző és  
52 3439 04 
Szállítmányozási 
ügyintéző 
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155. 

54 582 03 Magasépítő technikus 
54 582 03 Magasépítő 
technikus 

54 582 03 1000 00 00 
Magasépítő technikus 

54 582 03 0000 00 00 
Magasépítő technikus 

52 5801 01 Magasépítő 
technikus 

 
156. 

54 523 04 
Mechatronikai 
technikus 

54 523 04 
Mechatronikai 
technikus 

54 523 05 1000 00 00 
Mechatronikai technikus 

52 523 03 0000 00 00 
Mechatronikai műszerész 

51 5223 06 
Mechatronikai 
műszerész, 
52 5423 06 
Mechatronikai 
technikus 

157. 34 523 01 
Mechatronikus-
karbantartó 

34 523 01 
Mechatronikus-
karbantartó 

31 523 01 0000 00 
00Mechatronikus 
karbantartó 

– – 

158. 54 582 04 Mélyépítő technikus 
54 582 04 Mélyépítő 
technikus 

54 582 04 1000 00 00 
Mélyépítő technikus 

54 582 04 0000 00 0 0 
Mélyépítő technikus 

52 5801 02 Mélyépítő 
technikus 

159. 31 544 03 Mélyfúró 31 544 03 Mélyfúró 
54 544 02 0100 31 03 
Mélyfúró 

– 31 5211 03 Mélyfúró 

160. 35 542 01 
Munkaruha- és 
védőruha-készítő 

35 542 01 Munkaruha- 
és védőruha-készítő 

33 542 05 0100 21 03 
Munkaruha- és védőruha-
készítő 

33 542 05 0100 21 03 
Munkaruha- és védőruha-
készítő 

31 5276 03 
Varrómunkás 

161. 52 862 01 
Munkavédelmi 
technikus 

52 862 01 
Munkavédelmi 
technikus 

54 862 01 0000 00 00 
Munkavédelmi technikus 

54 862 01 0000 00 00 
Munkavédelmi technikus 

53 5499 01 
Munkavédelmi 
technikus 

162. 31 521 08 Műanyag hegesztő 
31 521 08 Műanyag 
hegesztő 

52 521 02 0100 31 04 
Műanyag hegesztő, 
hőformázó 

52 521 02 0100 31 04 Műanyag 
hegesztő, hőformázó 

31 5244 09 Műanyag-
hegesztő (az eljárás 
feltüntetésével) 

163. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó 
34 521 09 
Műanyagfeldolgozó 

52 521 02 0000 00 00 
Műanyag-feldolgozó 

52 521 02 0000 00 
00Műanyagfeldolgozó 

31 5244 08 
Műanyagfeldolgozó 

164. 54 521 06 
Műanyagfeldolgozó 
technikus 

54 521 06 
Műanyagfeldolgozó 
technikus 

– – – 

165. 35 543 01 Műbútorasztalos 
35 543 01 
Műbútorasztalos 

33 543 01 0001 33 01 
Műbútorasztalos 

33 543 01 0001 33 01 
Műbútorasztalos 

51 5262 01 
Műbútorasztalos 

166. 55 582 02 
Műemlékfenntartó 
technikus 

55 582 02 
Műemlékfenntartó 
technikus 

54 581 02 0000 00 00 
Műemlékfenntartó 
technikus 

54 581 02 0000 00 00 
Műemlékfenntartó technikus 

53 1852 01 
Műemlékfenntartó 
technikus 

167. 35 582 04 
Műemléki 
díszítőszobrász 

35 582 04 Műemléki 
díszítőszobrász 

31 582 14 0001 33 01 
Műemléki díszítőszobrász 

31 582 14 0001 33 01 
Műemléki díszítőszobrász 

34 1852 01 Műemléki 
díszítő (a szakirány 
megjelölésével) 

168. 35 582 05 Műemléki helyreállító 
35 582 05 Műemléki 
helyreállító 

31 582 15 0001 33 01 
Műemléki helyreállító 

31 582 15 0001 33 01 
Műemléki helyreállító 

34 1852 02 Műemléki 
helyreállító (a szakirány 
megjelölésével) 

169. 31 341 03 Műszakicikk eladó 
31 341 03 Műszakicikk 
eladó 

31 341 01 0010 31 03 
Műszakicikk eladó 

31 341 01 0010 31 03 
Műszakicikk eladó 

33 7862 04 Vas- és 
műszaki kereskedő 

170. 55 524 03 Műszeres analitikus 
55 524 03 Műszeres 
analitikus 

54 524 01 0010 54 01 
Általános vegyipari 
laboratóriumi technikus 

54 524 01 0010 54 01 Általános 
vegyipari laboratóriumi 
technikus 

– 

171. 51 341 05 Műtárgybecsüs 
51 341 05 
Műtárgybecsüs 

52 341 02 0010 52 04 
Műtárgybecsüs 

52 341 02 0010 52 04 
Műtárgybecsüs 

52 3439 01 Becsüs I 
(szakmairány 
megnevezésével) 

 
172. 

31 542 07 
Nemszőtt-termék 
gyártó 

31 542 07 Nemszőtt-
termék gyártó 

33 542 03 0100 31 03 
Nemszőtt-termék gyártó 

33 542 03 0100 31 03 
Nemszőtt-termék gyártó 

21 5274 01 
Nemszőttkelmegyártó 

 
173. 

52 345 05 Nonprofit menedzser  
54 345 02 Nonprofit 
menedzser  

54 345 04 0000 00 00 
Nonprofit menedzser 

54 345 04 0000 00 00 
Nonprofit menedzser 54 3434 05 Nonprofit 

menedzser 55 345 03 0000 00 00 
Közösségi Civil szervező 

55 345 03 0000 00 00 
Közösségi Civil szervező 

174. 34 542 06 Női szabó 34 542 06 Női szabó 
33 542 05 0010 33 03 Női 
szabó 

33 542 05 0010 33 03 Női 
szabó 

33 5276 05 Nőiruha-
készítő 

175. 31 582 03 
Nyílászáró és 
árnyékolástechnikai 
szerelő 

31 582 03  Nyílászáró 
és árnyékolástechnikai 
szerelő 

31 582 22 0000 00 00 
Árnyékolástechnikai 
szerelő 

33 582 02 0100 31 01 
Árnyékolástechnikai szerelő 

31 5292 01 Redőny-, 
reluxakészítő, -javító 

176. 32 524 01 
Nyomástartó-edény 
gépész 

32 524 01 
Nyomástartó-edény 
gépész 

52 524 01 0100 31 01 
Nyomástartóedény-
gépész 

52 524 01 0100 31 01 
Nyomástartóedény-gépész 

32 5252 04 
Nyomástartóedény-
gépész 

177. 54 213 07 Nyomdaipari technikus 
54 213 04 Nyomdaipari 
gépmester 

52 213 03 1000 00 00 
Nyomdai gépmester 

52 213 03 1000 00 00 Nyomdai 
gépmester 

51 5243 01 Nyomdai 
gépmester 

178. 55 313 07 
Nyomdaipari 
szaktechnikus 

55 213 06 Nyomdaipari 
technikus 

54 213 05 0000 
Nyomdaipari technikus 

54 213 05 0000 Nyomdaipari 
technikus 

54 5411 01 
Nyomdaipari technikus 

179. 62 344 01 
Okleveles 
adóellenőrzési szakértő 

62 344 01 Okleveles 
adóellenőrzési szakértő 

61 344 03 00110 61 01 
Okleveles adóellenőrzési 
szakértő 

61 344 03 00110 61 01 
Okleveles adóellenőrzési 
szakértő 

71 3437 04 Okleveles 
adószakértő (a 
szakirány 
megjelölésével) 
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180. 62 344 02 
Okleveles forgalmiadó-
szakértő 

62 344 02  Okleveles 
forgalmiadó-szakértő 

61 344 03 00110 61 02 
Okleveles forgalmiadó-
szakértő 

61 344 03 00110 61 02 
Okleveles forgalmiadó-
szakértő 

71 3437 04 Okleveles 
adószakértő (a 
szakirány 
megjelölésével) 

181. 62 344 03 
Okleveles 
jövedelemadó-
szakértő 

62 344 03 Okleveles 
jövedelemadó-
szakértő 

61 344 03 00110 61 03 
Okleveles jövedelemadó-
szakértő 

61 344 03 00110 61 03 
Okleveles jövedelemadó-
szakértő 

71 3437 04 Okleveles 
adószakértő (a 
szakirány 
megjelölésével) 

 
182. 

62 344 04 
Okleveles 
nemzetköziadó-
szakértő 

62 344 04 Okleveles 
nemzetköziadó-
szakértő 

61 344 03 00110 61 04 
Okleveles nemzetköziadó-
szakértő 

61 344 03 00110 61 03 
Okleveles nemzetköziadó-
szakértő 

71 3437 04 Okleveles 
adószakértő (a 
szakirány 
megjelölésével) 

 
183. 

32 521 03 Olvasztár és öntő 
32 521 03 Olvasztár és 
öntő 

31 521 21 0000 00 00 
Olvasztár 

31 521 21 0000 00 00 Olvasztár 
31 5232 04 Olvasztár 

31 521 23 0000 00 00 Öntő 31 521 23 0000 00 00 Öntő 

184. 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló 
34 725 01 Optikai 
üvegcsiszoló 

31 725 01 0000 00 00 
Optikai üvegcsiszoló 

31 725 01 0000 00 00 Optikai 
üvegcsiszoló 

33 5286 01 Optikai 
üvegcsiszoló 

185. 32 521 04 Órás 32 521 04 Órás 33 521 07 0000 00 00 Órás 33 521 07 0000 00 00 Órás 33 5237 03 Órás 

186. 33 542 01 Ortopédiai cipész 
33 542 01 Ortopédiai 
cipész 

33 542 02 0001 33 01 
Ortopédiai cipész 

33 542 02 0001 33 01 
Ortopédiai cipész 

33 5272 05 Ortopédiai 
cipész 

187. 55 523 04 
Orvosi elektronikai 
technikus 

55 523 04 Orvosi 
elektronikai technikus 

54 523 02 0000 00 00 
Orvosi elektronikai 
technikus 

54 523 02 0000 00 00 Orvosi 
elektronikai technikus 

52 5423 08 
Orvoselektronikai 
technikus 

188. 32 521 05 Öntészeti mintakészítő 
32 521 05 Öntészeti 
mintakészítő 

31 521 22 0000 00 
00Öntészeti mintakészítő 

31 521 22 0000 00 00Öntészeti 
mintakészítő 

31 5232 06 Öntőipari 
mintakészítő 

189. 31 543 10 Papíralapanyag-gyártó – 
31 543 07 0100 31 01 
Papíripari 
alapanyaggyártó 

31 543 07 0100 31 01 
Papíripari alapanyaggyártó 

– 

190. 31 543 09 Papírfeldolgozó – 
51 213 02 01 00 31 01 
Papírfeldolgozó 

– – 

191. 32 543 03 
Papírgyártó- és 
feldolgozó 

32 543 03 Papírgyártó- 
és feldolgozó 

31 543 07 0000 00 00 
Papírgyártó és -feldolgozó 

31 543 07 0000 00 00 
Papírgyártó és -feldolgozó 

31 5243 05 Papírgyártó 
és -feldolgozó 

192. 55 524 04 Papíripari technikus 
55 524 04 Papíripari 
technikus 

54 524 02 0001 54 03 
Papíripari technikus 

54 524 02 0001 54 03 
Papíripari technikus 

52 5411 07 Papíripari 
technikus 

193. 51 343 03 
Pénztárkezelő és 
valutapénztáros 

51 343 03 
Pénztárkezelő és 
valutapénztáros 

51 343 04 0000 00 00 
Valutapénztáros és 
valutaügyintéző 

51 343 04 0000 00 00 
Valutapénztáros és 
valutaügyintéző 

51 3440 01 
Valutapénztáros és 
valuta-ügyintéző 

194. 51 344 06 
Pénzügyi 
projektmenedzser-
asszisztens 

51 344 06 Pénzügyi 
projektmenedzser-
asszisztens 

– – – 

195. 55 344 06 
Pénzügyi szervezeti 
mérlegképes könyvelő 

55 344 06 Pénzügyi 
szervezeti mérlegképes 
könyvelő 

54 344 02 0001 54 03 
Pénzügyi szervezeti 
mérlegképes könyvelő 

54 344 02 0001 54 03 Pénzügyi 
szervezeti mérlegképes 
könyvelő 

54 3436 03 
Mérlegképes könyvelő 
(pénzügyi szakon)  

196. 54 343 01 

Pénzügyi 
termékértékesítő 
(bank, befektetés, 
biztosítás) 

54 343 01 Pénzügyi 
termékértékesítő 
(bank, befektetés, 
biztosítás) 

Csak a következő 
szakképesítések/szakké

pesítés-elágazások 
együttes megléte 

esetén:  
52 343 01 0000 00 00 

Banki befektetési 
termékértékesítő 

52 343 02 0010 52 01 
Független 

biztosításközvetítő 
52 343 02 0010 52 02 

Függő biztosításközvetítő 
51 343 04 0000 00 00 

Valutapénztáros és 
valutaügyintéző 

Csak a következő 
szakképesítések/szakképesít

és-elágazások együttes 
megléte esetén:  

52 343 01 0000 00 00 Banki 
befektetési termékértékesítő 

52 343 02 0010 52 01 
Független biztosításközvetítő 
52 343 02 0010 52 02 Függő 

biztosításközvetítő 
51 343 04 0000 00 00 

Valutapénztáros és 
valutaügyintéző 

Csak a következő 
szakképesítések 

együttes megléte 
esetén:  

52 3440 01 Banki 
ügyintéző/Banki 

befektetési 
termékértékesítő 

52 3440 03 
Biztosításközvetítő (a 
szak megjelölésével), 

vagy 
52 3440 02 Biztosítási 

ügyintéző 
51 3440 01 

Valutapénztáros és 
valuta-ügyintéző 

197. 54 344 01 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

54 344 01 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző 

52 344 01 0000 00 00 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

52 344 01 0000 00 00 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

52 3432 04 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző 

198. 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 
51 344 04 Pénzügyi 
ügyintéző 

– – – 

199. 34 811 03 Pincér 34 811 03 Pincér 
33 811 02 1000 00 00 
Pincér 

33 811 02 1000 00 00 Pincér 33 7822 01 Pincér 

200. 51 524 01 
Pirotechnikai 
terméküzemeltető 

51 524 01 Pirotechnikai 
terméküzemeltető 

52 544 01 0100 52 01 
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével) 

52 544 01 0100 52 01 
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével) 

51 5244 03 
Pirotechnikus (a 
szakirány 
megjelölésével) 
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201. 52 544 01 Pirotechnikus 
52 544 01 
Pirotechnikus 

52 544 01 0100 52 01 
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével) 

52 544 01 0100 52 01 
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével) 

51 5244 03 
Pirotechnikus (a 
szakirány 
megjelölésével) 

202. 51 524 02 
Pirotechnikus 
raktárkezelő 

 51 524 02 
Pirotechnikus 
raktárkezelő 

52 544 01 0100 52 01 
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével) 

52 544 01 0100 52 01 
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével) 

51 5244 03 
Pirotechnikus (a 
szakirány 
megjelölésével) 

203. 51 523 01 PLC programozó 
51 523 01 PLC 
programozó 

54 523 04 0100 52 01 PLC 
programozó 

54 523 04 0100 52 01 PLC 
programozó 

34 4641 01 PLC-
programozó 

204. 31 341 04 Raktáros 31 341 04 Raktáros 
31 341 02 0000 00 00 
Raktáros 

31 341 02 0000 00 00 Raktáros – 

205. 35 582 06 
Rekonstrukciós és 
műemléki festő, 
mázoló 

35 582 06 
Rekonstrukciós és 
műemléki festő, 
mázoló 

33 582 04 0001 33 01 
Műemléki díszítő, festő 

33 582 04 0001 33 01 
Műemléki díszítő, festő 

34 1852 01 Műemléki 
díszítő (a szakirány 
megjelölésével) 

206. 52 522 03 
Robbanásbiztos 
berendezés kezelője 

52 522 03 
Robbanásbiztos 
berendezés kezelője 

31 522 05 1000 00 00 
Robbanásbiztos 
berendezés kezelője 

– – 

207. 54 542 02 Ruhaipari technikus 
54 542 02 Ruhaipari 
technikus 

54 542 01 0010 54 02 
Ruhaipari technikus 

54 542 01 0010 54 02 
Ruhaipari technikus 

52 5411 08 Ruhaipari 
technikus (a szakirány 
megjelölésével) 

 
208. 

31 582 04 Sírkő és műkőkészítő 
31 582 04 Sírkő és 
műkőkészítő 

31 582 14 0100 31 03 
Sírkőkészítő 

31 582 14 0100 31 03 
Sírkőkészítő 

31 5220 04 Vasbeton- 
és műkőkészítő 

31 582 14 0100 31 04 
Műkőkészítő 

31 582 14 0100 31 04 
Műkőkészítő 

31 5216 08 
Épületszobrász 

209. 53 815 01 Speciális lábápoló 
53 815 01 Speciális 
lábápoló 

33 815 02 0001 54 01 
Speciális lábápoló 

– – 

210. 34 811 04 Szakács 34 811 04 Szakács 
33 811 03 1000 00 00 
Szakács 

33 811 03 1000 00 00 Szakács 33 7826 02 Szakács 

211. 55 343 02 
Szakképesített 
bankreferens 

55 343 02 
Szakképesített 
bankreferens 

54 343 04 0010 54 01 
Befektetéskezelési 
referens 

54 343 04 0010 54 01 
Befektetéskezelési referens 

54 344 01 Banki 
tanácsadó/Szakképesít
ett bankreferens 

54 343 04 0010 54 02 
Lízing referens 

54 343 04 0010 54 02 Lízing 
referens 

54 343 04 0010 54 03 
Nemzetközi pénzügyi 
referens 

54 343 04 0010 54 03 
Nemzetközi pénzügyi referens 

54 343 04 0010 54 04 
Személyes pénzügyi 
tervezési referens 

54 343 04 0010 54 04 
Személyes pénzügyi tervezési 
referens 

54 343 04 0010 54 05 
Vállalatfinanszírozási és-
értékelési referens 

54 343 04 0010 54 05 
Vállalatfinanszírozási és-
értékelési referens 

212. 35 522 10 
Szakszolgálati FAM 
szerelő  

35 522 10 
Szakszolgálati FAM 
szerelő  

33 522 04 0001 33 06 
Szakszolgálati FAM szerelő 

33 522 04 0001 33 06 
Szakszolgálati FAM szerelő 

34 5222 04 FAM szerelő 

213. 52 812 01 Szállodai recepciós 
52 812 01 Szállodai 
recepciós 

54 812 03 0000 00 00 
Szállodai portás, recepciós 

54 812 03 0000 00 00 Szállodai 
portás, recepciós 

52 7822 04 Szállodai 
portás 

214. 51 344 05 Számviteli ügyintéző 
51 344 05 Számviteli 
ügyintéző 

– – – 

 
215. 

34 582 10 Szárazépítő 34 582 10 Szárazépítő 
31 582 23 1000 00 00 
Szárazépítő 

33 582 02 0000 00 00 
Belsőépítési szerkezet- és 
burkolatszerelő 

– 

33 582 02 0100 21 01 
Szárazépítő 

31 5216 22 Szárazépítő 

216. 34 521 10 Szerszámkészítő 
34 521 10 
Szerszámkészítő 

33 521 08 1000 00 00 
Szerszámkészítő 

33 521 08 0000 00 00 
Szerszámkészítő 

33 5233 02 
Szerszámkészítő 

217. 35 542 02 Szíjgyártó és nyerges 
35 542 02 Szíjgyártó és 
nyerges 

31 542 02 1000 00 00 
Szíjgyártó, nyerges 

31 542 02 1000 00 00 
Szíjgyártó, nyerges 

21 5272 04 Szíjgyártó-
nyerges 

218. 21 582 01 Szobafestő 21 582 01 Szobafestő 
33 582 04 0100 31 01 
Szobafestő 

33 582 04 0100 31 01 
Szobafestő 

31 5216 17 Szobafestő 

219. 31 542 08 Szövő 31 542 08 Szövő 
33 542 06 0000 00 00 
Szövő 

33 542 06 0000 00 00 Szövő 33 5274 02 Szövő 

220. 51 344 02 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 

51 344 02 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 

54 343 05 0100 52 02 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 

54 343 05 0100 52 02 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 

52 3435 05 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 

221. 52 814 01 Társasházkezelő 
52 814 01 
Társasházkezelő 

52 814 01 000 00 00 
Társasházkezelő 

52 814 01 000 00 00 
Társasházkezelő 

52 7899 03 
Társasházkezelő 
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222. 51 344 08 Termékdíj ügyintéző 
51 344 08 Termékdíj 
ügyintéző 

52 344 05 0010 52 03 
Termékdíj ügyintéző 

52 344 05 0010 52 03 
Termékdíj ügyintéző 

– 

223. 34 582 15 Tetőfedő 35 582 07 Tetőfedő 
31 582 17 0000 00 00 
Tetőfedő 

31 582 17 0000 00 00 Tetőfedő 31 5216 18 Tetőfedő 

 
224. 

32 542 01 Textilanyaggyártó 
32 542 01 
Textilanyaggyártó 

33 542 03 0000 00 00 
Fonó, kötő és nemszőtt-
termék gyártó 

33 542 03 0000 00 00 Fonó, 
kötő és nemszőtt-termék 
gyártó – 

33 542 06 0000 00 00 
Szövő 

33 542 06 0000 00 00 Szövő 

225. 54 542 03 Textilipari technikus 
54 542 03 Textilipari 
technikus 

54 542 01 0010 54 03 
Textilipari technikus 

54 542 01 0010 54 03 
Textilipari technikus 

52 5411 09 
Textiltechnikus,  
52 5411 11 
Textiliparitermék-
menedzser 

226. 21 542 02 
Textiltermék-
összeállító 

21 542 02 Textiltermék 
összeállító 

33 542 05 0100 21 04 
Textiltermék-összeállító 

33 542 05 0100 21 04 
Textiltermék-összeállító 

21 5291 09 Textiljáték-
készítő  
31 5276 03 
Varrómunkás 

 
227. 

32 542 02 
Textiltisztító és 
textilszínező 

32 542 02 Textiltisztító 
és textilszínező 

33 814 02 0000 00 00 
Vegytisztító, kelmefestő, 
mosodás 

33 814 02 0000 00 00 
Vegytisztító, kelmefestő, 
mosodás 31 7842 01 Kelmefestő 

és -tisztító 
33 542 08 0000 00 00 
Textilszínező, -kikészítő 

33 542 08 0000 00 00 
Textilszínező, -kikészítő 

228. 32 853 03 
Tisztítás-technológiai 
szakmunkás 

32 853 03 Tisztítás-
technológiai 
szakmunkás 

31 853 07 10000 00 00 
Tisztítás-technológiai 
szakmunkás 

31 814 01 0000 00 00 Takarító 31 7899 03 Takarító 

229. 52 853 02 
Tisztítás-technológiai 
szolgálatvezető 

– 
31 853 07 0001 31 01 
Tisztítás-technológiai 
szolgálatvezető 

– – 

230. 32 341 01 Töltőállomás-kezelő 
32 341 01 
Töltőállomás-kezelő 

31 341 03 0000 00 00 
Töltőállomás-kezelő 

31 341 03 0000 00 00 
Töltőállomás-kezelő 

31 7862 07 
Töltőállomás-kezelő, 
eladó 

231. 54 812 03 
Turisztikai szervező, 
értékesítő 

54 812 03 Turisztikai 
szervező, értékesítő 

54 812 02 0010 54 02 
Utazásügyintéző 

54 812 02 0010 54 02 
Utazásügyintéző 

– 

232. 31 582 05  
Tüzelőberendezés 
égéstermék elvezető 
készítő 

31 582 05 
Tüzelőberendezés 
égéstermék elvezető 
készítő 

– – – 

233. 32 810 01 Uszodamester 
32 810 01 
Uszodamester 

– – – 

234. 51 812 01 Utazásügyintéző 
51 812 01 
Utazásügyintéző 

54 812 02 0010 54 02 
Utazásügyintéző 

54 812 02 0010 54 02 
Utazásügyintéző 

– 

235. 52 841 02  
Ügyfélszolgálati 
ügyintéző 

- 
52 347 02 0000 00 00 
Személyes ügyfélszolgálati 
asszisztens 

52 347 02 0000 00 00 
Személyes ügyfélszolgálati 
asszisztens 

52 3435 09 
Ügyfélszolgálati 
asszisztens 

236. 32 543 04 Üvegcsiszoló 32 543 04 Üvegcsiszoló 
31 543 09 0000 00 00 
Üvegcsiszoló 

31 543 09 0000 00 00 
Üvegcsiszoló 

31 5292 11 
Üvegcsiszoló 

237. 32 543 05 Üveggyártó 32 543 05 Üveggyártó 
31 543 10 0000 00 
00Üveggyártó 

31 543 10 0000 00 
00Üveggyártó 

– 

238. 55 863 02 Vadászpuska műves 
55 863 02 Vadászpuska 
műves 

31 863 01 0001 33 01 
Vadászpuska műves 

31 863 01 0001 33 01 
Vadászpuska műves 

34 5237 01 
Vadászpuskaműves 

239. 54 344 02 
Vállalkozási és 
bérügyintéző 

54 344 02 Vállalkozási 
és bérügyintéző 

Csak a következő 
szakképesítések/szakké-
pesítés-elágazások 
együttes megléte 
esetén: 
52 344 02 0000 00 00 
Vállalkozási ügyintéző 
54 343 05 0000 00 00 
Társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelőadó, vagy 
külön-külön megszerzett 
részszakképesítés 
együttese: 
54 343 05 0100 52 01 
Bérügyintéző, 
54 343 05 0100 52 02 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 

Csak a következő 
szakképesítések/szakké-
pesítés-elágazások együttes 
megléte esetén: 
52 344 02 0000 00 00 
Vállalkozási ügyintéző 
54 343 05 0000 00 00 
Társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelőadó, vagy 
külön-külön megszerzett 
részszakképesítés együttese: 
54 343 05 0100 52 01 
Bérügyintéző, 
54 343 05 0100 52 02 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 

Csak a következő 
szakképesítések 
együttes megléte 
esetén: 
52 3432 03 Vállalkozási 
ügyintéző 
54 3435 04 
Társadalombiztosítási 
szakelőadó, vagy 
52 3435 05 
Társadalombiztosítási 
ügyintéző 
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240. 55 344 07 
Vállalkozási 
mérlegképes könyvelő 

55 344 07 Vállalkozási 
mérlegképes könyvelő 

54 344 02 0000 00 00 
Mérlegképes könyvelő 

54 344 02 0000 00 00 
Mérlegképes könyvelő 

54 3436 03 
Mérlegképes könyvelő 
(vállalkozási szakon) 

241. 54 344 03 
Vám-, jövedéki- és 
termékdíj ügyintéző 

54 344 03 Vám-, 
jövedéki- és termékdíj 
ügyintéző 

Csak a következő 
szakképesítés-
elágazások együttes 
megléte esetén: 
52 344 05 0010 52 01 
Jövedéki ügyintéző 
52 344 05 0010 52 02 
Vámügyintéző 
52 344 05 0010 52 03 
Termékdíj ügyintéző 

Csak a következő 
szakképesítés-elágazások 
együttes megléte esetén: 
52 343 07 0010 52 02 
Vámügyintéző vagy 
52 343 05 0010 52 01 Jövedéki 
ügyintéző 
52 343 07 0010 52 02 
Vámügyintéző vagy 
52 344 05 0010 52 02 
Vámügyintéző 
52 344 05 0010 52 03 
Termékdíj ügyintéző 

– 

242. 51 344 03 Vámügyintéző 
51 344 03 
Vámügyintéző 

52 344 05 0010 52 02 
Vámügyintéző 

52 343 07 0010 52 02 
Vámügyintéző 
52 344 05 0010 52 02 
Vámügyintéző 

54 3433 04 
Vámügyintéző 

243. 32 521 06 Vas- és acélfeldolgozó 
32 521 06 Vas- és 
acélfeldolgozó 

31 521 17 0000 00 00 
Kohászati gépkezelő 

31 521 17 0000 00 00 
Kohászati gépkezelő 

  

244. 54 524 03 Vegyész technikus 

54 524 02 Vegyipari 
technikus, vagy 54 524 
01 Laboratóriumi 
technikus 

54 524 02 1000 00 00 
Vegyipari technikus, vagy 
54 524 01 Laboratóriumi 
technikus 

54 524 02 1000 00 00 Vegyipari 
technikus vagy 54 524 01 
Laboratóriumi technikus 

52 5412 01 Általános 
vegyésztechnikus 

245. 34 524 02 
Vegyipari 
rendszerkezelő 

31 524 03 
Vegyianyaggyártó 

54 524 02 0100 33 01 
Vegyianyaggyártó 

54 524 02 0100 33 01 
Vegyianyaggyártó 

31 5244 14 
Vegyianyaggyártó 

246. 54 811 01 Vendéglátásszervező 
54 811 01 
Vendéglátásszervező-
vendéglős 

52 811 02 1000 00 00 
Vendéglős 

52 811 02 0000 00 00 
Vendéglős 

31 7822 03 
Vendégfogadós,  
52 7822 02 Vendéglátó 
technikus 

 
247. 

31 811 04 Vendéglátó eladó 
34 811 05 Vendéglátó 
eladó 

33 811 04 1000 00 00 
Vendéglátó eladó 

52 811 02 0000 00 00 
Vendéglős 

31 7822 03 
Vendégfogadós 

52 811 02 0100 31 02 
Vendéglátó eladó 

33 7822 02 Vendéglátó 
eladó 

 
248. 

35 811 02 
Vendéglátó-
üzletvezető 

35 811 02 Vendéglátó-
üzletvezető 

52 811 01 1000 00 00 
Vendéglős 

52 811 01 0000 00 00 
Vendéglős 

31 7822 03 
Vendégfogadós 

33 811 04 1000 00 00 
Vendéglátó eladó 

32 7822 01 Vendéglátó 
vállalkozó 

33 7822 02 Vendéglátó 
eladó 

249. 35 522 11 
Villamos alállomás 
kezelő 

35 522 11 Villamos 
alállomás kezelő 

33 522 04 0001 33 18 
Villamos alállomás kezelő 

33 522 04 0001 33 08 Villamos 
hálózat és alállomás 
üzemeltető 

34 5222 10 
Villamosmű-kezelő, 34 
5222 08 Villamos gép- 
és berendezés kezelő 

250. 35 522 12 
Villamos 
elosztóhálózat szerelő, 
üzemeltető 

35 522 12 Villamos 
elosztóhálózat szerelő, 
üzemeltető 

33 522 04 0001 33 19 
Villamos elosztóhálózat 
szerelő, üzemeltető 

33 522 04 0001 33 08 Villamos 
hálózat és alállomás 
üzemeltető  

34 5222 09 Villamos-
hálózat szerelő 

251. 35 522 13 
Villamos gép és –
készülék üzemeltető 

35 522 13 Villamos gép 
és –készülék 
üzemeltető 

33 522 04 0001 33 07 
Villamos gép és –készülék 
üzemeltető 

33 522 04 0001 33 07 Villamos 
gép és –készülék üzemeltető 

34 5222 03 
Villamosgép- és 
készülék szerelő 

252. 35 522 14 Villamos hálózat kezelő 
35 522 14 Villamos 
hálózat kezelő 

33 522 04 0001 33 20 
Villamos hálózat kezelő 

33 522 04 0001 33 09 Villamos 
hálózatszerelő 

34 5222 09 
Villamoshálózatszerelő 

253. 35 522 15 
Villamos távvezeték 
építő, üzemeltető 

35 522 15 Villamos 
távvezeték építő, 
üzemeltető 

33 522 04 0001 33 21 
Villamos távvezeték építő, 
üzemeltető 

31 522 04 0100 31 01 Villamos-
távvezeték építő, szerelő, 
karbantartó 

34 5222 03 
Villamosgép- és 
készülék szerelő 

254. 35 522 16 
Villámvédelmi 
felülvizsgáló 

35 522 16 
Villámvédelmi 
felülvizsgáló 

33 522 04 0001 33 10 
Villámvédelmi 
felülvizsgáló 

33 522 04 0001 33 10 
Villámvédelmi felülvizsgáló 

34 5222 13 
Villámvédelem 
felülvizsgálója 

255. 34 522 04 Villanyszerelő 
34 522 04 
Villanyszerelő 

33 522 04 1000 00 00 
Villanyszerelő 

33 522 04 1000 00 00 
Villanyszerelő 

33 5216 03 
Villanyszerelő 

256. 34 582 12 
Víz-, csatorna- és 
közmű- 
rendszerszerelő 

34 582 12 Víz-, 
csatorna- és közmű- 
rendszerszerelő 

31 582 21 0010 31 03 Víz-, 
csatorna- és közmű- 
rendszerszerelő 

31 582 09 0010 31 04 
Vízvezeték- és vízkészülék-
szerelő 

31 5216 20 Vízvezeték- 
és központifűtés-
szerelő 
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A nemzetgazdasági miniszter 32/2016. (IX. 8.) NGM rendelete
az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. és 8. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés 
b), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  állami foglalkoztatási szerv feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a  továbbiakban: állami 
foglalkoztatási szerv) a  munkahelykeresés eredményessége, valamint a  megfelelő munkához jutás elősegítése 
érdekében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés 
d) pontjában meghatározott álláskeresővel egyéni cselekvési tervet (a továbbiakban: egyéni cselekvési terv) készít.

 (2) Egyéni cselekvési terv – kérelmére – az  állami foglalkozatási szervhez forduló, álláskeresőként nem nyilvántartott, 
közvetítést kérő személlyel (a továbbiakban: közvetítést kérő személy) is készíthető.

2. § (1) Az  egyéni cselekvési terv tartalmát és az  álláskereső munkaerő-piaci célját az  állami foglalkoztatási szerv és 
az álláskereső közösen határozza meg a személyes megbeszélés során.

 (2) Az egyéni cselekvési terv az álláskeresőre megállapított munkaerő-piaci célnak megfelelően tartalmazza
a) az  állami foglalkoztatási szerv által az  álláskereső számára felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatásokat és 

munkaerő-piaci programokat, valamint azok igénybevétele, illetve az azokban történő részvétel feltételeit és 
módját,

b) az állami foglalkoztatási szerv által – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – az álláskereső 
részére nyújtható támogatásokat,

c) az  álláskeresőnek a  megfelelő munkahelyhez jutás érdekében, az  álláskereséssel kapcsolatban folytatott 
további tevékenységeit, az álláskereső önálló munkahely keresését.

3. § (1) Az  egyéni cselekvési terv tartalmának kialakításánál – a  rendelkezésre álló információk alapján − figyelembe kell 
venni
a) a munkaerőpiac helyzetét,
b) az álláskereső

ba) munkaerőpiacon hasznosítható iskolai végzettségét, képzettségét,
bb) korábban betöltött munkakörét, beosztását, amelyet újból ellátna vagy betöltene,
bc) szakmai tapasztalatát, gyakorlatát, ismereteit,
bd) munkaerőpiaci előéletét, valamint
be) az elhelyezkedését korlátozó tényezőket.

257. 35 582 08 
Vízgépészeti és 
technológiai 
berendezésszerelő 

35 582 08 Vízgépészeti 
és technológiai 
berendezésszerelő 

31 582 21 0001 31 05 
Vízgépészeti és 
technológiai 
berendezésszerelő 

– – 

258. 32 582 06 
Vízszigetelő, 
melegburkoló 

32 582 06 Vízszigetelő, 
melegburkoló 

33 582 03 0100 31 02 
Melegburkoló és parkettás 

33 582 03 0100 31 02 
Melegburkoló 

31 5216 03 Burkoló,  
31 5216 06 
Épületburkoló 

259. 31 521 09 
Volfrámelektródás 
védőgázas ívhegesztő 

31 521 09 
Volfrámelektródás 
védőgázas ívhegesztő 

31 521 11 0100 31 06 
Volfrámelektródás 
védőgázas ívhegesztő 

31 521 11 0100 31 06 
Volfrámelektródás hegesztő 

31 5233 01 Eljárás 
szerinti hegesztő (az 
eljárás megjelölésével) 

260. 31 582 06 Zsaluzóács 31 582 06 Zsaluzóács 
31 582 05 0100 21 01 
Zsaluzóács 

31 582 05 0100 21 01 
Zsaluzóács 

33 5216 01 Ács-
állványozó 

” 
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 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szempontok mérlegelésével az  állami foglalkoztatási szerv megállapítja, hogy 
az álláskereső
a) várhatóan képes-e önállóan vagy az állami foglalkoztatási szerv által biztosított internetes alkalmazások önálló 

használatával elhelyezkedni a munkaerőpiacon vagy
b) munkahelyhez jutásához várhatóan szükséges és célszerű az  állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásának 

igénybevétele, az álláskereső képzésének támogatása, munkaerő-piaci programban történő részvétele.
 (3) Ha az állami foglalkoztatási szerv megállapítja, hogy az álláskereső munkához jutása a (2) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott módon nem valószínű, – a  jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – kiegészíti 
az egyéni cselekvési tervet a közfoglalkoztatásban való részvétel lehetőségével.

 (4) Közfoglalkoztatásban történő részvétel az  álláskereső részére – erre irányuló szándéknyilatkozata alapján – 
a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén is felajánlható.

4. § (1) Az  egyéni cselekvési tervben foglaltak teljesülését az  állami foglalkoztatási szerv az  egyéni cselekvési tervben 
meghatározott időpontban – legalább félévente – az álláskeresővel közösen értékeli. Az értékelés keretében tárják 
fel az  álláskeresés esetleges eredménytelenségének okait, továbbá azt, hogy az  álláskeresés keretében szerzett 
tapasztalatokra is figyelemmel az állami foglalkoztatási szerv, valamint az álláskereső részéről milyen tevékenységre 
van szükség az egyéni cselekvési tervben foglaltak teljesülése érdekében.

 (2) Az  egyéni cselekvési tervet az  abban foglaltak teljesítésével kapcsolatos értékelést követően, az  álláskereső 
jelenlétében lehet felülvizsgálni és módosítani.

 (3) Az álláskereső kezdeményezheti az egyéni cselekvési terv módosítását.
 (4) Az  állami foglalkoztatási szerv az  egyéni cselekvési tervet az  álláskeresőnek az  álláskeresők nyilvántartásából való 

törléséig, vagy a közvetítést kérő személy munkaerő-piaci céljának elérésig folyamatosan vezeti.

5. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a személyes megbeszélés alkalmával az egyéni cselekvési terv egy példányát átadja 
az álláskereső részére.

 (2) Az egyéni cselekvési terv alkalmazása megszűnik, ha
a) az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresőt törli a nyilvántartásából vagy
b) a közvetítést kérő személy egyéni cselekvési tervben meghatározott munkaerő-piaci célja megvalósult.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. §  A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az  azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. 
(IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: GM rendelet)
a) 1. § a) pontjában az „az Flt. 13/A. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az e rendeletben” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdésében az  „Az Flt. 13/A.  §-a (2)  bekezdésének a)  pontjában meghatározott szolgáltatás” 

szövegrész helyébe az „A munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása szolgáltatás” szöveg,
c) 4. §-ában az „Az Flt. 13/A. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szolgáltatás” szövegrész helyébe 

az „A munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás szolgáltatás” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a GM rendelet 21. § (1) bekezdésében az „az Flt. 13/A. § (3) bekezdés alapján,” szövegrész.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelete
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ac) és ad)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a  bányászati munkabalesetet is 
(a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három 
munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be 
kell jelenteni. Munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

 (2) A MüM rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltató köteles a  kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a  tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni 
a jegyzőkönyvet)
„d) a  társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak;”

2. § (1) A MüM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A MüM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A MüM rendelet 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §  A MüM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „napot” szövegrész helyébe a „munkanapot” szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez

A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak 
az  EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó, a  gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszere: TEÁOR ’08 alapján.

Ágazati számjel  Gazdasági tevékenység megnevezése

 I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
 02
 
 

 Erdőgazdálkodás
 Kivéve:
 02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 05  Szénbányászat
 06  Kőolaj-, földgázkitermelés
 07  Fémtartalmú érc bányászata
 08  Egyéb bányászat
 09  Bányászati szolgáltatás
 10.1  Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
 10.2  Halfeldolgozás, -tartósítás
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 16  Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 
 Kivéve: 
 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 17  Papír, papírtermék gyártása
 19  Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
 20  Vegyi anyag, termék gyártása
 21  Gyógyszergyártás
 22  Gumi-, műanyag termék gyártása
 23  Nem fém ásványi termék gyártása
 24  Fémalapanyag gyártása
 25.2  Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
 25.3  Gőzkazán gyártása
 25.4  Fegyver-, lőszergyártás
 25.5  Fémalakítás, porkohászat
 28  Gép, gépi berendezés gyártása 

 Kivéve: 
 28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 30.11  Hajógyártás
 30.2  Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
 31  Bútorgyártás
 35  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
 37  Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 38  Hulladékgazdálkodás
 39  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 41.2  Lakó- és nem lakóépület építése
 42  Egyéb építmény építése
 43  Speciális szaképítés
 49  Szárazföldi, csővezetékes szállítás
 50  Vízi szállítás
 51  Légi szállítás
 52  Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
 72.1  Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
 01  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
 02.3  Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
 03  Halászat, halgazdálkodás
 10  Élelmiszergyártás 

 Kivéve: 
 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 
 10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

 11  Italgyártás
 12  Dohánytermék gyártása
 13  Textília gyártása
 14  Ruházati termék gyártása
 15  Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
 16.29  Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 18  Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
 25  Fémfeldolgozási termék gyártása 

 Kivéve: 
 25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása 
 25.3 Gőzkazán gyártása 
 25.4 Fegyver-, lőszergyártás 
 25.5 Fémalakítás, porkohászat
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 26  Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
 27  Villamos berendezés gyártása
 28.23  Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 29  Közúti jármű gyártása
 30  Egyéb jármű gyártása 

 Kivéve: 
 30.11 Hajógyártás 
 30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása

 32  Egyéb feldolgozóipari tevékenység
 33  Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
 36  Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 41.10  Épületépítési projekt szervezése
 45.2  Gépjárműjavítás, karbantartás
 45.4  Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
 59  Film, -videógyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
 61  Távközlés
 71.2  Műszaki vizsgálat, elemzés
 75  Állat-egészségügyi ellátás
 80  Biztonsági, nyomozói tevékenység
 81  Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
 85.32  Szakmai középfokú oktatás
 85.41  Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
 85.42  Felsőfokú oktatás
 85.5  Egyéb oktatás
 86  Humán-egészségügyi ellátás
 87  Bentlakásos, nem kórházi ápolás
 95  Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
 96.03  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
 97  Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
 III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
 45  Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

 Kivéve: 
 45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
 45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 46  Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 47  Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
 53  Postai, futárpostai tevékenység
 55  Szálláshely-szolgáltatás
 56  Vendéglátás
 58  Kiadói tevékenység
 60  Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
 62  Információ-technológiai szolgáltatás
 63  Információs szolgáltatás
 64  Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
 65  Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
 66  Egyéb pénzügyi tevékenység
 68  Ingatlanügyletek
 69  Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
 70  Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
 71  Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés 

 Kivéve: 
 71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

 72.2  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
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 73  Reklám, piackutatás
 74  Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 77  Kölcsönzés, operatív lízing
 78  Munkaerőpiaci szolgáltatás
 79  Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
 82  Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
 84  Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
 85  Oktatás 

 Kivéve: 
 85.32 Szakmai középfokú oktatás 
 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
 85.42 Felsőfokú oktatás 
 85.5 Egyéb oktatás

 88  Szociális ellátás bentlakás nélkül
 90  Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
 91  Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
 92  Szerencsejáték, fogadás
 93  Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység
 94  Érdekképviselet
 96  Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)

”

2. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez

 1.  A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/a) alpontjában a „két” szövegrész helyébe a „négy” szöveg lép.
 2.  A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/b) alpontjában a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.
 3.  A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/c) alpontjában a „négy” szövegrész helyébe a „hat” szöveg lép.
 4.  A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/e) alpontjában az „és minden megkezdett 600” szövegrész helyébe az „és 

1000 munkavállaló felett minden megkezdett 400” szöveg lép.
 5.  A  MüM rendelet 2. számú melléklet 3.  pont II/e)  alpontjában az  „és minden megkezdett” szövegrész helyébe  

az „és 1000 munkavállaló felett minden megkezdett” szöveg lép.

3. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez

A MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” című alcíme 9. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„9. A munkaképtelenség időtartama:
A munkaképtelenség időtartama azon teljes munkanapok száma, amíg a munkavállaló a munkabalesetből kifolyólag 
munkaképtelen volt. Amennyiben a  munkavállaló hetente vagy havonta csak néhány napot dolgozik, akkor 
munkaképtelen napoknak kell tekinteni az olyan napokat is, amikor a munkavállaló rendszerint nem dolgozik, kivéve 
a pihenőnapokat és munkaszüneti napokat.
A kódnégyzetekbe a munkaképtelenséggel járó munkanapokra vonatkozó számot három számjegyes formátumban 
kell megadni. Jelentésre csak azok a munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint három teljes munkanapig tartó 
munkaképtelenséget okoztak, ennek megfelelően 004-125 közé eső (a két szélsőértéket is beleértve) munkaképtelen 
munkanapok esetén a  konkrét kiesett munkanapok számát kell beírni. Például: 15 munkaképtelen munkanap 
esetén a 015 kódot, 96 munkaképtelen munkanap esetén a 096 kódot kell feltüntetni. Speciális kódokkal kell jelölni 
a 126 munkanapot elérő vagy azt meghaladó, továbbá a tartós munkaképtelenséget (997) és a halálos kimenetelű 
balesetet (998). A tartós munkaképtelenség megállapításáig vagy a halál bekövetkeztéig kieső munkanapokat nem 
kell figyelembe venni.
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Amennyiben a  munkaképtelenség időtartama a  jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, 
a  kódnégyzetbe az  „A” betűjelzést kell beírni. A  munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően 
haladéktalanul, de legkésőbb az ismertté válást követő hónap 8. napjáig kell a munkaképtelen napok számát közlő 
jegyzőkönyv (adatszolgáltatás: 4-es kód) egy-egy példányát megküldenie mindazon helyekre, ahová a  vonatkozó 
jogszabály az eredeti jegyzőkönyv megküldésére kötelezte. Postai úton történő megküldés esetén a munkaképtelen 
napok számát közlő jegyzőkönyvnek az  első jegyzőkönyv adatai közül – a  munkaképtelen napok számán túl – 
legalább az (A), (B), (C), (I) blokkokban leírtakat kell tartalmaznia.
Amennyiben a  munkavállaló a  felgyógyulását követően a  munkabalesetéből eredően ismét munkaképtelenné 
válik, akkor egy munkaképtelen munkanapok számát közlő jegyzőkönyvet kell kitölteni és az összes munkaképtelen 
munkanapok számát kell beírni. Ebben az esetben a munkaképtelenség időtartamát úgy kell meghatározni, hogy 
a korábban bejelentett munkaképtelen munkanapok számához hozzá kell adni az újabb munkaképtelen munkanapok 
számát. Postai úton történő megküldés esetén a jegyzőkönyvben a munkaképtelen napok számán túl legalább az (A), 
(B), (C), (I) blokkokat kell kitölteni, valamint a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában az ismételt jegyzőkönyv 
megküldésének okát is jelezni kell.
Például: a  sérült munkavállaló első alkalommal 10 teljes munkanapot esett ki a  munkából, amelyet bejelentett 
a munkáltató. Felgyógyulását követően munkába állt, de későbbiekben kiderült, hogy a munkabalesetéből eredően 
műtétre van szüksége és emiatt további 13 teljes munkanapra esett ki a munkából. Ebben az esetben a munkáltató 
egy munkaképtelen munkanapok számát közlő jegyzőkönyvet tölt ki, amelyben a munkaképtelenség időtartamra 
vonatkozó kódnégyzetekbe a 023 (azaz 010+013) kódot írja.

Kód Megjelölés

 004-125  Munkaképtelen munkanapok száma 

 997  126 munkanapot elérő vagy azt meghaladó, továbbá tartós munkaképtelenség

 998  Halálos kimenetelű munkabaleset

 A  A munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg

”
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