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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
105/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán
Királyság Kormánya között Koppenhágában,

az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális
együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1971. szeptember 29-én nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Dán Ki rály ság Kor má nya kö zött Kop pen há gá ban, az
1971. évi feb ru ár hó 24. nap ján alá írt kul tu rá lis együtt mû -
kö dé si Egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren -
de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
for Cultural Co-operation between the Government

of the Hungarian People’s Republic
and the Government of the Kingdom of Denmark

The Go vern ment of the Hun ga ri an Pe op le’s Re pub lic
and the Go vern ment of the King dom of Den mark, de si ro us 
of ad van cing furt her the fri endly re lat ions bet we en the ir
co unt ri es and of pro mo ting co-ope rat ion in the fi elds of
cul tu re, edu ca ti on and sci en ces, have ag re ed as fol lows:

Article I

The Cont rac ting Par ti es will fa ci li ta te the te a ching of
the lan gu a ge and li te ra tu re of the ot her co unt ry at the ir
uni ver si ti es.

Article II

The Cont rac ting Par ti es will en de a vo ur to en su re that
the text bo oks used in the ir pri ma ry and se con da ry scho ols
as well as uni ver si ti es and ot her ins ti tu ti ons of hig her

edu ca ti on give ade qu a te in for mat ion abo ut the ot her
co unt ry.

Article III

In or der to furt her ge ne ral in for mat ion on the his to ry
and cul tu re of the res pec ti ve pe op les, the Cont rac ting
Par ti es will en co u ra ge the trans la ti on and pub li ca ti on of
the works of Hun ga ri an and Da nish aut hors, the
pre sen ta ti on of Hun ga ri an and Da nish pla ys and mu si cal
com po si ti ons.

Article IV

The Cont rac ting Par ti es will en co u ra ge the ex chan ge of
ar tists and ar tis tic en semb les in the fi elds of the at re, bal let,
ope ra and mu sic.

Article V

The Cont rac ting Par ti es will fa ci li ta te the pre sen ta ti on
and dist ri bu ti on of outs tan ding films made in the ot her
co unt ry and cir cu la ti on of ar tis tic, to u ris tic, edu ca ti o nal
and sci en ti fic films or ot her au dio-vi su al me ans on a
non-com mer ci al ba sis.

Article VI

The Cont rac ting Par ti es will pro mo te di rect
co-ope rat ion bet we en bro ad cas ting and te le vi si on ser vi ces 
of the two co unt ri es.

Article VII

The Cont rac ting Par ti es will fa ci li ta te the ex chan ge of
cul tu ral, edu ca ti o nal, sci en ti fic and tech ni cal pub li ca ti ons
and pe ri o di cals as well as do cu men ta ti on bet we en the
edu ca ti o nal and sci en ti fic ins ti tu ti ons, lib ra ri es and
ar chi ves of the two co unt ri es.

Article VIII

The Cont rac ting Par ti es will pro mo te the pre sen ta ti on
of art, edu ca ti o nal and sci en ti fic as well as book
ex hi bi ti ons in the ir co unt ri es.

Article IX

The Cont rac ting Par ti es will mu tu ally en co u ra ge and
de ve lop co-ope rat ion in the fi elds of cul tu re, edu ca ti on and 
sci en ces.
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Article X

The Cont rac ting Par ti es will of fer scho lars hips on a
mu tu al ba sis for stu dents and postg ra du a tes as well as
re se arch wor kers for the pur po se of stu dy and re se arch in
the ot her co unt ry.

Article XI

The Cont rac ting Par ti es will fa ci li ta te ac cess to the ir
cul tu ral and sci en ti fic ins ti tu ti ons, lib ra ri es, ar chi ves and
mu se ums for spe ci a lists of the ot her co unt ry.

Article XII

The Cont rac ting Par ti es will mu tu ally fa ci li ta te the
par ti ci pa ti on of cul tu ral, edu ca ti o nal and sci en ti fic
spe ci a lists in cong res ses, col lo qu ia and ot her me e tings
held in the ir co unt ri es.

Article XIII

The Cont rac ting Par ti es will en co u ra ge the
es tab lish ment of di rect con tacts and co-ope rat ion bet we en
the cul tu ral, edu ca ti o nal and sci en ti fic ins ti tu ti ons of the
two co unt ri es, and to this end, they will fa ci li ta te mu tu al
vi sits and stu dy-to urs of uni ver sity lec tu rers, spe ci a lists,
re se arch-wor kers, stu dents and de le ga ti ons.

Article XIV

The Cont rac ting Par ti es will pro mo te co-ope rat ion
bet we en the Na ti o nal Com mis si ons for UNESCO of the
two co unt ri es.

Article XV

The Cont rac ting Par ti es will pro mo te co-ope rat ion
bet we en the yo uth or ga ni za ti ons of the two co unt ri es.

Article XVI

The Cont rac ting Par ti es will en co u ra ge the
de ve lop ment of con tacts bet we en the two co unt ri es in the
fi elds of sport s and to u rism.

Article XVII

The Cont rac ting Par ti es ag ree that the Jo int
Com mis si on ap po in ted by them for the imp le men ta ti on of

this Ag re e ment will meet pe ri o di cally, in the ir res pec ti ve
co unt ri es al ter na tely, to ela bo ra te a de ta i led pro gram me of
work.

Article XVIII

The pre sent Ag re e ment will be imp le men ted in
ac cor dan ce with the laws and re gu lat ions in for ce in the
two co unt ri es.

Article XIX

The pre sent Ag re e ment shall be ra ti fi ed and the
ex chan ge of the inst ru ments of ra ti fi ca ti on shall take pla ce
in Bu da pest.

The pre sent Ag re e ment shall en ter into for ce on the day
of the ex chan ge of the inst ru ments of ra ti fi ca ti on.

The pre sent Ag re e ment is conc lu ded for a pe ri od of five
ye ars. Af ter that pe ri od it re ma ins in for ce un til it is
de no un ced by eit her Party at six months’ no ti ce.

Done in Co pen ha gen on 24th Feb ru a ry, 1971, in two
ori gi nal co pi es in the Eng lish lan gu a ge.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Hun ga ri an of the King dom of Den mark

Pe op le’s Re pub lic

Kulturális együttmûködési egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság

Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Dán Ki rály -
ság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy az orszá -
gaik kö zöt ti ba rá ti kap cso la to kat to vább fej lesszék és elõ -
moz dít sák az együtt mû kö dést a kul tú ra, az ok ta tás és a
 tudományok te rü le tén, az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

I. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik a má sik or szág nyel -
vének és iro dal má nak ok ta tá sát az egye te me i ken.

II. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek arra tö rek sze nek, hogy az al só- és
 középfokú is ko lá ik ban, va la mint az egye te me i ken és más
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik ben hasz ná la tos tan köny vek
meg fe le lõ tá jé koz ta tást ad ja nak a má sik or szág ról.

III. Cikk

A má sik nép tör té nel mé nek és kul tú rá já nak jobb meg is -
mer te té se ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a ma -
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gyar, il le tõ leg dán szer zõk mû ve i nek le for dí tá sát és ki adá -
sát a ma gyar, il le tõ leg dán szín mû vek, va la mint ze ne mû -
vek be mu ta tá sát.

IV. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a mû vé szek és mû vé sze ti
együt te sek köl csö nös fel lé pé se it a szín ház, a ba lett, az
ope ra és a zene te rü le tén.

V. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik a má sik or szág ban
 készült ki emel ke dõ film al ko tá sok be mu ta tá sát és for gal -
ma zá sát, to váb bá mû vé sze ti, ide gen for gal mi, ok ta tó, va la -
mint tu do má nyos fil mek és más au di o vi zu á lis esz kö zök
nem ke res ke del mi ala pon tör té nõ ter jesz té sét.

VI. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ moz dít ják a két or szág rá di ó ja és
te le ví zi ó ja kö zöt ti köz vet len együtt mû kö dést.

VII. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik a kul tu rá lis, ok ta tá si,
tu do má nyos és mû sza ki ki ad vá nyok, fo lyó ira tok, va la mint 
a do ku men tá ci ók cse ré jét a két or szág ok ta tá si és tu do má -
nyos in téz mé nyei, könyv tá rai és le vél tá rai kö zött.

VIII. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek or szá ga ik ban elõ moz dít ják a mû vé -
sze ti al ko tá sok be mu ta tá sát, va la mint az ok ta tá si és tu do -
má nyos ki ál lí tá sok, to váb bá a könyv ki ál lí tá sok meg ren de -
zé sét.

IX. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen elõ se gí tik és fej lesz tik
az együtt mû kö dést a kul tú ra, az ok ta tás és a tu do má nyok
te rü le tén.

X. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a má sik or szág ban vég zen dõ ta nul -
má nyok és ku ta tá sok cél já ból, a köl csö nös ség alap ján ösz -
tön díj ban ré sze sí te nek egye te mi és fõ is ko lai hall ga tó kat és 

az egye tem el vég zé se utá ni to vább kép zés ben részt ve võ
sze mé lye ket, va la mint ku ta tó kat.

XI. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik a má sik or szág szak -
em be rei szá má ra a kul tu rá lis és tu do má nyos intézmé -
nyeik, könyv tá ra ik, le vél tá ra ik és mú ze u ma ik ta nul má -
nyo zá sát.

XII. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen meg könnyí tik a kul tu rá -
lis, ok ta tá si és tu do má nyos szak em be re ik rész vé te lét az
 országukban meg ren de zés re ke rü lõ kong resszu so kon,
 kollokviumokon és egyéb össze jö ve te le ken.

XIII. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a két or szág kul tu rá lis,
 oktatási és tu do má nyos in téz mé nyei kö zöt ti köz vet len
kap cso la tok és együtt mû kö dés ki ala kí tá sát, és eb bõl a cél -
ból meg könnyí tik az egye te mi ok ta tók, szak em be rek,
 kutatók, egye te mi hall ga tók, va la mint kül dött sé gek köl -
csö nös lá to ga tá sa it és ta nul mány út ja it.

XIV. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ moz dít ják a két or szág UNESCO
nem ze ti bi zott sá ga kö zöt ti együtt mû kö dést.

XV. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ moz dít ják a két or szág if jú sá gi
szer ve ze tei kö zöt ti együtt mû kö dést.

XVI. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a két or szág kö zöt ti kap -
cso la tok fej lesz té sét a sport- és az ide gen for ga lom terü -
letén.

XVII. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az
Egyez mény vég re haj tá sá ra ál ta luk ki je lölt Ve gyes bi zott -
ság idõ sza kon ként össze ül a két or szág ban fel vált va, hogy
a rész le tes mun ka ter vet ki dol goz za.
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XVIII. Cikk

Az Egyez mény a két or szág ban ha tály ban levõ tör -
vényekkel és más jog sza bá lyok kal össz hang ban ke rül vég -
re haj tás ra.

XIX. Cikk

Az Egyez ményt meg kell erõ sí te ni és a meg erõ sí tõ
 okiratokat Bu da pes ten kell ki cse rél ni.

Az Egyez mény a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek
nap ján lép ha tály ba.

Az Egyez ményt öt évi idõ tar tam ra kö töt ték. En nek
 letelte után az Egyez mény to vább ra is ha tály ban ma rad
mind ad dig, amíg azt az egyik Fél hat hó nap ra fel nem
mond ja.

Ké szült Kop pen há gá ban, az 1971. évi feb ru ár hó
24. nap ján, két ere de ti pél dány ban, an gol nyel ven.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter, a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a tu riz mu -
sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
106/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között

a mûszaki-tudományos együttmûködésrõl Quitóban
az 1971. szeptember 24. napján kötött megállapodás

kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1972. február 22-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az
Ecu a do ri Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a mû sza ki-tu do -

má nyos együtt mû kö dés rõl Qu i tó ban az 1971. szep tem -
ber 24. nap ján kö tött Meg ál la po dást (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a
 következõ:

„Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között

a mûszaki-tudományos együttmûködésrõl

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Ecu a do ri
Köz tár sa ság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy
 országaik kö zöt ti ba rá ti kap cso la to kat a jog egyen lõ ség
alap ján, mû sza ki-tu do má nyos együtt mû kö dés út ján to -
vább erõ sít sék és meg gyõ zõd ve an nak né pe ik szá má ra
szol gá ló köl csö nös elõ nye i rõl, az aláb bi ak ban ál la pod nak
meg:

I. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek or szá ga ik kö zött a mû sza ki és tu do -
má nyos együtt mû kö dést az ön ren del ke zés és egy más bel -
ügye i be való be nem avat ko zás el vé nek tisz te let ben tar -
tásával, va la mint a köl csö nös elõ nyök alap ján fo ga na to sít -
ják.

II. Cikk

Az elõ zõ cikk ben elõ irány zott együtt mû kö dés vonat -
kozik:

1. szak ér tõk és ta nács adók cse ré jé re,
2. egye te mi ta ná rok és ta nu lók cse ré jé re,
3. ösz tön dí jak nyúj tá sá ra,
4. tá jé koz ta tá sok, va la mint mû sza ki és tu do má nyos

anya gok cse ré jé re,
5. a tu do mány és tech no ló gia te rü le té hez tar to zó tech -

ni kai ter vek és do ku men tá ci ók cse ré jé re, va la mint
6. min den egyéb, köl csö nö sen el fo ga dott mû sza ki és

tu do má nyos együtt mû kö dé si for má ra.

III. Cikk

A tu do má nyos és mû sza ki együtt mû kö dés fel té te le it
és mó do za ta it kü lön szer zõ dé sek út ján egyez te tik az Ecu a -
do ri Kül ügy mi nisz té ri um vagy az Ecu a do ri Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl e cél ra ki je lölt szer ve zet és a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya meg bí zá sá ból a Nem zet kö zi
Mû sza ki Tu do má nyos Együtt mû kö dé si Iro da (Tes co).
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IV. Cikk

Je len Meg ál la po dás alap ján lét re ho zott bár mely együtt -
mû kö dé si prog ram meg va ló sí tá sá ra az Ecu a do ri Kül ügy -
mi nisz té ri um vagy az Ecu a do ri Köz tár sa ság Kor má nya
 által e cél ra ki je lölt szer ve zet és a Tes co ki egé szí tõ sza bá -
lyo zá sok ban vagy meg egye zé sek ben rög zít he tik az em lí -
tett prog ra mok mi ben lé tét, idõ tar ta mát, a hoz zá já ru lá so -
kat, az ad mi niszt ra tív el já rá so kat, va la mint meg ha tá roz -
hat ják az azok vég re haj tá sá ra ille té kes szer ve ze tet vagy
 intézményt.

V. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy egy más sal
 kötött elõ ze tes meg ál la po dás nél kül nem köz lik har ma dik
fél lel a je len Meg ál la po dás ke re té ben meg va ló su ló mû sza -
ki és tu do má nyos együtt mû kö dés ered mé nye it.

VI. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy a je len Meg ál -
la po dás cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sá ra ki kül dött sze mé -
lyek nek a fo ga dó or szág ban ér vé nyes tör vények sze rint
biz to sít ják te vé keny sé gük ren del te tés sze rû be töl té sé hez
a szük sé ges könnyí té se ket.

VII. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen nyújt ják
a) je len Meg ál la po dás ban elõ irány zott mû sza ki és

 tudományos együtt mû kö dés meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
anya gok és fel sze re lé sek vám- és egyéb adó men tes sé gét,

b) je len Meg ál la po dás ke re té ben ki kül dött tech ni ku sok 
és szak ér tõk adó fi ze tés aló li men tes sé gét, és

c) a ki kül de tés ben levõ mû sza ki ak és szak ér tõk ház tar -
tá si és sze mé lyi hasz ná la tú in gó sá gá ra be köl töz kö dé sük
al kal má val a vám men tes ség ked vez mé nyét, és ugyan csak
men te sí tik a pénz ügyi ter hek tõl ezen ja vak ki vi te lét.

VIII. Cikk

Je len Meg ál la po dás a meg erõ sí tés rõl  szóló ok má nyok
ki cse ré lé sé vel lép élet be. A Meg ál la po dás ha tá lya há rom
év és an nak le jár tá val hall ga tó la go san to váb bi egy éves
idõ szak ra meg hosszab bo dik, ha a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke
sem mond ja fel azt írás ban a min den ko ri le já rat elõtt hat
hó nap pal.

IX. Cikk

Ha a je len Meg ál la po dás le jár ta kor füg gõ ben levõ mû -
sza ki és tu do má nyos együtt mû kö dé si szer zõ dé sek len né -
nek, úgy eze ket tel je sí té sü kig vég re hajt ják.

Mi nek hi te lé ül az e cél ra ki je lölt telj ha tal mú meg bí zot tak:
Dr. Ra fa el Gar cia Ve las co, az Ecu a do ri Köz tár sa ság

 külügyminisztere és dr. Ti már Má tyás, a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság Kor má nyá nak el nök he lyet te se alá ír ják je len meg -
ál la po dást, Qu i tó ban, ezer ki lenc száz het ven egy szep tem -
ber hó hu szon ne gye di kén, két ere de ti pél dány ban, mind -
ket tõ spa nyol és ma gyar nyel ven, me lyek egyen lõ ér vé -
nyû ek.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

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

A Kormány
107/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, 

az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális
együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1971. október 18-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és
a Gha nai Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Acc rá ban, az
1971. évi jú ni us hó 8. nap ján alá írt kul tu rá lis együtt mû kö -
dé si Egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de -
let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális együttmûködési egyezmény
a Magyar Népköztársaság

és a Ghanai Köztársaság között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Gha nai
 Köztársaság Kor má nya – a továb biak ban „Szer zõ dõ
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 Felek”-ként em lít ve az Egyez mény ben – azon óha juk nak
adva ki fe je zést, hogy a két or szág kö zöt ti kap cso la to kat
fej lesszék a kul tú ra, ok ta tás, tu do mány és mû vé szet te rü le -
tén való együtt mû kö dés út ján, el ha tá roz ták a je len Egyez -
mény meg kö té sét és az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik az or szá ga ik kö zöt ti kul tu -
rá lis cse rét és a két or szág kul tu rá lis kin cse i nek, va la mint
a kul tú ra, ok ta tás, tu do mány és mû vé sze tek te rén el ért
ered mé nye ik köl csö nös meg is me ré sét.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik or szá ga ik kul tu rá lis, ok ta -
tá si, tu do má nyos, egész ség ügyi és mû vé sze ti szer ve ze te i -
nek együtt mû kö dé sét és ta pasz ta lat cse ré jét, s e cél ból ösz -
tö nöz ni fog ják egye te mi ta ná rok, va la mint szak mai és tu -
do má nyos in téz mé nyek ta ná ra i nak köl csö nös lá to ga tá sa it.

3. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél ösz tön dí jak és más ked vez mé -
nyek nyúj tá sá val le he tõ vé fog ja ten ni a má sik Szer zõ dõ
Fél ál lam pol gá rai ré szé re az egye te me in és más ok ta tá si
in téz mé nye in való ta nu lást. Az el fo ga dás ügyé ben a Fo -
gadó Fél ha tá roz.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek le he tõ ség sze rint elõ se gí tik az or szá -
ga ik ál lam pol gá rai kö zöt ti sport ver se nye ket, va la mint a
spor to lók és sport ok ta tók köl csö nös lá to ga tá sát.

5. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél tá mo gat ja a má sik Szer zõ dõ Fél
ze ne mû ve i nek, szín da rab ja i nak és film je i nek be mu ta tá sát, 
elõ adá so kat és ki ál lí tá so kat ren dez és ösz tön zi a le for dí tott 
tu do má nyos, tech no ló gi ai és mû vé sze ti mû vek ter jesz té -
sét. Az elõ adá sok té má it a Szer zõ dõ Fe lek egyez te tik.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a rá dió- és te le ví zió prog ra -
mok, fil mek, va la mint a má sik or szág tu do má nyos, kul tu -
rá lis és ok ta tá si anya ga i nak köl csö nös cse ré jét, amely a
 fogadó or szág elõ írásainak és sza bá lya i nak meg fele lõen
tör té nik.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják a má sik or szág ban
ado má nyo zott ok le ve lek és tu do má nyos fo ko za tok el is me -
ré sé nek kér dé sét. Amennyi ben szük sé ges nek mu tat ko zik,
a Szer zõ dõ Fe lek e cél ból kü lön egyez ményt köt nek.

8. Cikk

Je len Egyez mény vég re haj tá sá ra a Szer zõ dõ Fe lek kul -
tu rá lis együtt mû kö dé si prog ra mot dol goz nak ki meg ha tá -
ro zott idõ szak ra.

9. Cikk

1. Je len Egyez mény azon a na pon lép élet be, ami kor a
két Szer zõ dõ Fél jegy zék vál tás sal iga zol ja, hogy az
Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek meg fe le lõ al kot má nyos
 eljárásuk so rán jó vá hagy ták vagy ra ti fi kál ták.

2. Ez az Egyez mény ér vény be lé pé se nap já tól szá mí tott
öt (5) éves idõ szak ra ma rad ér vény ben az zal, hogy az a
Szer zõ dõ Fe lek meg ál la po dá sá nak meg fe le lõ to váb bi idõ -
szak ra meg újít ha tó, amennyi ben va la me lyik fél ezen
 kívánságát az Egyez mény le jár ta elõtt hat (6) hó nap pal
írás ban a má sik fél tu do má sá ra hoz za.

3. En nek hi te lé ül az alul írot tak, kor má nyuk kel lõ fel ha -
tal ma zá sá nak bir to ká ban, a je len Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült Acc rá ban, az 1971. évi jú ni us hó 8. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar és an gol nyel ven, mind két
szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gondos -
kodik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
108/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Guineai Köztársaság Kormánya között

Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött
kulturális egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1960. november 10-én nemzetközi jogilag

hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és
a Gu i ne ai Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Co nak ry ban az
1960. évi ja nu ár hó 12. nap ján kö tött kul tu rá lis Egyez -
ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel kihir -
deti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai

Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Gu i ne ai Köz -
tár sa ság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy meg szi -
lár dít sák a két ál lam kö zöt ti ba rá ti kap cso la to kat és elõ se -
gít sék a köl csö nös együtt mû kö dést a tu do mány, a mû vé -
szet és a kul tu rá lis élet egyéb te rü le tén, el ha tá roz ták a je len 
Egyez mény meg kö té sét és e cél ból meg ha tal ma zot ta i kat
ki ne vez ték, akik jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá -
suk ki cse ré lé se után a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen elõ moz dít ják és
tá mo gat ják az együtt mû kö dést ál la ma ik kö zött a tu do -
mány, a mû vé szet és a kul tu rá lis élet egyéb te rü le tén.
E cél ból a Ma gas Szer zõ dõ Fe lek

a) elõ se gí tik, hogy egye te me i ken rend sze res tan fo lya -
mo kat in dít sa nak a má sik Fél or szá gá nak iro dal má ról és
tör té nel mé rõl;

b) ta nul má nyi se gély ala pot és ösz tön dí jat lé te sí te nek
ab ból a cél ból, hogy le he tõ vé te gyék egy más állampol -
gárainak ta nul má nyok és ku ta tá sok foly ta tá sát, va la mint
tech ni kai kép zé sét a má sik ál lam ban;

c) ki cse ré lik az egy más ál la má ban ki adott tu do má nyos
és mû vé sze ti szak ki ad vá nyo kat ér vény ben levõ ha zai jog -
sza bá lya ik nak és elõ írásaiknak meg fele lõen;

d) pá lyá za to kat hir det nek és dí ja kat osz ta nak ki az
olyan szer zõk és for dí tók szá má ra, akik mun ká juk kal köz -
re mû köd nek ab ban, hogy az egyik Fél ál la má ban nép sze -
rû sít sék a má sik Fél ál la má nak tu do má nyos és mû vé sze ti
ered mé nye it, va la mint al ko tá sa it;

e) elõ se gí tik az ál la muk ban hi va ta lo san el is mert tu do -
má nyos, mû vé sze ti és egyéb kul tu rá lis szer ve ze tek kö zöt ti
cse rét, így pl. a nem ze ti könyv tá rak, a tu do má nyos, mû vé -
sze ti és tör té nel mi mú ze u mok vo nat ko zá sá ban;

f) le he tõ vé te szik a má sik fél szá má ra mû vé sze ti és más
kul tu rá lis jel le gû ki ál lí tá sok, szín há zi és film be mu ta tók,
ze nei és rá dió elõ adá sok ren de zé sét te rü le tü kön: e cél ból
a két ál lam ille té kes ha tó sá gai ese ten ként kü lön meg ál la -
po dást köt nek egy más sal;

g) egy más né pe i nek jobb meg is me ré se ér de ké ben elõ -
se gí tik cik kek, is mer te tõ anya gok, fil mek meg je le né sét,
 illetve be mu ta tá sát a saj tó ban, il let ve a rá di ó ban és te le ví -
zi ó ban;

h) elõ se gí tik új ság írók cse re lá to ga tá sát;
i) a sze mé lyes ta pasz ta la to kon ala pu ló ta pasz ta lat cse re

elõ moz dí tá sa cél já ból tá mo gat ni fog ják az e cél ra ki je lölt
kul tu rá lis és szak mai kül dött sé gek, il let ve ki kül döt tek
 látogatásainak cse ré jé re vo nat ko zó meg ál la po dá so kat;

j) elõ se gí tik a má sik Fél film je i nek és hang le me ze i nek
be ho za ta lát ál la muk ba.

2. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a má sik ál lam tu do -
má nyá nak, mû vé sze té nek, kul tú rá já nak meg is mer te té sét
saj tó, rá dió és elõ adá sok út ján.

3. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják, hogy az ille té kes
ok ta tás ügyi in téz mé nye ik ál tal ki adott tör té ne lem és föld -
rajz tan köny vek a le he tõ sé gek hez ké pest elõ se gít sék a
 másik ál lam tör té nel mé nek, il let ve föld raj zá nak meg is me -
ré sét.

4. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek fe lül vizs gál ják a má sik ál lam
in téz mé nyei ál tal ki bo csá tott tu do má nyos fo ko za tok és
dip lo mák egyen jo gú sá gá nak el is me ré sé hez szük sé ges fel -
té te le ket, s e tárgy ban ille té kes ha tó sá ga ik kü lön meg ál la -
po dást köt nek.

5. Cikk

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik sport ver se nyek ren -
de zé sét or szá ga ik, il let ve sport egye sü le te ik kö zött.
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6. Cikk

A je len Egyez mény ben fog lalt fel ada tok meg va ló sí tá sa
ér de ké ben a Ma gas Szer zõ dõ Fe lek éven ként kul tu rá lis
mun ka ter vet ké szí te nek, s ezt dip lo má ci ai úton egy más hoz 
el jut tat ják.

7. Cikk

A je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni. A meg erõ sí tõ
ok ira to kat Co nak ry ban kell ki cse rél ni.

Az Egyez mény a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek
nap ján lép ha tály ba.

A je len Egyez mény ha tály ban ma rad at tól a nap tól szá -
mí tott hat hó nap el tel té ig, ami kor az Egyez mény fel mon -
dá sá ra irá nyu ló szán dé kát a Ma gas Szer zõ dõ Fe lek va la -
me lyi ke írás ban köz li.

A je len Egyez mény Co nak ry ban, az 1960. évi ja nu ár hó
12. nap ján ké szült, két ere de ti pél dány ban, ma gyar és fran -
cia nyel ven, mind két szö veg egy aránt hi te les.

En nek hi te lé ül a Ma gas Szer zõ dõ Fe lek Meg ha tal ma -
zot tai a je len Egyez ményt alá ír ták és pe csét tel lát ták el.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gondos -
kodik.

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

A Kormány
109/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai
Köztársaság Kormánya között New Delhiben,

az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális
együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1963. április 25-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az
In di ai Köz tár sa ság Kor má nya kö zött New Del hi ben, az
1962. évi már ci us hó 30. nap ján kö tött kul tu rá lis együtt -

mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló Egyez ményt
(a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális Együttmûködési Egyezmény
a Magyar Népköztársaság és az Indiai Köztársaság

Kormányai között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az In di ai Köz -
tár sa ság Kor má nya

at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a két or szág kö zöt ti ba rá ti
kap cso la to kat erõ sít sék, kö zöt tük a kul tu rá lis kap cso la to -
kat elõ moz dít sák és ok ta tá si, szo ci á lis és kul tu rá lis té ren
a köl csö nös együtt mû kö dést fej lesszék,

el ha tá roz ták, hogy Kul tu rá lis Együtt mû kö dé si Egyez -
ményt köt nek, és eb bõl a cél ból ki ne vez ték meg ha tal ma -
zot ta i kat, akik meg bí zó le ve le i ket ki cse rél ték, azo kat kel lõ
alak ban ki ál lí tott nak ta lál ták és meg ál la pod tak a követ -
kezõkben:

I. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ki fe je zik azt az óha ju kat, hogy tá mo -
gas sák és elõ moz dít sák együtt mû kö dé sü ket a kul tú ra, a
 tudomány, az ok ta tás, az iro da lom és a mû vé szet te rü le tén.

II. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a ren del ke zé sük re álló pénz ügyi for -
rá sok ke re tén be lül min den le he tõ mó don elõ moz dít ják
a szo ros együtt mû kö dés fej lesz té sét, a két or szág kultu -
rális, tu do má nyos, mû vé sze ti, ok ta tá si, egész ség ügyi,
sport és más ha son ló in téz mé nyei kö zött, kü lö nö sen

a) a kul tú ra és a mû vé sze tek mû ve lõ i nek, pro fesszo -
rok nak, tu dó sok nak, ok ta tók nak és ta nu lók nak cse ré je;

b) mind két or szág ok ta tá si és kul tu rá lis te vé keny sé gét
be mu ta tó ki ál lí tá sok szer ve zé se, szín há zi és tánc elõ adá -
sok, film be mu ta tók és ze nei hang ver se nyek ren de zé se;

c) tu do má nyos, iro dal mi és mû vé sze ti ér té kû köny vek,
fo lyó ira tok és más ki ad vá nyok for dí tá sa és cse ré je;

d) tu do má nyos, mû vé sze ti, iro dal mi stb. tár gyú fil mek,
film hír adók, hang le me zek, fény ké pes és írott anya gok
cse ré je;

e) sport és at lé ti kai csa pa tok köl csö nös lá to ga tá sa
ál tal.

III. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek vizs gá lat tár gyá vá te szik, hogy or szá -
ga ik ban kü lön meg ál la po dás alap ján és az or szá ga ik ban
ér vény ben levõ tör vények sze rint kul tu rá lis in téz mé nye ket 
lé te sít se nek.
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IV. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek fel ajánl ják jó szol gá la ta i kat an nak
meg könnyí té se ér de ké ben, hogy a két or szág ban levõ
egye te mek és más ok ta tá si in téz mé nyek az ál ta luk adott
tu do má nyos ké pe sí tést, dip lo mát és bi zo nyít ványt az
 országaikban ér vé nyes tör vények sze rint köl csö nö sen el is -
mer jék.

V. Cikk

Ez az Egyez mény azon a na pon lép élet be, ame lyen a ra -
ti fi ká ci ós ok má nyo kat ki cse ré lik. Az ok má nyok kicseré -
lése a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül Bu da pes ten tör té nik.
Az Egyez mény öt évig ér vé nyes és öt év után is ér vény ben
ma rad mind ad dig, amíg bár mely Fél ál tal írás ban kö zölt
leg alább hat hó nap ra  szóló fel mon dás sal meg nem szû nik.

En nek ta nú sí tá sá ul a fent ne ve zett Meg ha tal ma zot tak
ezt az Egyez ményt alá ír ták ma gyar, hin di és an gol nyel -
ven, ké szült két-két pél dány ban. Mind egyik pél dány egy -
for mán hi te les, két ség ese tén azon ban az an gol szö veg az
irány adó.

New Del hi, ezer ki lenc száz hat van ket tõ év már ci us har -
min ca di kán.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter gon dos ko dik.

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

A Kormány
110/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Iraki Köztársaság Kormánya között

Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt
kulturális egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1959. november 10-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az
Ira ki Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1959. évi 

áp ri lis hó 11. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez ményt (a továb -
biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális egyezmény
a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság

Kormánya között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Ira ki Köz -
tár sa ság Kor má nya azon óha juk nak adva ki fe je zést, hogy
erõ sít sék a két or szág kö zöt ti együtt mû kö dést az ok ta tás -
ügy, a tu do mány és a kul tú ra te rü le tén és el mé lyít sék a két
nép ba rá ti kap cso la ta it, a je len egyez mény meg kö té sét
 határozták el, s ki ne vez ték e cél ból alul írott meg ha tal ma -
zot ta i kat, akik kor má nya ik ál tal erre kel lõ en fel ha tal maz va 
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik az or szá ga ik ban mû kö dõ
egye te mi ta ná rok, va la mint más ok ta tás ügyi in téz mé nyek
ta ná ra i nak cse ré jét.

2. Cikkely

Mind két Szer zõ dõ Fél
a) elõ se gí ti egye te me in és más ok ta tá si in téz mé nye i -

ben a má sik Fél or szá ga nyel vé nek, iro dal má nak és tör té -
nel mé nek ok ta tá sát,

b) biz to sít ja, hogy az or szá gá nak ok ta tás ügyi in téz mé -
nye i ben hasz nált tör té ne lem és föld rajz tan köny vek le he -
tõ leg vi lá gos ké pet ad ja nak a hall ga tók nak a má sik fél
 országáról.

3. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek a le he tõ sé gek figye lembe véte lével
ösz tön dí ja kat ad nak a má sik Fél ál lam pol gá rai szá má ra
 tanulmányok foly ta tá sa, a szük sé ges dip lo mák vagy tu do -
má nyos fo ko za tok meg szer zé se, ku ta tó mun ka és mû sza ki
kép zés cél já ból. Egye te me i ken és más in téz mé nye ik ben
ugyan ak kor meg ha tá ro zott szá mú he lyet biz to sí ta nak
olyan hall ga tók szá má ra, akik sa ját költ sé gü kön vagy kor -
má nyuk költ sé gén kí ván nak ta nul má nyo kat foly tat ni.

4. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik, hogy a má sik Fél or szá gá -
ban meg je lent fon tos mû ve ket sa ját or szá guk nyel vé re
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 lefordítsák és ki ad ják. Tá mo gat ják köny vek, fo lyó ira tok
és más ki ad vá nyok, ré gi sé gek – így pél dá ul má so la tok,
önt vé nyek – cse ré jét, ar che o ló gi ai ex pe dí ci ók szer ve zé sét
és ar che o ló gu sok köl csö nös lá to ga tá sát – az ille té kes
 intézményekre vo nat ko zó fenn ál ló ren de le tek és jog sza bá -
lyok figye lembe véte lével.

5. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek dí ja kat ad hat nak olyan szer zõk nek és
for dí tók nak, akik mun kás sá guk kal hoz zá já rul nak ah hoz,
hogy né pük meg is mer je a má sik Fél or szá gá nak tu do má -
nyos, kul tu rá lis és mû vé sze ti ered mé nye it.

6. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik
a) tu do má nyos és mû vé sze ti ki ál lí tá sok, va la mint

 dokumentációs anya gok cse ré jét,
b) a tu do má nyos, kul tu rá lis és mû vé sze ti in téz mé nyek

– pél dá ul egye te mek, nem ze ti könyv tá rak, mú ze u mok –
kö zöt ti együtt mû kö dést.

7. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek kul tu rá lis köz pon to kat lé te sít het nek
a má sik Fél or szá gá ban sa ját or szá guk tu do má nyos és kul -
tu rá lis fej lõ dé sé nek is mer te té se cél já ból.

8. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek min den ren del ke zé sük re álló esz köz -
zel elõ se gí tik mû vé sze ti ki ál lí tá sok, film- és szín há zi
 bemutatók, rá dió- és te le ví zi ós prog ra mok, kon cer tek cse -
ré jét; fen ti cél ból a két or szág ille té kes szer vei ese ten ként
kü lön meg ál la po dást köt nek.

9. Cikkely

A sze mé lyes kap cso la to kon ala pu ló ta pasz ta lat cse re
elõ se gí té se ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek le he tõ sé ge ik ke re -
te in be lül tá mo gat ják kul tu rá lis, egész ség ügyi és más szak -
mai de le gá ci ók, va la mint egyé nek köl csö nös lá to ga tá sát.

10. Cikkely

Mind két Szer zõ dõ Fél elõ se gí ti, hogy or szá gá ban a
 sajtó, rá dió, te le ví zió, film, va la mint elõ adá sok út ján tá jé -
koz tas sa a la kos sá got a má sik Fél or szá gá ról.

11. Cikkely

Mind két Szer zõ dõ Fél gon do san ta nul má nyoz ni fog ja
an nak le he tõ sé gét, hogy el is mer je a má sik Fél or szá gá ban
mû kö dõ in téz mé nyek ál tal ki adott tu do má nyos fo ko za tok
és dip lo mák egyen ér té kû sé gét.

12. Cikkely

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik sport ver se nyek köl csö nös
ren de zé sét és test ne ve lé si szak em be rek cse ré jét, va la mint
az if jú sá gi szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû kö dést.

13. Cikkely

Je len egyez mény ben fog lal tak vég re haj tá sa és a kul tu -
rá lis együtt mû kö dés mun ka ter vé nek ki dol go zá sa cél já ból
a Szer zõ dõ Fe lek Ma gya r–I ra ki Ve gyes bi zott sá got ala kí -
ta nak. A Ve gyes bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább két -
éven ként egy szer fel vált va Bu da pes ten vagy Bag dad ban
ülé se zik; tag jai an nak a kor mány nak kép vi se lõi, mely nek
or szá gá ban az ülést tart ják és a má sik Fél nagy kö vet sé gé -
nek kép vi se lõi vagy meg ha tal ma zott kül döt tei.

14. Cikkely

Je len egyez mény vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ pénz -
ügyi kér dé se ket a Szer zõ dõ Fe lek a kul tu rá lis együttmû -
ködés mun ka ter vé nek el ké szí té se kor ren de zik.

15. Cikkely

A je len egyez ményt a leg rö vi debb idõn be lül ra ti fi kál ni
fog ják és az a ra ti fi ká ci ós ok má nyok Bag dad ban tör té nõ
ki cse ré lé sé nek nap ján lép élet be. Az egyez mény ér vény -
ben ma rad at tól szá mí tott hat hó na pig, ami kor a Szer zõ dõ
Fe lek egyi ke a má sik Fe let an nak fel mon dá sá ra irá nyu ló
szán dé ká ról írás ban ér te sí ti.

En nek hi te lé ül az alul írott Meg ha tal ma zot tak ille té kes
kor má nya ik ál tal erre sza bály sze rû en fel ha tal maz va a
 jelen egyez ményt alá ír ták és pe csét jük kel el lát ták.

Ké szült Bu da pes ten, 1959. áp ri lis 11-én, két-két ere de ti
pél dány ban, ma gyar, arab és an gol nyel ven; mind há rom
pél dány egy for mán hi te les.

A ma gyar és az arab szö ve gek el té rõ ér tel me zé se ese tén
az an gol szö veg irány adó.

(Aláírások)”
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3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gondos -
kodik.

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

A Kormány
111/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság
között a Rádió, Televízió, Film, Színházmûvészet

és Hírszolgálat területén való együttmûködés
tárgyában, Bagdadban, 1961. október 11-én létrejött

egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1962. április 9-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Ira ki Köz -
tár sa ság kö zött a Rá dió, Te le ví zió, Film, Szín ház mû vé szet 
és Hír szol gá lat te rü le tén való együtt mû kö dés tár gyá ban,
Bag dad ban, 1961. ok tó ber 11-én lét re jött Egyez ményt
(a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság
között a Rádió, Televízió, Film, Színházmûvészet
és Hírszolgálat területén való együttmûködésre

A Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Ira ki Köz tár sa ság né pei 
ba rá ti kap cso la ta i nak erõ sí té sé re, va la mint együtt mû kö dés 
elõ moz dí tá sá ra a rá dió és te le ví zió, film, szín ház mû vé szet
és hír szol gá lat te rü le tén a két Fél kor má nya egyez mény
meg kö té sét ha tá roz ta el, s ki ne vez ték e cél ból meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ i ket.

1. Cikk

A szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod tak ab ban, hogy köl csö nö -
sen tá jé koz tat ják egy mást or szá ga ik és né pe ik el ért ered -

mé nye i rõl ab ból a cél ból, hogy azo kat mind két szer zõ dõ
or szág rá di ó ja és te le ví zi ó ja is mer tes se.

2. Cikk

A ki cse ré lés re ke rü lõ anya gok nak írás ban an gol nyel vû
for dí tás ban, mag ne to fon sza la gon vagy mo zi film for má já -
ban kell ké szül ni ök. A szer zõk, gyár tás ve ze tõk vagy elõ -
adó mû vé szek rö vid élet raj zát csa tol ni kell a ki cse ré lés re
ke rü lõ anya gok hoz.

3. Cikk

A két Fél meg ál la po dott ab ban, hogy há rom ha von ta
leg alább egy szer ze nei fel vé te le ket cse rél egy más sal.
Egyéb ze nei iro dal mat, va la mint a rá di ót és te le ví zi ót érin -
tõ min den anya got ké rés re jut tat nak el egy más nak.

4. Cikk

A két szer zõ dõ Fél meg ál la po dott ab ban, hogy egy más
nem ze ti ün ne pe al kal má ból kü lön, leg alább fél óra idõ tar -
ta mú mû sort ké szí te nek a rá di ó ban vagy te le ví zi ó ban tör -
té nõ köl csö nös be mu ta tás cél já ból. Eze ket a mû sor anya -
go kat a nem ze ti ün nep idõ pont ja elõtt leg alább négy hét tel
kell elõ ké szí te ni és meg kül de ni.

5. Cikk

Mind két Fél uta zá so kat szer vez meg bí zot tai szá má ra a
má sik or szág rá dió- és te le ví zió-lé te sít mé nye i nek meg -
látogatása cél já ból. Az uta zá si költ sé ge ket a kül dõ or szág
fe de zi. Az ét ke zés, a tar tóz ko dás, az or vo si el lá tás, va la -
mint az or szá gon be lü li uta zás költ sé ge it a ven dég lá tó
 ország fe de zi. A ki kül den dõ sze mé lyek szá mát és lá to ga tá -
suk idõ tar ta mát a szer zõ dõ Fe lek al kal man ként ál la pít ják
meg.

6. Cikk

A két Fél együtt mû kö dést tart fenn, a rá dió és te le ví zió
nem zet kö zi vo nat ko zá sa i ban és a köl csö nös ér de ke ket
szem elõtt tart va meg ad ják egy más nak a szük sé ges tá mo -
ga tást.

7. Cikk

A két Fél elõ se gí ti a tech ni kai együtt mû kö dés fenntar -
tását az Ira ki Tá jé koz ta tás ügyi Mi nisz té ri um Film- és
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Szín há zi Fõ igaz ga tó sá ga és a meg fe le lõ ma gyar szer vek
kö zött az aláb bi ak sze rint:

a) a két Fél kü lön meg ál la po dás alap ján film- és szín -
házi fesz ti vá lo kat szer vez;

b) a két Fél ked ve zõ le he tõ sé ge ket biz to sít az egy más
or szá gá ban be mu ta tás ra vagy te le ví zi ós köz ve tí tés re ke -
rülõ já ték fil mek cse ré jé hez;

c) mind két or szág ösz tön dí ja kat biz to sít a má sik or szág 
ál lam pol gá ra i nak film- és szín ház mû vé sze ti ta nul má nyok
vég zé sé hez és meg könnyí ti egye te mi és tech ni ku mi fel vé -
te lü ket.

8. Cikk

A két szer zõ dõ Fél meg ál la po dott ab ban, hogy meg erõ -
sí tik

a) az együtt mû kö dést a Ma gyar Táv ira ti Iro da (MTI) és 
az Ira ki Hír ügy nök ség kö zött a hír anya gok ki cse ré lé se és
ter jesz té se te rén a je len leg ren del ke zés re álló esz kö zök kel. 
A Fe lek köl csö nö sen se gít sé get nyúj ta nak egy más nak a
táv gép írás és hír ter jesz tés esz kö ze i nek fej lesz té sé ben, és
el sõbb sé get biz to sí ta nak egy más hí re i nek a saj tó hoz és a
rá di ó hoz való el jut ta tá sa te rén, to váb bá ked vez mé nye ket
ad nak a két hír ügy nök ség tu dó sí tó i nak;

b) a két Fél köl csö nös lá to ga tá so kat szer vez a szer zõ dõ
or szá gok hír ügy nök sé ge i nek kép vi se lõi szá má ra és ösz -
tön dí ja kat ad ne kik a hír köz lés, hír ter jesz tés, táv gép írás és
ezek fej lesz té si mód sze re i ben való to vább kép zés cél já ból;

c) a fen ti pon tok vég re haj tá sá nak rész let kér dé se i ben
a két Fél elõ ze tesen meg ál la po dik.

9. Cikk

A je len egyez mény évi vég re haj tá si ter vé nek kidolgo -
zása cél já ból a két szer zõ dõ fél Bu da pes ten vagy Bag dad -
ban ta lál ko zik. A mun ka terv egyez te té se le ve le zés út ján is
tör tén het.

10. Cikk

A je len egyez ményt ra ti fi kál ni kell és a meg erõ sí tõ
 okiratokat a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül ki kell cse rél ni
Bag dad ban.

Az egyez mény a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek
idõ pont já ban lép élet be. Az egyez mény egy évig lesz
 érvényben és ha son ló egy éves idõ tar ta mok ra meg újít ha tó,
ha csak a Fe lek egyi ke az egyez mény le jár ta elõtt há rom
hó nap pal dip lo má ci ai úton írás ban nem je len ti be an nak
fel mon dá sát.

A két szer zõ dõ Fél nek bár mi kor jo gá ban áll, hogy az
egyez mény elõ írásai mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge i rõl egy -
más sal írás ban ta nács koz zék.

Kelt Bag dad ban, 1961. ok tó ber 11-én, ma gyar, arab és
an gol nyel ven; mind a há rom nyel vû pél dány egy aránt
 hiteles; két ség ese tén az an gol nyel vû szö veg az irány adó.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az au di o vi zu á lis po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
112/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

Képviselõháza Végrehajtó Tanácsa között
a tudományos, oktatási és kulturális

együttmûködésrõl Belgrádban, 1986. március 24-én
aláírt egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1986. szeptember 23-án nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ -
há za Vég re haj tó Ta ná csa kö zött Belg rád ban, 1986. már -
cius 24-én alá írt tu do má nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis együtt -
mû kö dé si egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény)
e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

Képviselõháza Szövetségi Végrehajtó Tanács között
a tudományos, az oktatási és a kulturális

együttmûködésrõl

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ há za Szö -
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vet sé gi Vég re haj tó Ta nács, a továb biak ban: Szer zõ dõ
 Felek,

tö re ked ve a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság né pei kö zöt ti ba rát ság
to vább fej lesz té sé re,

ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy a tu do má nyos, ok ta tá si
és a kul tu rá lis együtt mû kö dés hoz zá já rul a köl csö nös meg -
ér tés hez, a két or szág né pei és nem ze ti sé gei kö zöt ti
 jószomszédi kap cso la tok és ba rát ság fej lesz té sé hez,

a hel sin ki Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Ér te -
kez let Zá ró do ku men tu ma szel le mé ben te vé keny ked ve,

a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a
 tudományos, mû ve lõ dés ügyi és kul tu rá lis együtt mû kö dés -
rõl 1963. ok tó ber 15-én meg kö tött egyez mény alap ján
foly ta tott együtt mû kö dés ered mé nye i bõl és gaz dag ta -
pasz ta la ta i ból ki in dul va,

el ha tá roz ták, hogy egyez ményt köt nek a tu do má nyos,
ok ta tá si és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl és eb bõl a cél ból
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik és elõ se gí tik a tu do má nyos, 
az ok ta tá si, a kul tu rá lis, a tá jé koz ta tá si, a test ne ve lé si és
sport együtt mû kö dés to váb bi fej lõ dé sét, az ál la mi szu ve re -
ni tás, a bel ügyek be való be nem avat ko zás, az egyen lõ ség
és köl csö nös ség tisz te let ben tar tá sa alap ján, a két or szág -
ban ha tály ban levõ tör vényekkel és más ren del ke zé sek kel
össz hang ban.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik a tu do má nyos aka dé mi ák,
a tu do má nyos in té ze tek és más, tu do má nyos kér dé sek kel
fog lal ko zó szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû kö dést.

A Szer zõ dõ Fe lek eb bõl a cél ból elõ se gí tik:
– a tu do má nyos mun kák ról, a tu do má nyos ku ta tá sok

ered mé nye i rõl  szóló pub li ká ci ók és in for má ci ók, va la mint 
a tu do má nyos ku ta tó mun ka szer ve zé sé ben és irá nyí tá sá -
ban al kal ma zott mód sze rek rõl  szóló in for má ci ók cse ré jét;

– a köl csö nös ér de ke ket ki fe je zõ kö zös tu do má nyos
ku ta tá so kat;

– a két or szág ér de ke it szem elõtt tart va – a tu dó sok
köl csö nös rész vé te lét a két or szág ban szer ve zett kong -
resszu so kon, szim pó zi u mo kon és sze mi ná ri u mo kon;

– tu dó sok és szak em be rek cse ré jét, a jobb, köl csö nös
meg is me rés ér de ké ben;

– a fia tal tu dó sok cse ré jét to vább kép zé sük cél já ból;
– a tör té nész ve gyes bi zott ság mun ká ját;
– a tu do má nyos együtt mû kö dés olyan egyéb for má it is, 

ame lyek a két or szág kö zöt ti tu do má nyos együtt mû kö dés
és a tu do má nyok to váb bi fej lõ dé se szem pont já ból hasz -
nosak.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik az ok ta tá sért fe le lõs irá nyí -
tó szer ve ik és szer ve ze te ik, a fel sõ ok ta tá si, a kö zép fo kú és
az ál ta lá nos ok ta tá si in téz mé nye ik, va la mint az ok ta tás
más te rü le te in mû kö dõ szer ve ze te ik kö zöt ti együtt mû kö -
dés fej lesz té sét és el mé lyí té sét.

Eb bõl a cél ból ösz tön zik:
– szak em be rek és elõ adók cse ré jét to vább kép zés, sza -

ko so dás, ta pasz ta la tok ta nul má nyo zá sa és cse ré je, elõ adá -
sok tar tá sa, kon zul tá ci ók és más, a tu do má nyos mun ká hoz
szük sé ges anyag gyûj tés cél já ból;

– egye te mi hall ga tók és ösz tön dí jak cse ré jét a két
 ország meg fe le lõ ok ta tá si és tu do má nyos in téz mé nye i ben,
nap pa li sza ko sí tó és poszt gra du á lis kép zé sen;

– ösz tön dí jak cse ré jét a má sik or szág né pei nyel vé nek
és iro dal má nak tan fo lya ma in részt vevõ ta ná rok és hall ga -
tók ré szé re;

– a köl csö nös rész vé telt a két or szág ban meg tar tott, az
ok ta tás sal kap cso la tos szak mai sze mi ná ri u mo kon és más
ta lál ko zó kon;

– az ok ta tás te rü le tén meg lé võ egyéb olyan együtt mû -
kö dé si for má kat, ame lyek hasz no sak a két or szág ok ta tá si
rend sze re i nek fej lõ dé se és to vább fej lesz té se, va la mint
a két or szág nak e te rü let re vo nat ko zó együtt mû kö dé se fej -
lõ dé sé nek szem pont já ból.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág né pei nyelv e
és iro dal ma ta nul má nyo zá sá nak to vább fej lesz té sét és
 tökéletesítését a két or szág fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben
és tu do má nyos in té ze te i ben.

Eb bõl a cél ból elõ se gí tik:
– lek to rok kül dé sét az egye te mek re és más felsõokta -

tási in téz mé nyek be;
– a má sik or szág né pei nyel vé nek és iro dal má nak

 tanulmányozásához szük sé ges anya gok és pub li ká ci ók,
köny vek, fo lyó ira tok és la pok cse ré jét;

– a tu dó sok, ta ná rok, elõ adók és más szak em be rek cse -
ré jét a má sik or szág né pei nyel vé vel és iro dal má val kap -
cso la tos elõ adá sok meg tar tá sa cél já ból;

– a tu do má nyos ku ta tó mun ka foly ta tá sát a két or szág
né pei nyel vé nek és iro dal má nak tárgy kö ré ben.

5. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják tan köny vek és ké zi köny -
vek, va la mint más is ko lai tan anya gok ki adá sá nak te rü le tén 
meg va ló su ló együtt mû kö dést, ame lyek a két or szág
 nyelve, iro dal ma, tör té nel me, föld raj za, kul tú rá ja és mû vé -
sze te ta nul má nyo zá sá ra szol gál nak.

A Fe lek tá mo gat ják ok ta tó fil mek és más ok ta tá si se géd -
esz kö zök cse ré jét.
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6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek egy más kul tu rá lis és mû vé sze ti vív -
má nya i nak jobb köl csö nös meg is me ré se cél já ból tá mo gat -
ják a kul tu rá lis és mû vé sze ti szer ve ze tek, a mû vé sze ti szö -
vet sé gek, a szín há zak, a mú ze u mok, a kép tá rak, a le vél tá -
rak, a könyv tá rak, a ki adói és film szer vek, va la mint a
 mûemlékvédelmi in téz mé nyek kö zöt ti együtt mû kö dés fej -
lesz té sét és el mé lyí té sét.

A Fe lek eb bõl a cél ból elõ se gí tik:
– a két or szág kul tu rá lis ered mé nyei be mu ta tá sá nak

meg szer ve zé sét;
– ze nei együt te sek és szín há zi tár su la tok, va la mint szó -

lis ták ven dég sze rep lé sét a köl csö nös ség alap ján;
– a mû vé szet és a kul tú ra más te rü le te it be mu ta tó ki ál lí -

tá sok köl csö nös szer ve zé sét;
– film ren dez vé nyek köl csö nös szer ve zé sét és a má sik

or szág film je i nek be mu ta tá sát, fil mek kö zös gyár tá sát;
– a szép iro da lom, va la mint a má sik or szág kul tú rá já val

és mû vé sze té vel fog lal ko zó mû vek for dí tá sát;
– kul tu rá lis és mû vé sze ti köny vek és más ki ad vá nyok

cse ré jét;
– le vél tá ri anya gok és do ku men tu mok fo tó kó pi á i nak

és mik ro film je i nek cse ré jét;
– a ta pasz ta la tok cse ré jét és a jobb, köl csö nös meg is -

me rést az iro da lom és a ki adói te vé keny ség te rü le tén;
– a má sik or szág szer zõi, ze nei és szín pa di al ko tá sa i nak 

be mu ta tá sát;
– az al ko tók köl csö nös sé gi ala pon való rész vé te lét a

két or szág ban szer ve zett kul tu rá lis és mû vé sze ti se reg -
szem lé ken;

– a tör té nel mi és kul tu rá lis em lé kek, kü lö nö sen a két
or szág né pei tör té nel mé vel és kul tu rá lis éle té vel kap cso la -
tos mû em lé kek vé del mé vel és ta nul má nyo zá sá val fog lal -
ko zó szer ve ze tek együtt mû kö dé sét, va la mint szak em be -
rek cse ré jét;

– az együtt mû kö dés más for má it, ame lyek a két or szág
kul tú rá já nak fej lõ dé se és a kul tu rá lis cse re ki szé le sí té se
szem pont já ból hasz no sak.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik le vél tá ri szak em be rek cse -
ré jét az or szá ga ik ér vé nyes elõ írásaival össz hang ban, a
 levéltári tu do má nyos ku ta tá so kat, a le vél tá ri ada tok, mik -
ro fil mek és anya gok má so la ta i nak tu do má nyos célú cse ré -
jét, kü lö nö sen, ame lyek a két or szág né pei tör té nel mé re
vo nat koz nak.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik az együtt mû kö dést a két
 ország ille té kes szer vei és szer ve ze tei kö zött a Ma gyar
Nép köz tár sa ság ban élõ hor vát, szerb és szlo vén nem ze ti -

sé get, va la mint a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság ban élõ ma gyar nem ze ti sé get érin tõ ok ta tá si és kul tu -
rá lis te rü le ten, kü lö nös te kin tet tel a nem ze ti sé gi ek nyel vén 
fo lyó ta ní tás fej lesz té sé re.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág szer zõi jog -
vé dõ hi va ta la i nak köz vet len együtt mû kö dé sét.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik a hír ügy nök sé gek, az új -
ság író-szö vet sé gek, a saj tó or gá nu mok, a te le ví zió- és
 rádiószervezeteik kö zöt ti együtt mû kö dés to vább fej lesz té -
sét, az ál ta luk meg kö tött köz vet len meg ál la po dá sok alap -
ján.

11. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják az együtt mû kö dés
 továbbfejlesztését a test ne ve lés és a sport te rü le tén, va la -
mint elõ se gí tik a sport szer vek és a sport egye sü le tek kö -
zötti köz vet len kap cso la to kat és ta pasz ta lat cse rét.

12. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
Kor má nya és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köztár -
saság Kor má nya kö zött 1978. jú ni us 29-én alá írt, a Kul tu -
rá lis Ve gyes bi zott ság ala pí tá sá ról  szóló egyez mény alap -
ján mû kö dõ Kul tu rá lis Ve gyes bi zott ság to váb bi mun ká ját
és te vé keny sé gét.

13. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az Egyez mény vég re haj tá sá nak cél já -
ból rend sze re sen ki dol goz zák az együtt mû kö dés mun ka -
ter ve it. Ezek a mun ka ter vek meg ha tá roz zák az egyes ak -
ciók pénz ügyi és egyéb fel té te le it.

A mun ka ter ve ket a Szer zõ dõ Fe lek meg ha tal ma zott
kép vi se lõi ír ják alá, fel vált va Bu da pes ten és Belg rád ban.

14. Cikk

Az Egyez mény hatályba lépésével ha tá lyát vesz ti a
 Magyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti 1963. ok tó ber 15-én Belg rád -
ban alá írt tu do má nyos, mû ve lõ dés ügyi és kul tu rá lis
együtt mû kö dé si egyez mény.
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A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
1963. ok tó ber 15-én kö tött egyez mény alap ján lét re jött
meg ál la po dá sok és mun ka ter vek to vább ra is ér vény ben
ma rad nak, ha nem mon da nak el lent az Egyez mény ben
fog lalt ren del ke zé sek nek.

15. Cikk

Az Egyez mény öt évig ma rad ha tály ban és ha tá lya hall -
ga tó la go san to váb bi öt évre meg hosszab bo dik, ha a Szer -
zõ dõ Fe lek egyi ke a ha tár idõ le jár ta elõtt 6 hó nap pal az
Egyez mény fel mon dá sá ra vo nat ko zó szán dé ká ról a má sik
Fe let írá sos for má ban nem ér te sí ti.

16. Cikk

Az Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek al kot má nyos elõ -
írásai sze rint jóvá kell hagy ni és az a jó vá ha gyás ról  szóló
dip lo má ci ai jegy zék vál tás nap ján lép ha tály ba.

Ké szült Belg rád ban, 1986. év már ci us hó 24. nap ján,
két ere de ti pél dány ban, mind egyik ma gyar és szerb-hor vát 
nyel ven, mind két szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter és a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs
mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
113/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között
Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális

együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1981. október 27-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a
Lí bi ai Arab Szo ci a lis ta Népi Dzsa ma hi ri ja kö zött Tri po li -

ban, az 1978. már ci us 16-án alá írt kul tu rá lis együtt mû kö -
dé si egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let -
tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális együttmûködési egyezmény
a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya

és a Lí bi ai Arab Szo ci a lis ta Népi Dzsa ma hi ri ja kö zött

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Lí bi ai Arab
Szo ci a lis ta Népi Dzsa ma hi ri ja at tól az óhaj tól ve zet tet ve,
hogy fej lesszék or szá ga ik kö zött az együtt mû kö dést a kul -
tú ra, a tu do mány, az ok ta tás, a mû vé szet és a sport te rü le -
tén, hoz zá já rul va ez zel a né pe ik köz ti ba rát ság és meg ér tés 
el mé lyí té sé hez, az egyen lõ ség, a szu ve re ni tás tisz te let ben
tar tá sa és az egy más bel ügye i be való be nem avat ko zás
elve alap ján el ha tá roz ták je len egyez mény meg kö té sét és
e cél ból ki je löl ték meg ha tal ma zot ta i kat, akik jó és kel lõ
alak ban ta lált meg ha tal ma zá suk ki cse ré lé se után a kö vet -
ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek el ha tá roz ták, hogy elõ se gí te nek min -
den olyan te vé keny sé get, amely hoz zá já rul egy más kul tú -
rá já nak és a két or szág tu do má nyos, ne ve lé si, mû vé sze ti és 
sport ered mé nye i nek jobb meg is me ré sé hez.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis, tu do má nyos,
ne ve lé si és mû vé sze ti, va la mint sport szer ve ze te ik és in téz -
mé nye ik kö zöt ti kap cso la tok ki épí té sét és fej lesz té sét.

Elõ se gí tik a ta pasz ta la tok és in for má ci ók cse ré jét, a kul -
tú ra, a tu do mány, a mû vé szet és a sport te rü le tén, ab ból a
cél ból, hogy job ban meg is mer tes sék egy más sal a két nép
éle tét. En nek ér de ké ben tá mo gat ják egye te mi és fõ is ko lai
ok ta tók, tu dó sok, ok ta tá si szak em be rek, a kul tú ra és a
 mûvészetek és a sport kép vi se lõ i nek cse ré jét.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a má sik fél ké ré sé re köl csö nö sen
 tanulmányi és to vább kép zé si ösz tön dí ja kat aján la nak fel
el mé le ti és gya kor la ti ta nul má nyok foly ta tá sá ra, va la mint
tu do má nyos ku ta tó mun ka cél já ból.
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4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják, hogy a két or szág ban
ki adott is ko lai bi zo nyít vá nyo kat, fõ is ko lai és egye te mi
dip lo má kat, és tu do má nyos fo ko za to kat mi lyen fel té te lek
mel lett is me rik el egyen ér té kû nek ab ból a cél ból, hogy
azo kat köl csö nö sen el is mer jék és er rõl kü lön egyez ményt
kös se nek.

5. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél fi gye lem mel kí sé ri azt, hogy
a hasz ná la tuk ban levõ tan köny vek kul tu rá lis, tör té nel mi és 
föld raj zi kér dé sek ben hi te les ké pet ad ja nak a má sik Szer -
zõ dõ Fél or szá gá ról.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nye ik
út ján köl csö nö sen meg könnyí tik a má sik or szág iro dal má -
nak, tör té nel mé nek, föld raj zá nak és kul tú rá já nak jobb
meg is me ré sét. Eb bõl a cél ból mind két Fél köl csö nö sen
 tájékoztató anya go kat bo csát egy más ren del ke zé sé re.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a mu ze o ló gu sok és ré gé -
sze ti szak em be rek kö zöt ti együtt mû kö dést és eh hez a két
or szág tör vényei és ren del ke zé sei ke re té ben meg ad ják
a le het sé ges ked vez mé nye ket.

8. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél tá mo gat ja a má sik Fél ál tal
 kiadott köny vek és fo lyó ira tok cse ré jét, for dí tá sát és ter -
jesz té sét a kul tú ra, a mû vé szet, a tu do mány, az ok ta tás, az
egész ség ügy és a sport te rü le tén.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ moz dít ják mû vé sze ti ki ál lí tá sok,
szín há zi tár su la tok, ze ne ka rok, népi együt te sek cse ré jét.
Tá mo gat ják ezen kí vül kul tu rá lis ren dez vé nyek és kon fe -
ren ci ák meg ren de zé sét, va la mint a má sik Fél film je i nek
be mu ta tá sát, film for ga tás te rü le tén szak ér tõk cse ré jét.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik or szá ga ik rá dió és televí -
ziói kö zött a köz vet len kap cso la to kat.

11. Cikk

A két Szer zõ dõ Fél elõ se gí ti a két or szág Egye sült Nem -
ze tek Ok ta tá si Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te
(UNESCO) Nem ze ti Bi zott sá ga kö zöt ti kap cso la tok fel vé -
te lét és erõ sí té sét.

12. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek je len egyez mény vég re haj tá sá ra
mun ka ter vek ben ál la pod nak meg. Ezek a mun ka ter vek
tar tal maz zák a kul tu rá lis és tu do má nyos cse rék min den
rész le tét. A pénz ügyi fel té te le ket a Szer zõ dõ Fe lek a köl -
csö nös ség elve alap ján a mun ka terv ben rög zí tik, amennyi -
ben a fel té te lek rõl kü lön egyez mény nem ha tá roz.

13. Cikk

Ezt az Egyez ményt mind két Szer zõ dõ Fél az al kot má -
nyos elõ írásoknak meg fele lõen meg erõ sí ti. Az Egyez -
mény a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek nap ján lép
 hatályba.

A je len Egyez mény öt éves idõ tar tam ra köt te tett. En nek
az idõ szak nak az el tel té vel min den kor to váb bi öt éves idõ -
tar tam ra hall ga tó la gos meg hosszab bí tás sal ha tály ban
 marad mind ad dig, amíg va la me lyik Szer zõ dõ Fél hat
 hónappal a le já rat elõtt fel nem mond ja.

Ké szült Tri po li ban, 1978. már ci us 16-án, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar, arab és an gol nyel ven, mind két pél -
dány egy aránt hi te les. A szö ve gek el té rõ ér tel me zé se ese -
tén az an gol szö veg az irány adó.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért és a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter gondos -
kodik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
114/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján

aláírt tudományos és mûszaki együttmûködési
egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1972. március 12-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák
Köz tár sa ság kö zött Bécs ben, az 1969. évi má jus hó
28. nap ján alá írt tu do má nyos és mû sza ki együtt mû kö dé si
egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel
ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Tudományos és mûszaki együttmûködési egyezmény 
a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság

között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság,
at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy fej lesszék a két ál lam

kap cso la ta it a tu do mány és a tech ni ka te rü le tén,
ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy ez az együtt mû kö dés

hoz zá já rul a két ál lam jó szom szé di kap cso la ta i nak meg -
szi lár dí tá sá hoz,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ki nyi lat koz tat ják, hogy tá mo gat ják és 
meg szi lár dít ják a két ál lam tu do má nyos és mû sza ki
együtt mû kö dé sét. Egyet ér tés ben meg ha tá roz zák en nek az
együtt mû kö dés nek a te rü le te it, szám ba vé ve a tu dó sok és
egyéb szak em be rek ta pasz ta la ta it, va la mint az egyes te rü -
le te ken adó dó le he tõ sé ge ket.

2. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek az 1. Cikk ben fog lalt tu do má nyos
és mû sza ki együtt mû kö dés fej lesz té se és ki bõ ví té se cél já -
ból kü lö nö sen tá mo gat ják:

a) a tu do má nyos és mû sza ki do ku men tá ci ós anya gok
cse ré jét a meg fe le lõ in téz mé nyek kö zött;

b) tu dó sok és egyéb szak em be rek köl csö nös lá to ga tá -
sa it, ta nul mány út ja it és kon zul tá ci ó it, ta pasz ta lat cse re cél -
já ból;

c) tu do má nyos és mû sza ki szak em be rek rö vid idõtar -
tamú lá to ga tá sa i nak köl csö nös meg szer ve zé sét;

d) tu do má nyos és mû sza ki tan fo lya mok, kon fe ren ci ák
és egyéb kol lok vi u mok szer ve zé sét, va la mint egy más
 tudósainak és szak em be re i nek eze ken való rész vé te lét;

e) tu do má nyos és mû sza ki fil mek kö zös gyár tá sát és
cse ré jét;

f) tu do má nyos és mû sza ki ki ál lí tá sok és be mu ta tók ren -
de zé sét, nem ke res ke del mi ala pon;

g) az ipar i ko ope rá ció tu do má nyos-mû sza ki fel té te le i -
nek ki dol go zá sát.
 (2) A Szer zõ dõ Fe lek az 1. Cikk szel le mé ben tá mo gat -
ják ezen kí vül ösz tön dí jak ado má nyo zá sát egy más egye te -
me in, egyéb fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben, va la mint ku ta -
tó in té ze te i ben foly ta tan dó ta nul má nyok és gya kor lat cél -
já ból.

3. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják az Egyez mény vég re -
haj tá sa so rán lét re jö võ köz vet len kap cso la to kat és együtt -
mû kö dést, va la mint kü lön meg ál la po dá sok kö té sét a két
 állam tu do má nyos és mû sza ki in téz mé nyei kö zött.
 (2) A Szer zõ dõ Fe lek az ilyen jel le gû kü lön meg ál la po -
dá sok meg kö té sé rõl ese ten ként tá jé koz tat ják egy mást.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik egy más tu do má nyos és
mû sza ki köny ve i nek, pub li ká ci ó i nak ter jesz té sét.

5. Cikk

Mind két Szer zõ dõ Fél biz to sít ja ál la ma te rü le tén a má -
sik Szer zõ dõ Fél ál la má ból az Egyez mény ren del ke zé sei
alap ján ér ke zõ kül döt tek za var ta lan mû kö dé sét, a ha tá lyos
jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek sé rel me nél kül.

6. Cikk

Ez az Egyez mény nem zár ja ki más meg ál la po dá sok lét -
re jöt tét a Szer zõ dõ Fe lek, va la mint a meg fe le lõ in téz mé -
nyek kö zött.

7. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek há rom-há rom kép vi se lõ jé bõl
 Magyar–Oszt rák Tu do má nyos és Mû sza ki Ve gyes Bi zott -
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ság ala kul ab ból a cél ból, hogy az Egyez mény vég re haj tá -
sa ér de ké ben meg fe le lõ in téz ke dé se ket ja va sol jon, ide ért -
ve az idõ sza kos mun ka prog ra mok ki dol go zá sát, és hogy
fi gye lem mel kí sér je ezek vég re haj tá sát.
 (2) A Ve gyes Bi zott ság elv ben éven ként, de leg alább
két éven ként fel vált va ülé se zik Bu da pes ten és Bécs ben,
 éspedig elsõ al ka lom mal Bu da pes ten. A Bi zott ság nak bár -
mely Szer zõ dõ Fél kí ván sá gá ra, en nek köz lé sé tõl szá mí -
tott há rom hó na pon be lül ülést kell tar ta nia.
 (3) A Ve gyes Bi zott ság tag ja i nak ne vét ese ten ként dip -
lo má ci ai úton köz lik.
 (4) A Ve gyes Bi zott ság ülé se i re szak ér tõk is meghív -
hatók.

8. Cikk

Ezt az Egyez ményt meg kell erõ sí te ni. Az Egyez mény
har minc nap pal a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé se után lép
ha tály ba.

9. Cikk

Ezt az Egyez ményt öt évre kö töt ték. Amennyi ben va la -
me lyik Szer zõ dõ Fél a há rom hó na pos fel mon dá si ha tár idõ 
meg tar tá sá val dip lo má ci ai úton azt írás ban fel nem mond -
ja, to váb bi öt-öt évre ma rad ha tály ban.

Ké szült Bécs ben, az 1969. év má jus hó nap já nak
28. nap ján, két-két ere de ti pél dány ban, ma gyar és né met
nyel ven, mind két szö veg egy aránt kö te le zõ ér vé nyû.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

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

A Kormány
115/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján
aláírt kulturális és tudományos együttmûködési

egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1977. november 12-én nemzetközi jogilag hatályba

lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák
Köz tár sa ság kö zött Bécs ben, az 1976. évi má jus hó
19. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si 
egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény) e ren de let tel
ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„A Magyar Népköztársaság és az Osztrák
Köztársaság kulturális és tudományos

együttmûködési egyezménye

A Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
an nak tu da tá ban, hogy köl csö nös kap cso la ta ik ked ve zõ
fej lõ dé se a kul tú ra, ok ta tás és tu do mány te rü le te in is kí vá -
na tos sá te szi az együtt mû kö dés ki szé le sí té sét, to váb bá,
hogy ezen az úton is hoz zá já rul ja nak a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság, va la mint a két nép ba rá ti
kap cso la ta i nak fej lõ dé sé hez, az Eu ró pai Biz ton sá gi és
Együtt mû kö dé si Ér te kez let ha tá ro za tai szel le mé ben el ha -
tá roz ták, hogy ezt az egyez ményt meg kö tik, s az aláb bi ak -
ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A szer zõ dõ fe lek az egyez mény meg fe le lõ ren del ke zé -
se i nek ke re té ben tá mo gat ják az együtt mû kö dést a kul tú ra
és tu do mány, a mû vé sze tek, az is ko lai és is ko lán kí vü li
 nevelés, a tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök, a fel nõtt ok ta -
tás és a sport te rü le tén.

2. Cikk

Az egyez mény cél ki tû zé se i nek ér tel mé ben a kul tu rá lis
és tu do má nyos együtt mû kö dés el mé lyí té se cél já ból a
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 Magyar Nép köz tár sa ság Auszt ri á ban Bécs szék hellyel
„Col le gi um Hun ga ri cum” el ne ve zé sû kul tu rá lis in té ze tet,
az Oszt rák Köz tár sa ság Ma gyar or szá gon Bu da pest szék -
hellyel Oszt rák Kul túr in té ze tet tart fenn.

Az in té ze tek a szer zõ dõ fe lek kul tu rá lis kap cso la ta i nak
el mé lyí té sét és az eb ben az egyez mény ben kö zö sen meg -
ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sát szol gál ják. E te vé keny sé gü -
ket az in té zet he lyi sé ge i ben és a ha tá lyos tör vényes ren del -
ke zé sek figye lembe véte lével a fo ga dó or szág egész te rü le -
tén fej tik ki. Ugyan ez áll e te vé keny ség meg va ló sí tá sá ban
a fo ga dó or szág ille té kes kul tu rá lis és tu do má nyos in téz -
mé nye i nek köz re mû kö dé sé re.

Az in té ze tek nek fel ada ta ik el vég zé se ér de ké ben a szer -
zõ dõ fe lek ha tá lyos jog sza bá lya ik ren del ke zé se i nek ke re -
te in be lül a le he tõ leg na gyobb könnyí té se ket biz to sít ják.

3. Cikk

A szer zõ dõ fe lek tá mo gat ják a két or szág tu do má nyos
aka dé mi á i nak köz vet len együtt mû kö dé sét.

4. Cikk

A szer zõ dõ fe lek elõ se gí tik tu dó sok, egye te mi és fõ is -
ko lai ta ná rok, a tu do má nyos és fõ is ko lai ku ta tók és ok ta -
tók cse ré jét és köl csö nös lá to ga tá sát, va la mint kö zös tu do -
má nyos prog ra mok meg va ló sí tá sát. Elõ se gí tik kö zös kon -
fe ren ci ák és kong resszu sok ren de zé sét, va la mint meg -
könnyí tik tu dó sok és szak em be rek rész vé te lét a má sik fél
or szá gá nak tu do má nyos ren dez vé nye in.

5. Cikk

A szer zõ dõ fe lek elõ se gí tik az egye te mek, fõ is ko lák,
va la mint más tu do má nyos és kul tu rá lis in téz mé nyek
 tapasztalat-, in for má ció- és pub li ká ció cse ré jét.

6. Cikk

A szer zõ dõ fe lek elõ se gí tik a má sik or szág nyel vé nek
ta ní tá sát és kul tú rá já nak meg is mer te té sét. Eb bõl a cél ból
tan anya go kat bo csá ta nak egy más ren del ke zé sé re, és elõ -
se gí tik szak ér tõk és nyelv ta ná rok lá to ga tá sát.

7. Cikk

A szer zõ dõ fe lek an nak ér de ké ben, hogy tan köny ve ik -
ben a má sik fél or szá gát va ló ság hû en mu tas sák be, szak ér -
tõi ta lál ko zó kat szer vez nek.

8. Cikk

A szer zõ dõ fe lek pe da gó gi ai ta pasz ta la to kat cse rél nek.
E cél ból mód szer ta ni anya go kat és szak ér tõ ket kül de nek
egy más hoz.

9. Cikk

A szer zõ dõ fe lek elõ se gí tik az együtt mû kö dést a fel -
nõtt ok ta tás és a nép mû ve lés te rü le tén, el sõ sor ban do ku -
men tá ci ók, in for má ci ós anya gok és szak em be rek cse ré je
út ján.

10. Cikk

A szer zõ dõ fe lek köl csö nö sen éves és rö vi debb idõ tar ta -
mú ösz tön dí ja kat biz to sí ta nak az egye te mi és fõ is ko lai
hall ga tók, va la mint egye te met és fõ is ko lát vég zet tek szá -
má ra leg alább évi öt ven nap idõ tar tam ban.

11. Cikk

Az egyez mény alap ján adott ösz tön dí jak nak fe dez ni ök
kell a tar tóz ko dá si költ sé ge ket (szál lás, ét ke zés, zseb -
pénz), tan dí ja kat és a meg fe le lõ be teg biz to sí tást.

12. Cikk

Az egyez mény alap ján meg ál la pí tott lá to ga tá sok ese té -
ben a kül dõ or szág vi se li az uta zá si költ sé ge ket az elsõ cél -
ál lo má sig és az utol só cél ál lo más tól, a fo ga dó or szág fi ze ti 
a tar tóz ko dás (szál lás, ét ke zés, zseb pénz) költ sé ge it, va la -
mint az ese ten ként meg ál la pí tott bel föl di uta zá sok és a
 látogatás cél já ból adó dó egyéb mél tá nyos ki adá sok költ sé -
ge it.

13. Cikk

A szer zõ dõ fe lek tá mo gat ják a má sik or szág tu dó sa i nak
és ku ta tó i nak te vé keny sé gét. En nek ér de ké ben meg -
könnyí tik kul tu rá lis és tu do má nyos in téz mé nye ik, könyv -
tá ra ik, le vél tá ra ik és mú ze u ma ik hasz ná la tát.

14. Cikk

A szer zõ dõ fe lek meg vizs gál ják, mi lyen fel té te lek mel -
lett le het sé ges az érett sé gi bi zo nyít vá nyok, va la mint az
egye te mi és fõ is ko lai vég zett sé get iga zo ló dip lo mák, il let -
ve tu do má nyos fo ko za tok köl csö nös el is me ré se, va la mint
a fel sõ ok ta tás ban el töl tött ta nul má nyi idõ be szá mí tá sa.
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Eb bõl a cél ból ki cse ré lik a meg fe le lõ ren del ke zé se i ket, és
szak ér tõi bi zott sá got hoz nak lét re az el is me rés le he tõ sé gé -
nek meg tár gya lá sá ra.

15. Cikk

A szer zõ dõ fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis élet képvise -
lõinek lá to ga tá sát, kü lö nö sen szim po zi o no kon, ün ne pi
 játékokon, elõ adá so kon és nem zet kö zi ver se nye ken való
rész vé tel cél já ból.

A szer zõ dõ fe lek tá mo gat ják a kap cso la to kat a kép zõ -
mû vé szet, az elõ adó-mû vé szet és az épí tõ mû vé szet te rü le -
tén, és en nek ér de ké ben meg könnyí tik a meg fe le lõ egye -
sü le tek és szer ve ze tek együtt mû kö dé sét.

16. Cikk

An nak ér de ké ben, hogy fo koz zák az ér dek lõ dést a má -
sik or szág iro dal mi ér té kei iránt a szer zõ dõ fe lek bá to rít ják 
egy más ki emel ke dõ szép iro dal mi, mû vé sze ti, tu do má nyos 
és is me ret ter jesz tõ mû ve i nek for dí tá sát, a ki adók, írók és
for dí tók rend sze res kap cso la tát, és elõ se gí tik az írók és
for dí tók köl csö nös lá to ga tá sát.

17. Cikk

A szer zõ dõ fe lek ösz tön zik a szín há zak, mû vé sze ti
együt te sek és egyes mû vé szek ven dég sze rep lé sét, va la -
mint a má sik or szág szín da rab ja i nak és ze ne mû ve i nek
 bemutatását.

18. Cikk

A szer zõ dõ fe lek tá mo gat ják fil mek, va la mint más au di o -
vi zu á lis esz kö zök nem ke res ke del mi ala pon tör té nõ
 cseréjét, üd vöz lik já ték- és do ku men tum fil mek kö zös
gyár tá sát.

19. Cikk

A szer zõ dõ fe lek tá mo gat ják kul tu rá lis, mû vé sze ti és
könyv ki ál lí tá sok köl csö nös ren de zé sét. A kül dõ or szág
 viseli az elõ ké szí tés, va la mint a fo ga dó or szág elsõ ren del -
te té si he lyé ig és az utol só ren del te té si he lyé rõl a szál lí tás
költ sé ge it, és fe le lõs sé get vál lal a ki ál lí tott tár gyak biz to sí -
tá sá ért. A fo ga dó or szág vi sel min den egyéb költ sé get.

20. Cikk

A szer zõ dõ fe lek tá mo gat ják a két or szág ha tár men ti
 területeinek kul tu rá lis és tu do má nyos kap cso la ta it.

21. Cikk

A szer zõ dõ fe lek ösz tön zik a „Ma gyar Rá dió és Tele -
vízió” és az „Ös ter re i chis cher Rund funk” köz vet len
együtt mû kö dé sé nek bõ ví té sét.

22. Cikk

A szer zõ dõ fe lek üd vöz lik or szá ga ik UNES CO-Bi zott -
sá gá nak együtt mû kö dé sét.

23. Cikk

A szer zõ dõ fe lek ösz tön zik a sport kap cso la tok fej lesz -
té sét.

24. Cikk

A szer zõ dõ fe lek ösz tön zik az ille té kes ide gen for gal mi
szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek ki épí té sét.

25. Cikk

Az egyez mény nem érin ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság
és az Oszt rák Köz tár sa ság 1969. évi má jus hó 28. nap ján
Bécs ben alá írt tu do má nyos és mû sza ki egyez mé nyé nek
ren del ke zé se it.

26. Cikk

Az egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben a szer zõ dõ fe lek
Ve gyes bi zott sá got hoz nak lét re. A Ve gyes bi zott ság a szer -
zõ dõ fe lek há rom-há rom kép vi se lõ jé bõl áll; leg alább
 három éven ként – vál ta koz va Ma gyar or szá gon és Auszt -
riában – össze ül; meg ál la pít ja a ki tû zött fel ada tok vég re -
haj tá sá nak hely ze tét; ja vas la tot tesz a szer zõ dõ fe lek kor -
má nya i nak az egyez mény vég re haj tá sá ra szol gá ló mun ka -
ter vek re.

A Ve gyes bi zott ság tag ja i nak ne vét dip lo má ci ai úton
köz lik.

A Ve gyes bi zott ság ülé se i re szak ér tõk is meg hív ha tók.

27. Cikk

Ezt az egyez ményt a szer zõ dõ fe lek ha tá ro zat lan idõ re
kö tik, és azt dip lo má ci ai úton mind egyi kük bár mi kor fel -
mond hat ja. Az egyez mény fel mon dá sa hat hó nap pal az -
után lép ha tály ba, hogy a má sik fél az er rõl  szóló jegy zé ket 
kéz hez ve szi.
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28. Cikk

Ezt az egyez ményt meg kell erõ sí te ni, és az a meg erõ sí -
tõ ok má nyok ki cse ré lé se után hat van nap pal lép ha tály ba.

En nek hi te lé ül alul írott meg ha tal ma zot tak ezt az egyez -
ményt alá ír ták és pe csét jük kel el lát ták.

Ké szült Bécs ben, 1976. má jus 19-én, két ere de ti pél -
dány ban, ma gyar és né met nyel ven. Mind két nyel vû pél -
dány egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért és a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko -
dik.

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

A Kormány
116/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Panamai Köztársaság Kormánya között

Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján
aláírt kulturális és tudományos együttmûködési

egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1979. február 23-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és
a Pa na mai Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Pa na ma vá ros -
ban, az 1976. évi ok tó ber hó 17. nap ján alá írt kul tu rá lis és
tu do má nyos együtt mû kö dé si egyez ményt (a továb biak -
ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les spa nyol nyel vû szö ve ge és an nak 
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DE PANAMA

El Go bi er no de la Re púb li ca Po pu lar de Hung ría y el
Go bi er-no de la Re púb li ca de Pa na ma, ani ma dos por el
de seo de pro- mo ver la co o pe ra ci ón en el ám bi to de la
cul tu ra, la ci en cia y la edu ca ci ón, el arte y el de por te, y
para for ta le cer los la zos exis ten tes ent re los pu eb los de los
dos pa í ses, sob re la base de la comp ren si ón mu tua y el
res pe to de los prin ci pi os de la so be ra nía de cada una de las
Par tes, y de la no in ter ven ci ón en los asun tos in ter nos, han
de ci di do ce leb rar el pre sen te Con ve nio, de sig nan do para
ese fin sus Ple ni po ten-ci a ri os, que han sido hall ados en
bu e na y de bi da for ma, con vi e nen en lo si gu i en te:

Articulo I

Las Par tes se comp ro me ten a pro mo ver toda ac ti vi dad
que pu e da cont ri bu ir al me jor co no ci mi en to y de sar rol lo
de la edu ca ci ón y la cul tu ra de sus res pec ti vos pa í ses. 

Articulo II

Las Par tes apo y a rán el es tab le ci mi en to de re la ci o nes
ent re sus res pec ti vas or ga ni za ci o nes e ins ti tu ci o nes
cul tu ra les, ci en tí fi cas y edu ca ti vas. Pro mo ve rán el
in ter cam bio de ex pe ri en ci as e in for ma ci o nes en el ám bi to
de la cul tu ra, la ci en cia, la edu ca ci ón, el arte y el de por te,
con el fin de log rar un me jor co no ci mi en to de sus
res pec ti vos pu eb los. Para ello es ti mu la rán el in ter cam bio
de pro fe so res, homb res de ci en cia, es pe ci a lis tas en
edu ca ci ón y rep re sen tan tes de la cul tu ra. 

Articulo III

Las Par tes se of re ce rán re cíp ro ca men te be cas para
es tu di os su pe ri o res, de postg ra do, en los as pec tos te o ri cos, 
prác ti cos y de in ves ti ga ci ón edu ca ti va, ci en tí fi ca,
tec no lo gi ca y cul tu ral, uti li zán do se para el los los ca na les
ofi ci al men te es tab le ci dos. 

Articulo IV

Las Par tes es tu di a rán las con di ci o nes sob re las cu a les
pu di e ran re co no cer como equ i va len te los tí tu los
pro fe si o na les y aca dé mi cos otor ga dos en sus res pec ti vos
pa í ses, con mi ras al mu tuo re co no ci mi en to de los mis mos
y a la ce leb ra ci ón de un Con ve nio es pe ci al al res pec to. 
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Articulo V

Las Par tes pro cu ra rán que los tex tos es co la res en sus
pa í ses pre sen ten en for ma cor rec ta y fiel los as pec tos
cul tu ra les, his tó ri cos y ge og rá fi cos de sus res pec ti vos
pa í ses. 

Articulo VI

Las Par tes, por in ter me dio de sus ins ti tu ci o nes de
edu ca ci ón y cul tu ra, pro mo ve rán el me jor co no ci mi en to de 
la li te ra tu ra, his to ria, ge og ra fía y cul tu ra de sus res pec ti vos 
pa í ses, in ter cam bi an do ma te ri al de in for ma ci ón. 

Articulo VII

Las Par tes apo y a rán el can je, tra duc ci ón, pub li ca ci ón y
di vul ga ci ón de los lib ros, fol le tos y pub li ca ci o nes
pe ri ó di cas edi ta das por la otra Par te, en el cam po de la
cul tu ra, la ci en cia, la edu ca ci ón y el de por te. 

Articulo VIII

Con mi ras a un me jor co no ci mi en to de la vida cul tu ral
de sus res pec ti vos pa í ses, las Par tes fa ci li ta rán la
or ga ni za ci ón e in ter cam bio de ex po si ci o nes ci en tí fi cas,
edu ca ti vas, ar tís ti cas y de do cu men ta ci ón, pro y ec ci ón de
pe lí cu las y la pre sen ta ci ón de con jun tos ar tís ti cos,
de le ga ci o nes cul tu ra les y de por ti vas. 

Articulo IX

Cada par te se comp ro me te a pro te ger el pat ri mo nio
ar qu e o ló gi co y cul tu ral de la otra Par te, y a fa vo re cer la
co o pe ra ci ón téc ni ca des ti na da a su me jor con ser va ci ón. 

Articulo X

Las Par tes apo y a rán y pro mo ve rán las re la ci o nes ent re
las or ga ni za ci o nes es ta ta les de la ra dio y la te le vi sión de
sus res pec ti vos pa í ses, y es ti mu la rán la ce leb ra ci ón de
con ve ni os es pe ci a les ent re las mis mas, en con cor dan cia
con las dis po si ci o nes le ga les vi gen tes y pre via
con for mi dad de los or ga nis mos na ci o na les res pon sab les. 

Articulo XI

Las Par tes apo y a rán el for ta le ci mi en to de las re la ci o nes
exis ten tes ent re las Co mi si o nes Na ci o na les de la
UNESCO en sus res pec ti vos pa í ses. 

Articulo XII

Para la ap li ca ci ón del pre sen te Con ve nio se cre an dos
Co mi si o nes Mix tas, una con sede en Pa na ma y la otra en
Bu da pest, in teg ra das por los rep re sen tan tes que de sig nen
los res pec ti vos Go bi er nos. Es tas Co mi si o nes se re un irán
por lo me nos cada dos anos para ela bo rar y eva lu ar los
pla nes de tra ba jo. 

Las con di ci o nes eco no mi cas para la ap li ca ci ón del
Con ve nio se de ter mi na rán en los pla nes de tra ba jo. 

Articulo XIII

El pre sen te Con ve nio debe ser ra ti fi ca do de acu er do a la
le gis la ci ón de cada una de las Par tes, y ent ra rá en vi gor en
la fe cha del can je de do cu men tos de ra ti fi ca ci ón.

El pre sen te Con ve nio se ce leb ra por un pe ri o do de cin co 
anos y con ti nu a rá vi gen te des pu és de este lap so mi ent ras
una de las Par tes no exp re se su de seo de po ner le fin.

El Con ve nio pu e de ser de nun ci a do por una de las Par tes
en cu al qu i er mo men to con un mi ni mo de seis me ses de
an ti ci pa ci ón, pror ro gán do se sus efec tos has ta un ano
des pu és, a par tir de la fe cha en que se no ti fi que la
de nun cia.

HECHO en la Ci u dad de Pa na má, Re púb li ca de
Pa na má, a los di e ci si e te (17) dias del mes de oc tub re de mil 
no ve ci en tos se ten ta y seis (1976), en dos ejemp la res
ori gi na les, en idi o ma es pa nol, igu al men te vá li dos.

POR EL GOBIERNO DELA REPUBLICA POPULAR 
DE HUNGRÍA

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
PANAMA 

Kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény 
a Magyar Népköztársaság és a Panamai Köztársaság

kormányai között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Pa na mai
Köz tár sa ság Kor má nya, at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy a
köl csö nös meg ér tés, szu ve re ni tá suk tisz te let ben tar tá sa és
az egy más bel ügye i be való be nem avat ko zás elve alap ján
fej lesszék or szá ga ik kö zött az együtt mû kö dést a kul tú ra, a
tu do mány, az ok ta tás, a mû vé szet és a sport te rü le tén, hogy 
ily mó don hoz zá já rul ja nak a né pe ik kö zöt ti kap cso la tok
meg szi lár dí tá sá hoz, el ha tá roz ták az Egyez mény meg kö té -
sét és e cél ból ki ne vez ték telj ha tal mú meg bí zot ta i kat, akik
jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa ik ki cse ré lé se
után az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:
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Elsõ Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek el ha tá roz zák, hogy elõ se gí te nek min -
den olyan te vé keny sé get, amely hoz zá já rul egy más kul tú -
rá já nak és a két or szág ok ta tá si hely ze te fej lõ dé sé nek és
ered mé nye i nek jobb meg is me ré sé hez.

Második Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis, tu do má nyos
és ok ta tá si szer ve ze te ik és in téz mé nye ik kö zöt ti kap cso la -
tok lé te sí té sét. Elõ se gí tik a ta pasz ta la tok és in for má ci ók
cse ré jét a kul tú ra, a tu do mány, az ok ta tás, a mû vé szet és a
sport te rü le tén ab ból a cél ból, hogy job ban meg is mer tes -
sék egy más sal a két nép éle tét. En nek ér de ké ben tá mo gat -
ják ta ná rok, tu dó sok, ok ta tá si szak em be rek és a kul tú ra
kép vi se lõ i nek cse ré jét.

Harmadik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen fel sõ fo kú, továbbkép -
zési ösz tön dí ja kat aján la nak fel el mé le ti és gya kor la ti
 tanulmányok foly ta tá sá ra, va la mint tu do má nyos ku ta tó -
mun ka cél já ból az ok ta tás, a tu do má nyok, a mû sza ki tu do -
má nyok és a kul tú ra te rü le tén, s erre a hi va ta lo san meg -
állapított csa tor ná kat fog ják igény be ven ni.

Negyedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják, hogy a két or szág ban
ki adott dip lo má kat, egye te mi és tu do má nyos fo ko za to kat
mi lyen fel té te lek mel lett is me rik el egyen ér té kû nek ab ból
a cél ból, hogy azo kat köl csö nö sen el is mer jék, erre vo nat -
ko zó an egyez ményt kös se nek.

Ötödik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek gon dos kod nak ar ról, hogy az or szá -
ga ik ban hasz ná lat ban levõ tan köny vek kul tu rá lis, tör té nel -
mi és föld raj zi kér dé sek ben meg fe le lõ és a le he tõ leg pon -
to sabb ké pet ad ják a má sik Szer zõ dõ Fél or szá gá ról.

Hatodik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nye ik
út ján köl csö nö sen meg könnyí tik a má sik or szág iro dal má -
nak, tör té nel mé nek, föld raj zá nak és kul tú rá já nak jobb
meg is me ré sét. Eb bõl a cél ból tá jé koz ta tó anya go kat
 bocsátanak egy más ren del ke zé sé re.

Hetedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a má sik Fél ál tal a kul tú ra, 
a tu do mány, az ok ta tás és a sport te rü le tén ki adott köny -
vek, fü ze tek, fo lyó ira tok cse ré jét, for dí tá sát, ki adá sát és
ter jesz té sét.

Nyolcadik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek or szá ga ik kul tu rá lis éle té nek jobb
meg is me ré se ér de ké ben meg könnyí tik tu do má nyos, ok ta -
tá si, mû vé sze ti és do ku men tá ci ós ki ál lí tá sok ren de zé sét,
film be mu ta tók tar tá sát, népi mû vé sze ti együt te sek, kul tu -
rá lis és sport kül dött sé gek cse ré jét.

Kilencedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek el ha tá roz zák, hogy vé del me zik a
 másik Fél ré gé sze ti és kul tu rá lis örök sé gét és tá mo gat ják a
meg óvá suk ra irá nyu ló tech ni kai együtt mû kö dést.

Tizedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják és elõ se gí tik a kap cso la -
to kat a két or szág ál la mi rá dió és te le ví zió szer ve ze tei
 között, és tá mo gat ják e szer ve ze tek kö zöt ti kü lön meg ál la -
po dás kö té sét az ér vény ben levõ tör vényes ren del ke zé sek -
nek meg fele lõen és az or szá gok fe le lõs szer ve i nek elõ ze -
tes egyet ér té sé vel.

Tizenegyedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a két or szág UNESCO
Nem ze ti Bi zott sá gai kö zöt ti kap cso la tok erõ sí té sét.

Tizenkettedik Cikk

Az Egyez mény vég re haj tá sá ra a Szer zõ dõ Fe lek két
 vegyesbizottságot hoz nak lét re, az egyi ket pa na mai, a má -
si kat bu da pes ti szék hellyel, mely nek tag ja it a két kor mány
je lö li ki. A ve gyes bi zott sá gok leg alább két éven ként egy -
szer össze ül nek a mun ka ter vek elõ ké szí té sé re és meg vi ta -
tá sá ra.

Az Egyez mény vég re haj tá sá nak anya gi fel té te le it a
mun ka ter vek sza bá lyoz zák.

Tizenharmadik Cikk

Az Egyez mény mind két Szer zõ dõ Fél ré szé rõl az al kot -
má nyos elõ írásoknak meg fe le lõ meg erõ sí tést igé nyel, és a
meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek nap ján lép ha tály ba.

2008/69. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4007



Az Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek öt éves idõ tar tam ra
kö töt ték, de en nek az idõ szak nak az el tel té vel to vább ra is
ha tály ban ma rad, amennyi ben egyik Fél sem nyil vá nít ja ki
fel mon dá si szán dé kát. Az Egyez ményt bár me lyik Fél, bár -
mi kor, hat hó na pos idõ tar tam mal fel mond hat ja, ren del ke -
zé sei azon ban a fel mon dás idõ pont já tól szá mít va to váb bi
egy évig ma rad nak ha tály ban.

Ké szült Pa na ma vá ros ban, az ezer ki lenc száz het ven ha to -
dik (1976) évi ok tó ber hó ti zen he te dik (17) nap ján, két ere -
de ti pél dány ban, spa nyol nyel ven, mind két pél dány egy -
aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter és az au di o vi zu á lis po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

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

A Kormány
117/2008. (IV. 30.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Perui Köztársaság Kormánya között

a kulturális és tudományos együttmûködés tárgyában 
Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt

egyezmény kihirdetésérõl

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában
1976. október 14-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és
a Pe rui Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a kul tu rá lis és tu do -
má nyos együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, az
1972. évi má jus hó 22. nap ján alá írt Egyez ményt (a továb -
biak ban: Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális és tudományos együttmûködési
egyezmény a Magyar Népköztársaság

és a Perui Köztársaság Kormányai között

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Pe rui Köz tár -
sa ság Kor má nya, at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy a köl csö -
nös meg ér tés, szu ve re ni tá suk tisz te let ben tar tá sa és az egy -
más bel ügye i be való be nem avat ko zás elve alap ján fej -
lesszék or szá ga ik kö zött az együtt mû kö dést a kul tú ra, a
 tudomány, az ok ta tás, a mû vé szet és a sport te rü le tén, hogy 
ily mó don hoz zá já rul ja nak a né pe ik kö zöt ti kap cso la tok
meg szi lár dí tá sá hoz, el ha tá roz ták a je len egyez mény meg -
kö té sét és e cél ból ki ne vez ték telj ha tal mú meg bí zot ta i kat,
akik jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa ik ki cse ré lé -
se után az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

Elsõ Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek el ha tá roz zák, hogy elõ se gí te nek min -
den olyan te vé keny sé get, amely hoz zá já rul a két or szág
kul tu rá lis és ok ta tá si fej lõ dé sé nek jobb meg is me ré sé hez.

Második Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis, tu do má nyos
és ok ta tá si szer ve ze te ik és in téz mé nye ik kö zöt ti kap cso la -
tok lé te sí té sét. Elõ se gí tik a ta pasz ta la tok és in for má ci ók
cse ré jét a kul tú ra, a tu do mány, az ok ta tás, a mû vé szet és
a sport te rü le tén, ab ból a cél ból, hogy job ban meg is mer tes -
sék egy más sal a két nép éle tét. En nek ér de ké ben tá mo gat -
ják pro fesszo rok, tu dó sok, ok ta tá si szak em be rek és a kul -
tú ra kép vi se lõ i nek cse ré jét.

Harmadik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen fel sõ fo kú ta nul má nyi,
el sõ sor ban to vább kép zé si ösz tön dí ja kat aján la nak fel
 elméleti és gya kor la ti ta nul má nyok foly ta tá sá ra, va la mint
tu do má nyos ku ta tó mun ka cél já ból az ok ta tás, a tu do má -
nyok, a mû sza ki tu do má nyok és a kul tú ra te rü le tén, s erre
a hi va ta lo san meg ál la pí tott csa tor ná kat fog ják igény be
ven ni.

Negyedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják, hogy a két or szág ban
ki adott dip lo má kat, egye te mi és tu do má nyos fo ko za to kat
mi lyen fel té te lek mel lett is me rik el egyen ér té kû nek ab ból
a cél ból, hogy azo kat köl csö nö sen el is mer jék, és er rõl
 külön egyez ményt kös se nek.
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Ötödik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek gon dos kod nak ar ról, hogy az or szá -
ga ik ban hasz ná lat ban levõ tan köny vek kul tu rá lis, tör té nel -
mi és föld raj zi kér dé sek ben meg fe le lõ és a le he tõ leg pon -
to sabb ké pet ad ják a má sik Szer zõ dõ Fél or szá gá ról.

Hatodik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nye ik
út ján köl csö nö sen meg könnyí tik a má sik or szág iro dal má -
nak, tör té nel mé nek, föld raj zá nak és kul tú rá já nak jobb
meg is me ré sét. Eb bõl a cél ból tá jé koz ta tó anya go kat
 bocsátanak egy más ren del ke zé sé re.

Hetedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a má sik Fél ál tal a kul tú ra, 
a tu do mány, az ok ta tás, az egész ség ügy és a sport te rü le tén 
ki adott köny vek, fü ze tek, fo lyó ira tok cse ré jét, for dí tá sát,
ki adá sát és ter jesz té sét.

Nyolcadik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek or szá ga ik kul tu rá lis éle té nek jobb
meg is me ré se ér de ké ben meg könnyí tik tu do má nyos, ok ta -
tá si, mû vé sze ti és do ku men tá ci ós ki ál lí tá sok ren de zé sét,
film be mu ta tók tar tá sát, népi és egyéb mû vé sze ti együt te -
sek, kul tu rá lis és sport kül dött sé gek cse ré jét.

Kilencedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek el ha tá roz zák, hogy vé del me zik a má -
sik Fél ré gé sze ti és kul tu rá lis örök sé gét, és tá mo gat ják a
meg óvá suk ra irá nyu ló tech ni kai együtt mû kö dést.

Tizedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják és elõ se gí tik a kap cso la -
to kat a két or szág ál la mi rá dió és te le ví zió szer ve ze tei
 között, és tá mo gat ják a két szerv kö zöt ti kü lön meg ál la po -
dás kö té sét az ér vény ben levõ tör vényes ren del ke zé sek nek 
meg fele lõen és az or szá gok fe le lõs szer ve i nek elõ ze tes
egyet ér té sé vel.

Tizenegyedik Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a két or szág UNESCO
Nem ze ti Bi zott sá gai kö zöt ti kap cso la tok erõ sí té sét.

Tizenkettedik Cikk

Je len Egyez mény vég re haj tá sá ra a Szer zõ dõ Fe lek két
ve gyes bi zott sá got hoz nak lét re, az egyi ket Bu da pest, a
má si kat Lima szék hellyel, mely nek tag ja it mind két Fél
 részérõl a Kor mány je lö li ki. A ve gyes bi zott sá gok leg -
alább két éven ként egy szer össze ül nek a mun ka ter vek elõ -
ké szí té sé re és ér té ke lé sé re.

Az Egyez mény vég re haj tá sá nak anya gi fel té te le it a
mun ka ter vek sza bá lyoz zák.

Tizenharmadik Cikk

A je len Egyez ményt mind két Szer zõ dõ Fél al kot má -
nyos elõ írásainak meg fele lõen meg kell erõ sí te ni, és az a
meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek nap ján lép ha tály ba.

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez ményt öt éves idõ tar tam -
ra kö tik, és az to vább ra is ha tály ban ma rad ad dig, amíg az
egyik Fél be nem je len ti a fel mon dás ra irá nyu ló szán dé kát. 
Az Egyez ményt leg ke ve sebb hat hó na pos fel mon dá si idõ -
vel bár me lyik Fél bár mi kor fel mond hat ja, ez eset ben a fel -
mon dás be je len té sé nek nap já tól szá mí tott egy évig ma rad
ha tály ban.

Ké szült Bu da pes ten, az 1972. évi má jus hó 22. nap ján,
két ere de ti pél dány ban, ma gyar és spa nyol nyel ven, mind -
két nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter és az au di o vi zu á lis po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

60/2008. (IV. 30.) FVM
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a nö vény ter mesz tés lé te sít mé nye i nek
kor sze rû sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás

igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl szó ló
35/2008. (III. 27.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si  miniszter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a nö vény ter mesz tés lé te sít mé nye i nek kor sze rû sí té sé hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl 
szó ló 35/2008. (III. 27.) FVM ren de let 6. § (1) be kezdés
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met:
a) 2008. év ben már ci us 28. és má jus 30. kö zött,
b) 2009. év tõl már ci us 28. és má jus 2. kö zött

az MVH-hoz le het be nyúj ta ni. A 2011. év után új tá mo ga -
tá si ké re lem nem nyújt ha tó be.”

2. §

E ren de let ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba az zal,
hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

61/2008. (IV. 30.) FVM
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé sé hez

nyúj tan dó tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes
fel té te le i rõl szó ló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si  miniszter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
a nö vény ter mesz tés lé te sít mé nye i nek kor sze rû sí té sé hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl 
szó ló 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let 6. § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 0203-mal, a 0401-gyel, a 1101–1104-gyel kez -
dõ dõ és a 02063000-02068010, va la mint a 02071110-
02071499 KN kó dok alá tar to zó ter mé kek ese té ben, a mal -
mi-, a fo lya dék tej fel dol go zó és a vá gó üzem te kin te té ben
ki zá ró lag meg lé võ ka pa ci tás kor sze rû sí té sé re irá nyu ló
mû ve let re ad ha tó tá mo ga tás.”

2. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rá sok ra is al kal maz -
ni kell.

(2) Az 1. § e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha -
tá lyát vesz ti. E be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

62/2008. (IV. 30.) FVM
rendelete

a Hajdú-Bét Rt. és a NOVOFARM Rt. mezõgazdasági 
alapanyag-beszállítói által igénybe vehetõ 

agrár de minimis támogatásról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) jo go sult: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki vagy

amely:
aa) a Haj dú-Bét Rt. és a Par ma lat Hun gá ria Rt. me zõ -

gaz da sá gi alap anyag-be szál lí tói ré szé re biz to sí tott ked -
vez mé nyes hi tel igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló
107/2004. (VI. 18.) FVM ren de let ben (a továb biak ban: R.) 
fog lalt fel té te lek nek meg fe lel, és

ab) ren del ke zik a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz -
té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke -
dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. 
évi XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) sze rin ti re giszt rá -
ci ós szám mal és el sõd le ges me zõ gaz da sá gi te vé keny ség -
bõl szár ma zó ár be vé te le van, és

ac) a fel szá mo ló ál tal iga zolt kö ve te lés ál lo má nyá nak
50%-a nem ha lad ta meg a 10 mil lió Ft-ot;

b) kö ve te lés ál lo mány: a jo go sult nak a Haj dú-Bét
Rt.-vel és/vagy a NOVOFARM Rt.-vel szem ben élõállat-
 beszállításból ke let ke zõ, fel szá mo ló ál tal iga zolt kö ve te lé -
sé nek össze ge;

c) tör lesz tés: a jo go sult ál tal az e ren de let sze rin ti tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sa nap já ig az R. sze rin ti hi tel tõ ke -
tör lesz té sé re és/vagy az e ren de let 3.  § b) pont ja sze rin ti
tar to zás tör lesz té sé re for dí tott összeg;

d) ag rár „de mi ni mis” ren de let: a Bi zott ság 2007. de -
cem ber 20-i 1535/2007/EK ren de le te az EK-Szer zõ dés 87. 
és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj -
tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való al -
kal ma zá sá ról;

e) mi nisz té ri um: Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um;

f) MVH: Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
Pi a ci Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek
Igaz ga tó sá ga.

A támogatás célja

2.  §

E ren de let alap ján a mi nisz té ri um a jo go sult ré szé re az
ag rár de mi ni mis ren de let ben fog lal tak sze rint tá mo ga tást
nyújt a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény XII. Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet 10.5.8.1. Fo lyó ki -
adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok elõ irány zat ter hé re.

A támogatás igénybevételének feltételei

3.  §

E ren de let alap ján tá mo ga tást ve het igény be az a jo go -
sult, aki vagy amely:

a) a Haj dú-Bét Rt.-vel vagy a NOVOFARM Rt.-vel
szem ben fenn ál ló, a be szál lí tott élõ ál lat el len ér té ké re vo -
nat ko zó kö ve te lé sét a fel szá mo ló el is mer te;

b) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor nem ren del ke -
zik le járt ese dé kes sé gû vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz -
tar to zás sal, ki vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra az R. 1.  §
(2) be kez dé se alap ján be vál tott ál la mi ke zes ség gel kap -
cso la tos fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye -
zett;

c) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor nem áll csõd-,
fel szá mo lá si el já rás, vég el szá mo lás vagy vég re haj tá si el -
já rás alatt;

d) nyi lat ko zik az ál ta la a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 
ket tõ pénz ügyi év ben és a fo lya mat ban lévõ pénz ügyi év -
ben ka pott ag rár de mi ni mis tá mo ga tás össze gé rõl.

A támogatás jellege, mértéke

4.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás az ag rár „de mi ni -
mis” ren de let ha tá lya alá tar to zik.

(2) A jo go sult ré szé re meg ál la pít ha tó tá mo ga tás össze -
ge a fel szá mo ló ál tal el is mert kö ve te lés 50%-ának tör lesz -
tés sel csök ken tett össze ge, de leg fel jebb 7 500 euró.

A támogatás kifizetése

5.  §

(1) A jo go sult a fenn ál ló tar to zá sá nak össze gé rõl az e
ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül a
mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké rel met nyújt ja be az MVH
ré szé re. A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell a fel szá mo -
ló ál tal ki adott, tar to zás el is me rés rõl  szóló iga zo lás ere de ti
vagy má so la ti pél dá nyát, va la mint a tör lesz tés rõl  szóló
bank i iga zo lás, vagy az adó ha tó ság ál tal ki adott do ku men -
tu mok má so la tát is.
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(2) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ ada to kat 
a ren del ke zé sé re álló do ku men tu mok alap ján el len õr zi és a 
tá mo ga tás össze gé rõl ha tá ro zat ban dönt, ame lyet a tá mo -
ga tás nyúj tó ja és a jo go sult is tíz évig kö te les meg õriz ni.

6.  §

(1) Az MVH a 4.  § (2) be kez dé se alap ján nyúj tott tá mo -
ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tá sa kor a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá si hó nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az
Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett, fo rint/euró át vál tá -
si ár fo lya mot al kal maz za.

(2) A ki fi ze tést az MVH a ke ret szám la ter hé re a
10032000-00287560-00000017 Ag rár tá mo ga tá sok le bo -
nyo lí tá si szám lá ról – a Tv. 60.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra is fi gye lem mel – a for rás ren del ke zés re bo csá tá sát
kö ve tõ 30 na pon be lül tel je sí ti.

Záró rendelkezések

7.  §

Ez a ren de let az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló
2007. de cem ber 20-i 1535/2007/EK ren de let (H.l. 332.
12.21) vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít -
ja meg.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 62/2008. (IV. 30.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a Hajdú-Bét Rt. és NOVOFARM Rt. mezõgazdasági alapanyag-beszállítói által igénybe vehetõ 

agrár de minimis támogatásról  szóló 62/2008. (IV. 30.) FVM rendelethez

Benyújtás helye: Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(1385 Budapest 62, Pf. 867)

 1. A vál lal ko zás ada tai

Neve: ..............................................................................................................................................................................

Adó szá ma/adó azo no sí tó jele: •••••••••• / •••••••• • ••

Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: ••••••••••

 2. Nyi lat ko za tok

 Alul írott nyi lat ko zom, hogy a vál lal ko zás a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban

2.1. nem áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás alatt;

2.2. le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zik, ki vé ve azo kat, ame lyek te kin te té ben az adó ha tó ság a vál lal ko zás ré szé re
.................. szá mú ha tá ro za ta(i)val szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett. A ha lasz -
tást/rész let fi ze tést biz to sí tó ha tá ro zat(ok) szá ma: ...............;

2.3. Nyi lat ko zom, hogy el sõd le ges me zõ gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó ár be vé te lem van.

Nyi lat ko zom, hogy a de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem. Fo lyó 
pénz ügyi év ben és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való
 alkalmazásáról  szóló 1860/2004/EK, va la mint az 1535/2006/EK ren de let alap ján az ál ta lam ve ze tett vál lal ko zás cse kély
össze gû tá mo ga tás ban:

..................................................... jog cí men ............................ euró összeg ben

..................................................... jog cí men ............................ euró összeg ben

ré sze sült/nem ré sze sült*.



 3. Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge

A fel szá mo ló ál tal iga zolt kö ve te lés 50%-ának a meg fi ze tett tör lesz tés sel csök ken tett össze ge, ................................ Ft, 
de leg fel jebb 7 500 euró:

A ké re lem ben, va la mint a mel lék le tek ben fel tün te tett ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

Kelt: .................., ............ év .............. hó nap ........ nap

............................................
cég sze rû alá írás

Mel lék let: 
1. A fel szá mo ló ál tal ki adott, a tar to zás el is me rés rõl  szóló iga zo lás ere de ti vagy má so la ti pél dá nya.
2. A tör lesz tést iga zo ló bank i iga zo lás vagy do ku men tum(ok) má so la ta.

* A nem kí vánt rész át hú zan dó.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
17/2008. (IV. 30.) GKM

rendelete

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi
szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati

engedélyérõl és képzésérõl

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
74.  § (1) be kez dés l) pont já ban, va la mint 74. § (2) be kez -
dé sé nek e) és k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a lé gi na vi gá ci ós szol gál ta tást 
és a lé gi for gal mi szol gál ta tást (a továb biak ban együtt:
szol gá la ti te vé keny ség) el lá tó szer ve zet szak sze mély ze té -
re (a továb biak ban: szak sze mély zet), a lé gi na vi gá ci ós
szol gál ta tók ra és a lé gi for gal mi szol gál ta tást el lá tó szer ve -
zet re (a továb biak ban együtt: szol gál ta tó), a szak sze mély -
zet kép zé sét vég zõ szer ve ze tek re (a továb biak ban: kép zé si 
szer ve zet), va la mint a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ra.

Fogalommeghatározások

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) jo go sí tás: a szak szol gá la ti en ge dély be tett, jo go sult -
sá got iga zo ló be jegy zés, amely meg ha tá roz za a szak szol -
gá la ti en ge dély hez kap cso ló dó fel té te le ket, elõ jo go kat
vagy kor lá to zá so kat,

b) jo go sí tás-ki ter jesz tés: a szak szol gá la ti en ge dély be
tett, jo go sult sá got iga zo ló be jegy zés, amely meg ha tá roz za
a jo go sí tás hoz kap cso ló dó fel té te le ket, elõ jo go kat vagy
kor lá to zá so kat,

c) ICAO hely ség azo no sí tó kód: az ICAO DOC 7910
szá mú ké zi köny vé ben elõ írt sza bá lyok kal össz hang ban ki -
ala kí tott, és egy meg ha tá ro zott rög zí tett lé gi for gal mi ál lo -
más hely szí né hez hoz zá ren delt, négy be tû bõl álló kód,

d) lé gi for gal mi szol gál ta tást el lá tó szer ve zet: az egy sé -
ges eu ró pai ég bolt lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la -
pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us 10-i 549/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 2. cikk 10. pont já ban – a lé -
gi for gal mi szol gá la tok ki vé te lé vel – meg ha tá ro zott szol -
gál ta tást el lá tó szer ve zet,

e) lé gi na vi gá ci ós szol gá lat: az egy sé ges eu ró pai ég bolt 
lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2004. már ci us 10-i 549/2004/EK eu ró pai par la men ti és
 tanácsi ren de let 2. cikk 4. pont já ban meg ha tá ro zott szol -
gálat,

f) lé gi na vi gá ci ós szol gál ta tó: az e) pont ban meg ha tá ro -
zott lé gi na vi gá ci ós szol gá la tot el lá tó szer ve zet,

g) mun ka he lyi ki ter jesz tés: a szak szol gá la ti en ge dély be 
tett be jegy zés, amely meg ha tá roz za azt az ICAO helység -
azonosító kód dal je lölt ál lan dó lé gi for gal mi ál lo mást és



an nak egy szek to rát, szek tor cso port ját, ahol a lé gi for gal mi 
irá nyí tó jo go sult lé gi for gal mi irá nyí tói szol gá la ti te vé -
keny ség vagy ahol a re pü lés tá jé koz ta tó jo go sult repülés -
tájékoztató szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra,

h) NOTAM: táv köz lé si esz kö zök se gít sé gé vel ter jesz -
tett tá jé koz ta tás, amely bár mely lé gi for gal mi be ren de zés,
szol gá lat, el já rás vagy ve szély lé te sí té sé rõl, ke let ke zé sé -
rõl, ál la po tá ról és vál to zá sá ról tar tal maz olyan in for má ci ó -
kat, ame lyek kel lõ idõ ben tör té nõ meg is me ré se alap ve tõ
fon tos sá gú a lé gi köz le ke dés ben érin tett szak sze mély zet
szá má ra,

i) nyel vi ki ter jesz tés: a szak szol gá la ti en ge dély be tett,
jo go sult sá got iga zo ló be jegy zés, amely meg ha tá roz za a
szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ nyelv is me re tét,

j) mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tói ki ter jesz tés: a szak -
szol gá la ti en ge dély be tett, jo go sult sá got iga zo ló be jegy -
zés, amely meg ha tá roz za, hogy a szak szol gá la ti en ge -
déllyel ren del ke zõ szak is me re te alap ján mun ka he lyi gya -
kor la ti kép zést nyújt hat,

k) PUB/SDO: a lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat egy
ré sze, amely a sta ti kus lé gi for gal mi ada tok nak a lé gi for -
gal mi tá jé koz ta tó szol gál ta tás adat bá zi sá ba tör té nõ rög zí -
té sé vel, nap ra ké szen tar tá sá val, lé gi for gal mi tá jé koz ta tó
ki ad vá nyok köz zé té te lé vel össze füg gõ fel ada to kat lát ja el,

l) szak szol gá lat el lá tá sá ra hát rá nyo san ható szer: sze -
szes ital, ká bí tó szer vagy pszi cho tróp anyag,

m) szek tor: va la mely re pü lés tá jé koz ta tó vagy ma gas -
lég té ri kör zet, il let ve irá nyí tói kör zet egy ré sze.

A szolgálati tevékenység ellátása

3.  §

Szol gá la ti te vé keny sé get az lát hat el, aki nek a szol gá la ti 
te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sí tó ér vé nyes szak szol gá la ti
en ge dé lye van (a továb biak ban: en ge dé lyes), és akit szol -
gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra a szol gál ta tó ki je lölt.

II. Fejezet

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEKRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Cím

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

A légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység 
ellátására való jogosultság

4.  §

(1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti
en ge dély az en ge dé lyest fel jo go sít ja, hogy a szakszolgá -

lati en ge dély be be jegy zett jo go sí tás nak, jo go sí tás-ki ter -
jesz tés nek meg fe le lõ lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé -
keny sé get lás son el mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó fel ügye -
le te mel lett.

(2) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti
en ge dély leg alább egy jo go sí tást és – ha a jo go sí tás hoz
kap cso lód hat – egy jo go sí tás-ki ter jesz tést tar tal maz.

5.  §

(1) A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély az
en ge dé lyest fel jo go sít ja, hogy a szak szol gá la ti en ge dély be 
be jegy zett jo go sí tás nak, jo go sí tás-ki ter jesz tés nek és mun -
ka he lyi ki ter jesz tés nek meg fe le lõ lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá la ti te vé keny sé get lás son el.

(2) A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély be
be nem jegy zett jo go sí tás nak, jo go sí tás-ki ter jesz tés nek,
mun ka he lyi ki ter jesz tés nek meg fe le lõ lé gi for gal mi irá nyí -
tó szol gá la ti te vé keny sé get az en ge dé lyes kép zés ke re té -
ben, mun ka he lyi ki ter jesz tés sel és mun ka he lyi gya kor la ti
ok ta tó ki ter jesz tés sel ren del ke zõ en ge dé lyes fel ügye le te
mel lett lát hat el.

6.  §

(1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó és a lé gi for gal mi
irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély nek tar tal maz nia kell a
(2)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sí tá sok egyi két
azon szol gál ta tás tí pus jel zé se cél já ból, ame lyet az en ge dé -
lyes nyújt hat.

(2) A re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal jo go sí tás (ADV) az
en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te -
vé keny ség el lá tá sá ra olyan re pü lõ té ren és re pü lõ té ri irá -
nyí tó kör zet ben (CTR), ahol

a) nincs köz zét éve mû szer sze rin ti meg kö ze lí té si vagy
in du lá si el já rás,

b) nincs be ve ze tõ irá nyí tó szol gá lat, és

c) a be ve ze tõ irá nyí tó szol gá lat fel ada ta it más egy ség
sem lát ja el.

(3) A re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás (ADI) az
en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te -
vé keny ség el lá tá sá ra olyan re pü lõ té ren és re pü lõ té ri irá -
nyí tó kör zet ben, ahol köz zé van té ve mû szer sze rin ti meg -
kö ze lí té si vagy in du lá si el já rás. A jo go sí tás va la mely, a
7.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sí tás-ki ter jesz tés sel együtt al -
kal maz ha tó.

(4) A be ve ze tõ irá nyí tás el já rás jo go sí tás (APP) az en ge -
dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé -
keny ség el lá tá sá ra az ér ke zõ, in du ló vagy át re pü lõ lé gi jár -
mû vek ré szé re, lég tér el len õr zõ be ren de zés hasz ná la ta nél -
kül.
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(5) A be ve ze tõ irá nyí tás lég tér el len õr zõ be ren de zés sel
jo go sí tás (APS) az en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi
irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra az ér ke zõ, in -
duló vagy át re pü lõ lé gi jár mû vek ré szé re, lég tér el len õr zõ
be ren de zés hasz ná la tá val. A jo go sí tás va la mely, a 8.  §-ban 
meg ha tá ro zott jo go sí tás-ki ter jesz tés sel együtt al kal maz -
ha tó.

(6) A kör ze ti irá nyí tás el já rás jo go sí tás (ACP) az en ge -
dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé -
keny ség el lá tá sá ra lég tér el len õr zõ be ren de zés hasz ná la ta
nél kül.

(7) A kör ze ti irá nyí tás lég tér el len õr zõ be ren de zés sel jo -
go sí tás (ACS) az en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá -
nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra lég tér el len õr zõ be -
ren de zés hasz ná la tá val. A jo go sí tás va la mely, a 9.  §-ban
meg ha tá ro zott jo go sí tás-ki ter jesz tés sel együtt al kal maz -
ha tó.

7.  §

(1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó és a  lé gi for gal mi
irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély nek a re pü lõ té ri irá nyí tás
mû sze res jo go sí tás mel lett tar tal maz nia kell a (2)–(6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sí tás-ki ter jesz té sek leg -
alább egyi két.

(2) A to rony irá nyí tás ki ter jesz tés (TWR) az en ge dé lyest 
fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség
el lá tá sá ra olyan re pü lõ té ren és re pü lõ té ri irá nyí tói kör zet -
ben, ahol a lé gi for gal mi irá nyí tás egy mun ka he lyi po zí ci ó -
ból tör té nik.

(3) A gu rí tó irá nyí tás ki ter jesz tés (GMC) az en ge dé lyest
fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség
el lá tá sá ra re pü lõ té ren a föl di moz gá sok irá nyí tá sá ra, re pü -
lõ té ri föl di moz gást fel de rí tõ be ren de zés hasz ná la ta nél -
kül.

(4) A föl di moz gá sok irá nyí tá sa fel de rí tõ be ren de zés sel
ki ter jesz tés (GMS) az en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal -
mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra re pü lõ té ren a
föl di moz gá sok irá nyí tá sá ra, re pü lõ té ri föl di moz gást fel -
de rí tõ be ren de zés hasz ná la tá val. A jo go sí tás-ki ter jesz tés a
to rony irá nyí tás ki ter jesz tés vagy a gu rí tó irá nyí tás ki ter -
jesz tés meg szer zé sét köve tõen ad ha tó meg.

(5) A re pü lõ té ri kör ze ti irá nyí tás ki ter jesz tés (AIR) az
en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te -
vé keny ség el lá tá sá ra re pü lõ té ri irá nyí tói kör zet ben.

(6) A re pü lõ té ri ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés (RAD) az en -
ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé -
keny ség el lá tá sá ra olyan re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet ben,
ahol a lé gi for gal mi irá nyí tás lég tér el len õr zõ ra dar be ren de -
zés hasz ná la tá val tör té nik. A jo go sí tás-ki ter jesz tés a re pü -
lõ té ri kör ze ti irá nyí tás ki ter jesz tés vagy a to rony irá nyí tás
ki ter jesz tés meg szer zé sét köve tõen ad ha tó meg.

8.  §

(1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó és a lé gi for gal mi
irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély nek a be ve ze tõ irá nyí tás
lég tér el len õr zõ be ren de zés sel jo go sí tás mel lett tar tal maz -
nia kell a (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sí tás-
 kiterjesztések leg alább egyi két.

(2) A ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés (RAD) az en ge dé lyest
fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség
el lá tá sá ra el sõd le ges vagy má sod la gos ra dar be ren de zés
hasz ná la tá val.

(3) A pre cí zi ós be ve ze tõ irá nyí tás ra dar be ren de zés sel
ki ter jesz tés (PAR) az en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi 
irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra a fu tó pá lyá ra
való be ve ze tés utol só sza ka szá ban lévõ lé gi jár mû ré szé re,
pre cí zi ós be ve ze tõ ra dar be ren de zés hasz ná la tá val. A jo go -
sí tás-ki ter jesz tés a ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés meg szer zé sét 
köve tõen ad ha tó meg.

(4) A be ve ze tõ irá nyí tás lég tér el len õr zõ ra dar be ren de -
zés sel ki ter jesz tés (SRA) az en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi -
for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra, a fu tó -
pá lyá ra való be ve ze tés utol só sza ka szá ban lévõ lé gi jár mû
ré szé re, lég tér el len õr zõ be ren de zés hasz ná la tá val. A jo go -
sí tás-ki ter jesz tés a ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés meg szer zé sét 
köve tõen ad ha tó meg.

(5) Az au to ma ti kus be ren de zés füg gõ lég tér el len õr zés
ki ter jesz tés (ADS) az en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal -
mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra au to ma ti kus
be ren de zés füg gõ lég tér el len õr zõ be ren de zés hasz ná la tá -
val.

(6) A kö zel kör ze ti irá nyí tás ki ter jesz tés (TCL) az en ge -
dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé -
keny ség el lá tá sá ra bár mi lyen lég tér el len õr zõ be ren de zés
hasz ná la tá val egy kö zel kör ze ti lég tér ben vagy a kör ze ti
irá nyí tói lég tér szom szé dos szek to rá ban. A jogosítás-
 kiterjesztés a ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés vagy az automa -
tikus be ren de zés füg gõ lég tér el len õr zés ki ter jesz tés meg -
szer zé sét köve tõen ad ha tó meg.

9.  §

(1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó és a lé gi for gal mi
irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély nek a kör ze ti irá nyí tás lég -
tér el len õr zõ be ren de zés sel jo go sí tás (ACS) mel lett tar tal -
maz nia kell a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sí -
tás-ki ter jesz té sek leg alább egyi két.

(2) A ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés (RAD) az en ge dé lyest
fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség
el lá tá sá ra lég tér el len õr zõ ra dar be ren de zés hasz ná la tá val.

(3) Az au to ma ti kus be ren de zés füg gõ lég tér el len õr zés
ki ter jesz tés (ADS) az en ge dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal -
mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra au to ma ti kus
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be ren de zés füg gõ lég tér el len õr zõ be ren de zés hasz ná la tá -
val.

(4) A kö zel kör ze ti irá nyí tás ki ter jesz tés (TCL) az en ge -
dé lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé -
keny ség el lá tá sá ra bár mi lyen lég tér el len õr zõ be ren de zés
hasz ná la tá val egy kö zel kör ze ti lég tér ben vagy a kör ze ti
irá nyí tói lég tér szom szé dos szek to rá ban. A jo go sí tás-ki -
ter jesz tés a ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés vagy az au to ma ti kus 
be ren de zés füg gõ lég tér el len õr zés ki ter jesz tés meg szer zé -
sét köve tõen ad ha tó meg.

(5) Az óce á ni irá nyí tás ki ter jesz tés (OCL) az en ge dé -
lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé -
keny ség el lá tá sá ra az óce á ni irá nyí tói kör zet ben tar tóz ko -
dó lé gi jár mû szá má ra.

10.  §

(1) A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély be
va la mely jo go sí tás és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -
hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés mel lett be kell je gyez ni a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki ter jesz tést, va la mint a
nyel vi ki ter jesz tést.

(2) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti
en ge dély be va la mely jo go sí tás és – ha  jo go sí tás hoz kap -
cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés mel lett be kell je gyez ni a 
nyel vi ki ter jesz tést.

(3) Mun ka he lyi ki ter jesz tés az en ge dé lyest fel jo go sít ja
lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra egy 
lé gi for gal mi irá nyí tó egy ség fel ügye le te alatt mû kö dõ
mun ka he lyen, szek tor ban vagy szek tor cso port ban.

11.  §

(1) A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély be
va la mely jo go sí tás és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -
hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés és mun ka he lyi ki ter jesz tés mel -
lett be je gyez he tõ a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szak szol gá la ti ki ter jesz tés.

(2) A mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tés (OJTI)
az en ge dé lyest fel jo go sít ja gya kor la ti ok ta tói és fel ügye le -
ti fel ada tok el lá tá sá ra a szak szol gá la ti en ge dély be be jegy -
zett jo go sí tás nak, jo go sí tás-ki ter jesz tés nek és mun ka he lyi
ki ter jesz tés nek meg fe le lõ mun ka he lyen.

(3) A mun ka he lyi vizs gáz ta tó ki ter jesz tés (ULA) az en -
ge dé lyest fel jo go sít ja mun ka he lyi gya kor la ti vizs gáz ta tá si
fel ada tok és mun ka he lyi el mé le ti és gya kor la ti szak tu dás
ér té ke lé si fel ada tok el lá tá sá ra.

(4) A szak tu dás ér té ke lõ ki ter jesz tés (LCA) az en ge dé -
lyest fel jo go sít ja mun ka he lyi el mé le ti és gya kor la ti szak -
tu dás ér té ke lé si fel ada tok el lá tá sá ra.

A légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység 
ellátására való jogosultság korlátozása

12.  §

(1) Az en ge dé lyes a lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti 
en ge dély ér vé nyes sé gén be lül is ki zá ró lag mun ka he lyi
gya kor la ti ok ta tó fel ügye le te mel lett lát hat el lé gi for gal mi
irá nyí tó szol gá la ti te vé keny sé get, ha

a) a szak szol gá la ti en ge dé lyé ben be jegy zett mun ka he -
lyi ki ter jesz tés nek meg fe le lõ ope ra tív mun ka he lyen vég -
zett lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny sé get

aa) fo lya ma to san, 60 nap nál hosszabb ide ig nem, vagy

ab) 180 na pon be lül 50 órá nál ke ve seb bet

lá tott el,

b) a to vább kép zé si kö ve tel mé nye ket nem tel je sí tet te,
vagy

c) a szak tu dá sát nem meg fe le lõ nek ér té kel ték, de a
szak szol gá la ti en ge dé lyét a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nem
füg gesz tet te fel.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a to -
vább kép zé si prog ram ha tá roz za meg a mun ka he lyi gya -
kor la ti ok ta tó fel ügye le te mel lett el töl ten dõ idõ tar ta mot.

(3) Ope ra tív mun ka he lyen vég zett lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá la ti te vé keny ség nek kell te kin te ni a mun ka he lyi
gya kor la ti ok ta tást is, de a mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tás -
sal töl tött idõ tar tam nem ha lad hat ja meg 60 na pon be lül a
lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség gel töl tött idõ
75%-át.

13.  §

(1) Az en ge dé lyes a lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti 
en ge dély ér vé nyes sé gén be lül nem lát hat el lé gi for gal mi
irá nyí tó szol gá la ti te vé keny sé get, ha

a) a 37.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak,
vagy

b) a szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra a pol gá ri lé gi köz -
le ke dé si szak szol gá la ti en ge dé lyek egész ség ügyi feltéte -
leirõl és ki adá suk rend jé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint egész sé gi szem pont ból al kal mat -
lan, va la mint olyan, a szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra
hát rá nyo san ható szer be fo lyá sa alatt áll, amely kép te len né 
te he ti arra, hogy szol gá la ti te vé keny sé gét biz ton sá go san
és meg fele lõen lás sa el (a továb biak ban együtt: al kal mat -
lan ság).

(2) Az en ge dé lyes az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tényt kö te les a szol gál ta tó nak ha la dék ta la nul be je len te ni.
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Gyakornok légiforgalmi irányító
 és a légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély

megszerzésének feltételei

14.  §

Gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge -
délyt az a ké rel me zõ kap hat, aki

a) be töl töt te a 18. élet évét,
b) kö zép fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik,
c) a jo go sí tás hoz és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -

hat – a jo go sí tás-ki ter jesz tés hez szük sé ges kez dõ kép zést
si ke re sen tel je sí tet te,

d) an gol nyelv bõl – nem ma gyar anya nyel vû sze mély
ma gyar nyelv bõl is – nyelv is me re ti vizs gát tett, és

e) ren del ke zik a pol gá ri lé gi köz le ke dé si szak szol gá la ti
en ge dé lyek egész ség ügyi fel té te le i rõl és ki adá suk rend jé -
rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben elõ írt or vo si mi nõ sí tés sel
(a továb biak ban: or vo si mi nõ sí tés).

15.  §

(1) Lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge délyt az a
ké rel me zõ kap hat, aki

a) be töl töt te a 21. élet évét,
b) ren del ke zik gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak -

szol gá la ti en ge déllyel,
c) a jo go sí tás hoz és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -

hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés hez szük sé ges mun ka he lyi kép -
zést, va la mint a mun ka he lyi vizs gát si ke re sen teljesí -
tette, és

d) ren del ke zik or vo si mi nõ sí tés sel.

(2) Mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tést – a 16.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el té rés sel – az a ké rel me -
zõ kap hat, aki

a) ren del ke zik lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en -
ge déllyel, és a ki ter jesz té si ké re lem nek meg fe le lõ

aa) leg alább 3 éves jo go sí tás sal,
ab) amennyi ben a jo go sí tás hoz kap cso lód hat, jo go sí -

tás-ki ter jesz tés sel, to váb bá mun ka he lyi ki ter jesz tés sel, va -
la mint

ac) mun ka he lyen, a ké rel met köz vet le nül meg elõ zõ
leg alább hat hó nap ban, vagy re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal
jo go sí tás, re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás és to -
rony irá nyí tás ki ter jesz tés ese tén a ké rel met köz vet le nül
meg elõ zõ leg alább há rom hó nap ban lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá la ti te vé keny sé get lá tott el, és

b) az EUROCONTROL  (Eu ró pai Szer ve zet a Lé gi -
köz le ke dés Biz ton sá gá ért) ál tal szer ve zett vagy a lé gi köz -
le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott lé gi for gal mi irá nyí tó
mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tói tan fo lya mot si ke re sen el vé -
gez te.

(3) Szak tu dás ér té ke lõ ki ter jesz tést – a 16.  § (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott el té rés sel – az a ké rel me zõ kap hat, aki

a) ren del ke zik lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en -
ge déllyel, és leg alább 2 éves mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó 
ki ter jesz tés sel, és a ki ter jesz té si ké re lem nek meg fe le lõ

aa) leg alább 5 éves jo go sí tás sal,

ab) ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter -
jesz tés sel, to váb bá mun ka he lyi ki ter jesz tés sel, va la mint

ac) mun ka he lyen, a ké rel met köz vet le nül meg elõ zõ
leg alább hat hó nap ban, vagy re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal
jo go sí tás, re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás és to -
rony irá nyí tás ki ter jesz tés ese tén a ké rel met köz vet le nül
meg elõ zõ leg alább há rom hó nap ban lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá la ti te vé keny sé get lá tott el, és

b) az EUROCONTROL ál tal szer ve zett vagy a lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott lé gi for gal mi irá nyí -
tó szak tu dás ér té ke lõ tan fo lya mot si ke re sen el vé gez te.

(4) Mun ka he lyi vizs gáz ta tó ki ter jesz tést – a 16.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott el té rés sel – az a ké rel me zõ kap -
hat, aki

a) ren del ke zik lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en -
ge déllyel, és leg alább 2 éves mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó 
ki ter jesz tés sel, és a ki ter jesz té si ké re lem nek meg fe le lõ

aa) leg alább 7 éves jo go sí tás sal,

ab) ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter -
jesz tés sel, to váb bá mun ka he lyi ki ter jesz tés sel, va la mint

ac) mun ka he lyen, a ké rel met köz vet le nül meg elõ zõ
leg alább hat hó nap ban, vagy re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal
jo go sí tás, re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás és to -
rony irá nyí tás ki ter jesz tés ese tén a ké rel met köz vet le nül
meg elõ zõ leg alább há rom hó nap ban lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá la ti te vé keny sé get lá tott el, és

b) az EUROCONTROL ál tal szer ve zett vagy a lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott lé gi for gal mi irá nyí -
tó mun ka he lyi vizs gáz ta tói tan fo lya mot si ke re sen el vé -
gez te.

16.  §

(1) A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély
meg szer zé sét köve tõen to váb bi jo go sí tást, jo go sí tás-ki ter -
jesz tést vagy mun ka he lyi ki ter jesz tést az a ké rel me zõ kap -
hat, aki

a) ren del ke zik lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en -
ge déllyel, és

b) si ke re sen tel je sí tet te a jo go sí tás hoz, a jo go sí tás-
 kiterjesztéshez, vagy mun ka he lyi ki ter jesz tés hez szük sé -
ges kez dõ kép zést vagy mun ka he lyi kép zést, és si ke res
mun ka he lyi vizs gát tett.

(2) Olyan jo go sí tást, jo go sí tás-ki ter jesz tést vagy mun -
ka he lyi ki ter jesz tést, ame lyet ko ráb ban a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság nem adott ki (a továb biak ban: új jo go sí tás, új jo go -
sí tás-ki ter jesz tés vagy új mun ka he lyi ki ter jesz tés) az az
en ge dé lyes kap hat, aki – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak mel lett – ren del ke zik
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a) új mun ka he lyi ki ter jesz tés ese tén a ki ter jesz tés hez
szük sé ges jo go sí tás sal, – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -
hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel és leg alább egy má sik mun -
ka he lyi ki ter jesz tés sel,

b) új jo go sí tás-ki ter jesz tés ese tén a jo go sí tás hoz szük -
sé ges jo go sí tás sal és leg alább egy mun ka he lyi ki ter jesz -
tés sel, vagy

c) új jo go sí tás ese tén va la mely más jo go sí tás sal – ha
a jo go sí tás hoz kap cso lód hat –, jo go sí tás-ki ter jesz tés sel és
mun ka he lyi ki ter jesz tés sel.

(3) A 15.  § (2)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak -
szol gá la ti ki ter jesz tést új jo go sí tás, új jo go sí tás-ki ter jesz -
tés vagy új mun ka he lyi ki ter jesz tés ese tén az az en ge dé -
lyes kap hat, aki ren del ke zik lé gi for gal mi irá nyí tó szak -
szol gá la ti en ge déllyel, és

a) mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tés ese tén leg -
alább 2 éves mun ka he lyi gya ko9r la ti ok ta tó ki ter jesz tés -
sel,

b) szak tu dás ér té ke lõ ki ter jesz tés ese tén szak tu dás ér té -
ke lõ ki ter jesz tés sel,

c) mun ka he lyi vizs gáz ta tó ki ter jesz tést ese tén mun ka -
he lyi vizs gáz ta tó ki ter jesz tés sel.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset re vo nat ko zó
kép zé si kö ve tel mé nye ket az 1. mel lék let tar tal maz za.

Gyakornok légiforgalmi irányító
 és a légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély

érvényessége és hosszabbításának feltételei

17.  §

(1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti
en ge dély ér vé nyes sé gi ide je két év.

(2) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti
en ge dély ér vé nyét ve szí ti, ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság az
en ge dé lyes nek lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge -
délyt ad ki.

18.  §

(1) A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély ér -
vé nyes sé gét a be jegy zett jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés,
mun ka he lyi ki ter jesz tés, nyel vi ki ter jesz tés, szak szol gá la ti 
ki ter jesz tés és or vo si mi nõ sí tés együt te sen ha tá roz za meg.

(2) A mun ka he lyi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide je 12 hó -
nap.

(3) A mun ka he lyi ki ter jesz tést az ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
mon be lül a kö vet ke zõ 12 hó nap idõ tar tam ra a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság meg hosszab bít ja, ha a ké rel me zõ

a) a ké rel met meg elõ zõ en a lé gi for gal mi irá nyí tó szol -
gá la ti te vé keny sé get a 12.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott mi ni má lis idõ tar tam ban gya ko rol ta, vagy a

szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra való jo go sult ság meg sza -
ka dá sa ese tén a to vább kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nye ket tel je sí tet te,

b) az idõ sza ko san kö te le zõ to vább kép zé se ken a to -
vább kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket
tel je sí tet te,

c) szak tu dá sát meg fe le lõ nek ér té kel ték,
d) ren del ke zik nyel vi ki ter jesz tés sel, és
e) ren del ke zik or vo si mi nõ sí tés sel.

(4) A (3) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek tel je sí té sét a szol gál ta tó iga zol ja.

(5) A mun ka he lyi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide jé nek le -
jár tát köve tõen a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a ki ter jesz tést
meg újít ja, ha a mun ka he lyi kép zés meg fe le lõ ré szét si ke -
re sen tel je sí tet te, és a ké rel me zõ szak tu dá sát meg fe le lõ nek 
ér té kel ték, ame lyet a szol gál ta tó iga zol.

(6) Az en ge dé lyes nek, aki bár mely egy be füg gõ négy -
éves idõ tar tam alatt a szak szol gá la ti en ge dé lyé be be jegy -
zett jo go sí tás sal és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo -
go sí tás-ki ter jesz tés sel össze füg gõ lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá la ti te vé keny sé get nem lát el, a jo go sí tás nak és – ha
a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz té sé nek
meg fe le lõ mun ka he lyi kép zést kell el vé gez nie, to váb bá
mun ka he lyi gya kor la ti vizs gát kell ten nie. A mun ka he lyi
kép zés szak tu dás ér té ke lõ ál tal el vég zett ér té ke lést és – az
ér té ke lés ered mé nye alap ján a kép zé si szer ve zet ál tal meg -
ha tá ro zott – kép zé si kö ve tel mé nyek tel je sí té sét köve tõen
kezd he tõ meg.

19.  §

(1) A szak szol gá la ti ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide je
36 hó nap, ame lyet a lé gi köz le ke dé si ha tó ság újabb 36 hó -
na pos idõ tar tam ra meg hosszab bít, ha a ké rel me zõ tel je sí -
tet te a to vább kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nye ket.

(2) A to vább kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét a szol gál ta tó iga zol ja.

2. Cím

A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY

A repüléstájékoztató szolgálati tevékenység 
ellátására való jogosultság

20.  §

(1) A re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély az en -
ge dé lyest fel jo go sít ja, hogy a szak szol gá la ti en ge dély be
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be jegy zett jo go sí tás nak, jo go sí tás-ki ter jesz tés nek és mun -
ka he lyi ki ter jesz tés nek, szak szol gá la ti ki ter jesz tés nek
meg fe le lõ re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny sé get lás -
son el.

(2) A szak szol gá la ti en ge dély be be nem jegy zett jo go sí -
tás nak, jo go sí tás-ki ter jesz tés nek, mun ka he lyi ki ter jesz tés -
nek meg fe le lõ re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny sé get 
az en ge dé lyes kép zés ke re té ben, mun ka he lyi ki ter jesz tés -
sel és mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tés sel ren del -
ke zõ en ge dé lyes fel ügye le te mel lett lát hat el.

21.  §

(1) A re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély be be
kell je gyez ni a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go -
sí tá sok egyi két azon szol gál ta tás tí pus jel zé se cél já ból,
ame lyet az en ge dé lyes nyújt hat.

(2) Kör ze ti jo go sí tás (FIS) az en ge dé lyest fel jo go sít ja
re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra nem
el len õr zött lég tér ben. Az en ge dé lyes nem jo go sult re pü lés -
tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra re pü lõ té ren
vagy re pü lõ té ri kör zet ben. A kör ze ti jo go sí tás ra dar ta nács -
adás ki ter jesz tés sel együtt al kal maz ha tó.

(3) Re pü lõ té ri jo go sí tás (AFIS) az en ge dé lyest fel jo go -
sít ja re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra
nem el len õr zött re pü lõ té ren és re pü lõ té ri kör zet ben.

22.  §

(1) A re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély be a
kör ze ti jo go sí tás mel lett be kell je gyez ni a (3) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott jo go sí tás-ki ter jesz tést.

(2) A (3) be kez dés ben sze rep lõ jo go sí tás-ki ter jesz tés re -
pü lõ té ri jo go sí tás mel lett is be je gyez he tõ.

(3) A ra dar ta nács adás ki ter jesz tés (RADA) az en ge dé -
lyest fel jo go sít ja re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny -
ség el lá tá sá ra el sõd le ges, il let ve má sod la gos ra dar be ren -
de zés sel.

23.  §

(1) A re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély be va -
la mely jo go sí tás és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo -
go sí tás-ki ter jesz tés mel lett be kell je gyez ni a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mun ka he lyi ki ter jesz tést, va la mint a
nyel vi ki ter jesz tést.

(2) A mun ka he lyi ki ter jesz tés az en ge dé lyest fel jo go sít -
ja re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra va -

la mely re pü lés tá jé koz ta tó egy ség fel ügye le te alatt mû kö -
dõ mun ka he lyen.

24.  §

(1) A re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély be be -
je gyez he tõ a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak szol gá la -
ti ki ter jesz tés.

(2) A mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tés az en ge -
dé lyest fel jo go sít ja gya kor la ti ok ta tói és fel ügye le ti fel -
ada tok el lá tá sá ra a re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge -
dély be be jegy zett jo go sí tás nak, jo go sí tás-ki ter jesz tés nek,
mun ka he lyi ki ter jesz tés nek meg fe le lõ mun ka he lyen.

A repüléstájékoztató szolgálati tevékenység 
ellátására való jogosultság korlátozása

25.  §

(1) Az en ge dé lyes a re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti
en ge dély ér vé nyes sé gén be lül is ki zá ró lag mun ka he lyi
gya kor la ti ok ta tó fel ügye le te mel lett lát hat el re pü lés tá jé -
koz ta tó szol gá la ti te vé keny sé get,

a) ha a szak szol gá la ti en ge dé lyé ben be jegy zett mun ka -
he lyi ki ter jesz tés nek meg fe le lõ ope ra tív mun ka he lyen
vég zett szol gá la ti te vé keny ség fo lya ma tos el lá tá sá ban
90 nap nál hosszabb idõ tar ta mú meg sza kí tá sa volt,

b) ha a to vább kép zé si kö ve tel mé nye ket nem teljesí -
tette, vagy

c) ha a szak tu dá sát nem meg fe le lõ nek ér té ke lik, de a
szak szol gá la ti en ge dé lyét a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nem
füg gesz tet te fel.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a to -
vább kép zé si prog ram ha tá roz za meg a mun ka he lyi gya -
kor la ti ok ta tó fel ügye le te mel lett el töl ten dõ idõ tar ta mot.

(3) Ope ra tív mun ka he lyen vég zett re pü lés tá jé koz ta tó
szol gá la ti te vé keny ség nek kell te kin te ni a mun ka he lyi
gya kor la ti ok ta tást, de a mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tás sal
töl tött idõ tar tam nem ha lad hat ja meg 90 na pon be lül a re -
pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség gel töl tött idõ
75%-át.

26.  §

(1) Az en ge dé lyes a re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti
en ge dély ér vé nyes sé gén be lül nem lát hat el re pü lés tá jé -
koz ta tó szol gá la ti te vé keny sé get, ha

a) a 37.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak,
vagy

b) az al kal mat lan ság fel té te lei fenn áll nak.

(2) Az en ge dé lyes az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tényt kö te les a szol gál ta tó nak ha la dék ta la nul be je len te ni.
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Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély
megszerzésének feltételei

27.  §

(1) Re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge délyt az a ké -
rel me zõ kap hat, aki

a) be töl töt te a 18. élet évét,
b) leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zik,
c) a jo go sí tás hoz és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -

hat – a jo go sí tás-ki ter jesz tés hez szük sé ges kez dõ kép zést,
mun ka he lyi kép zést és mun ka he lyi vizs gát si ke re sen tel je -
sí tet te,

d) an gol nyelv bõl – nem ma gyar anya nyel vû sze mély
ma gyar nyelv bõl is – nyelv is me re ti vizs gát tett, és

e) ren del ke zik or vo si mi nõ sí tés sel.

(2) Mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tést az a ké -
rel me zõ kap hat, aki ren del ke zik re pü lés tá jé koz ta tó szak -
szol gá la ti en ge déllyel, a ki ter jesz té si ké re lem nek meg fe le -
lõ leg alább há rom éves jo go sí tás sal és – ha a jo go sí tás hoz
kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel, va la mint mun ka -
he lyi ki ter jesz tés sel.

(3) Re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély meg -
szer zé sét köve tõen to váb bi jo go sí tást, jo go sí tás-ki ter jesz -
tést vagy mun ka he lyi ki ter jesz tést az a ké rel me zõ kap hat,
aki

a) ren del ke zik re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge -
déllyel, és

b) si ke re sen tel je sí tet te a jo go sí tás hoz – ha a jo go sí tás -
hoz kap cso lód hat –, a jo go sí tás-ki ter jesz tés hez vagy a
mun ka he lyi ki ter jesz tés hez szük sé ges kez dõ kép zést vagy
mun ka he lyi kép zést, és si ke res mun ka he lyi vizs gát tett.

(4) Új jo go sí tást, új jo go sí tás-ki ter jesz tést vagy új mun -
ka he lyi ki ter jesz tést az az en ge dé lyes ké rel me zõ kap hat,
aki ren del ke zik

a) új mun ka he lyi ki ter jesz tés ese tén a ki ter jesz tés hez
szük sé ges jo go sí tás sal – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat –,
jo go sí tás-ki ter jesz tés sel és leg alább egy mun ka he lyi ki ter -
jesz tés sel,

b) új jo go sí tás-ki ter jesz tés ese tén a jo go sí tás hoz szük -
sé ges jo go sí tás sal és leg alább egy mun ka he lyi ki ter jesz -
tés sel,

c) új jo go sí tás ese tén va la mely más jo go sí tás sal – ha a
jo go sí tás hoz kap cso lód hat –, jo go sí tás-ki ter jesz tés sel és
mun ka he lyi ki ter jesz tés sel.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset re vo nat ko zó
kép zé si kö ve tel mé nye ket az 1. mel lék let tar tal maz za.

Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély 
érvényessége és hosszabbításának feltételei

28.  §

(1) A re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély ér vé -
nyes sé gét a be jegy zett jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés,

mun ka he lyi ki ter jesz tés, nyel vi ki ter jesz tés, mun ka he lyi
gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tés és or vo si mi nõ sí tés együt te -
sen ha tá roz za meg.

(2) A mun ka he lyi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide je 24 hó -
nap.

(3) A mun ka he lyi ki ter jesz tést az ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
mon be lül a kö vet ke zõ 24 hó nap idõ tar tam ra a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság meg hosszab bít ja, ha a ké rel me zõ

a) a ké rel met meg elõ zõ 24 hó nap idõ tar tam alatt re pü -
lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny sé get a 25.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zott mi ni má lis idõ tar tam ban
gya ko rol ta, vagy a szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra való
jo go sult ság meg sza ka dá sa ese tén a to vább kép zé si prog -
ram ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket tel je sí tet te,

b) az idõ sza ko san kö te le zõ to vább kép zé se ken a to -
vább kép zé si prog ram ban sze rep lõ kö ve tel mé nye ket tel je -
sí tet te,

c) szak tu dá sát meg fe le lõ nek ér té kel ték,

d) ren del ke zik nyel vi ki ter jesz tés sel, és

e) ren del ke zik or vo si mi nõ sí tés sel.

(4) A (3) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek tel je sí té sét a szol gál ta tó iga zol ja.

(5) A mun ka he lyi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide jé nek le -
jár tát köve tõen a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a ki ter jesz tést
meg újít ja, ha a ké rel me zõ a mun ka he lyi kép zés meg fe le lõ
ré szét si ke re sen tel je sí tet te, és a szak tu dá sát meg fe le lõ nek
ér té kel ték, ame lyet a szol gál ta tó iga zol.

(6) Az en ge dé lyes nek, aki bár mely egy be füg gõ, négy -
éves idõ szak alatt a re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti
 engedélyébe be jegy zett jo go sí tás sal és – ha a jo go sí tás hoz
kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz té sé vel össze füg gõ
 repüléstájékoztató szol gá la ti te vé keny sé get nem lá tott el,
a jo go sí tás nak és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – a jo -
go sí tás-ki ter jesz té sé nek meg fe le lõ mun ka he lyi kép zést
kell el vé gez nie, to váb bá mun ka he lyi vizs gát kell ten nie.
A mun ka he lyi kép zés, mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ál tal
el vég zett ér té ke lést és – az ér té ke lés ered mé nye alap ján
a kép zé si szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott – kép zé si kö ve tel -
mé nyek tel je sí té sét köve tõen kezd he tõ meg.

29.  §

(1) A mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz tés ér vé -
nyes sé gi ide je 36 hó nap, ame lyet a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság meg hosszab bít, ha a ké rel me zõ tel je sí tet te a to vább -
kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket.

(2) A to vább kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét a szol gál ta tó iga zol ja.
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3. Cím

A LÉGIFORGALMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI
ENGEDÉLY

A légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység 
ellátására való jogosultság

30.  §

(1) A lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély az en ge -
dé lyest fel jo go sít ja, hogy a szak szol gá la ti en ge dély be be -
jegy zett jo go sí tás nak, és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -
hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés nek meg fe le lõ lé gi for gal mi tiszt 
szol gá la ti te vé keny sé get lás son el.

(2) Az en ge dé lyes olyan lé gi for gal mi tiszt szol gá la ti te -
vé keny sé get, amely hez meg fe le lõ jo go sí tás sal, jo go sí -
tás-ki ter jesz tés sel nem ren del ke zik csak kép zés ke re té ben, 
leg alább 3 éve ér vé nyes lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti
en ge déllyel és a kép zés tí pu sá nak meg fe le lõ jo go sí tás sal,
– ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés -
sel ren del ke zõ en ge dé lyes fel ügye le te mel lett lát hat el.

31.  §

(1) A lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély nek tar -
tal maz nia kell a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go -
sí tá sok egyi két azon szol gál ta tás tí pus jel zé se cél já ból,
ame lyet az en ge dé lyes nyújt hat.

(2) Lé gi for gal mi tá jé koz ta tó jo go sí tás (AIS) az en ge dé -
lyest fel jo go sít ja lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat el lá tá -
sá ra.

(3) Re pü lé si adat fel dol go zó jo go sí tás (FD) az en ge dé -
lyest fel jo go sít ja a lé gi for gal mi szol gál ta tó hoz ér ke zõ, ma -
nu á lis fel dol go zást igény lõ köz le mé nyek ke ze lé sé re, fel -
dol go zá sá ra, ha ezt a te vé keny sé get a lé gi for gal mi irá nyí tó 
vagy a re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség tõl el kü -
lö nült egy ség vég zi.

(4) Áram lás szer ve zés jo go sí tás (FMP) az en ge dé lyest
fel jo go sít ja Bu da pest FIR-en be lül az el len õr zött lég te ret
érin tõ va la mennyi, a mû szer re pü lé si sza bá lyok (IFR) és a
ve gyes re pü lé si sza bá lyok (IFR/VFR) sze rint mû kö dõ lé -
gi jár mû in du lá si ide jé nek sza bá lyo zá sá ra.

(5) Lég tér gaz dál ko dás jo go sí tás (ASM) az en ge dé lyest
fel jo go sít ja a lég tér gaz dál ko dás napi ter ve zé si és idõ sza -
kos lég tér meg osz tá si fel ada ta i nak vég zé sé re a lé gi for gal -
mi lég tér ha té ko nyabb ki ala kí tá sa, va la mint a pol gá ri és az
ál la mi lég tér fel hasz ná lók szá má ra ren del ke zés re álló lég -
tér ka pa ci tás – ide ért ve a lé gi for gal mi irá nyí tás ka pa ci tá sát
is – leg jobb ki hasz ná lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben.

32.  §

(1) A lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély nek a lé -
gi for gal mi tá jé koz ta tó jo go sí tás mel lett tar tal maz nia kell a
(2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sí tás-ki ter jesz tés
egyi két.

(2) NOTAM ki ter jesz tés (NOTAM) az en ge dé lyest fel -
jo go sít ja a NOTAM ki adás sal és szét osz tás sal össze füg gõ
lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra.

(3) Re pü lés be je len tõ ki ter jesz tés (ARO) az en ge dé lyest
fel jo go sít ja a re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek re pü lé si
ter vé nek fel adá sá val, a kap cso ló dó köz le mé nyek ke ze lé -
sé vel, a re pü lés elõt ti és utá ni tá jé koz ta tá sok el lá tá sá val
össze füg gõ lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny -
ség el lá tá sá ra.

(4) PUB/SDO ki ter jesz tés (PUB/SDO) az en ge dé lyest
fel jo go sít ja a ma gyar sta ti kus lé gi for gal mi ada tok nak a lé -
gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gál ta tás adat bá zi sá ba tör té nõ
rög zí té sé vel, nap ra ké szen tar tá sá val, a lé gi for gal mi tá jé -
koz ta tó ki ad vá nyok köz zé té te lé vel össze füg gõ fel ada tok
el lá tá sá ra.

A légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység 
ellátására való jogosultság korlátozása

33.  §

(1) Az en ge dé lyes a lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en -
ge dély ér vé nyes sé gén be lül is leg alább 3 éve ér vé nyes lé -
gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge déllyel és meg fe le lõ
jo go sí tás sal, – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí -
tás-ki ter jesz tés sel ren del ke zõ sze mély fel ügye le te mel lett
lát hat el szol gá la ti te vé keny sé get,

a) ha a szak szol gá la ti en ge dé lyé be be jegy zett jo go sí -
tás nak és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jogosítás-
 kiterjesztésnek meg fe le lõ szol gá la ti te vé keny ség fo lya ma -
tos el lá tá sá ban 90 nap nál hosszabb idõ tar ta mú meg sza kí -
tá sa volt,

b) ha a to vább kép zé si kö ve tel mé nye ket nem tel je sí tet -
te, vagy

c) ha a szak tu dá sát nem meg fe le lõ nek ér té ke lik, de a
szak szol gá la ti en ge dé lyét a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nem
füg gesz tet te fel.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a to -
vább kép zé si prog ram ha tá roz za meg a mun ka he lyi gya -
kor la ti ok ta tó fel ügye le te mel lett el töl ten dõ idõ tar ta mot.

(3) Az en ge dé lyes a lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en -
ge dély ér vé nyes sé gén be lül nem lát hat el szol gá la ti te vé -
keny sé get, ha

a) a 37.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak vagy
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b) olyan, a szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra hát rá nyo -
san ható szer be fo lyá sa alatt áll, amely kép te len né te he ti
arra, hogy fel ada tát biz ton sá go san és meg fele lõen lás sa el.

(4) Az en ge dé lyes a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tényt kö te les a szol gál ta tó nak ha la dék ta la nul be je len te ni.

Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély
megszerzésének feltételei

34.  §

(1) Lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge délyt az a ké -
rel me zõ kap hat, aki

a) be töl töt te a 18. élet évét,
b) leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zik,
c) an gol nyelv bõl ál la mi lag el is mert kö zép fo kú nyelv -

vizs gá val ren del ke zik, és
d) a jo go sí tás hoz és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -

hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés hez szük sé ges kez dõ kép zést, a
mun ka he lyi kép zést, és a mun ka he lyi vizs gát si ke re sen tel -
je sí tet te.

(2) Lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély meg szer -
zé sét köve tõen to váb bi jo go sí tást és – ha a jo go sí tás hoz
kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tést az a ké rel me zõ kap -
hat, aki a jo go sí tás hoz és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód -
hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés hez szük sé ges kez dõ kép zést,
mun ka he lyi kép zést és mun ka he lyi vizs gát si ke re sen tel je -
sí tet te.

Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély 
érvényessége és hosszabbításának feltételei

35.  §

(1) A lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély ér vé -
nyes sé gét a be jegy zett jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés
együt te sen ha tá roz za meg.

(2) A jo go sí tás ér vé nyes sé gi ide je 24 hó nap.

(3) A jo go sí tást az ér vé nyes sé gi idõ tar ta mon be lül a kö -
vet ke zõ 24 hó nap idõ tar tam ra a lé gi köz le ke dé si ha tó ság
meg hosszab bít ja, ha

a) a ké rel me zõ a szol gá la ti te vé keny sé get a 33.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott mi ni má lis idõ tar -
tam ban gya ko rol ta, vagy a szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá -
ra való jo go sult ság meg sza ka dá sa ese tén a to vább kép zé si
prog ram ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket tel je sí tet te,

b) az idõ sza ko san kö te le zõ to vább kép zé se ken a to -
vább kép zé si prog ram ban sze rep lõ kö ve tel mé nye ket tel je -
sí tet te, és

c) szak tu dá sát meg fe le lõ nek ér té kel ték.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí -
té sét a szol gál ta tó iga zol ja.

(5) A jo go sí tás ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tát köve tõen
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a jo go sí tást meg újít ja, ha a ké -
rel me zõ a mun ka he lyi kép zés meg fe le lõ ré szét si ke re sen
tel je sí tet te, és a szak tu dá sát meg fe le lõ nek ér té kel ték, ame -
lyet a szol gál ta tó iga zol.

(6) Az en ge dé lyes nek, aki bár mely egy be füg gõ, négy -
éves idõ szak alatt a lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge -
dé lyé be be jegy zett jo go sí tás sal és – ha a jo go sí tás hoz kap -
cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz té sé vel össze füg gõ lé gi for -
gal mi tiszt szol gá la ti te vé keny sé get nem lá tott el, a jo go sí -
tás nak és – ha a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jogosítás-
 kiterjesztésének meg fe le lõ mun ka he lyi kép zést kell el vé -
gez nie, to váb bá mun ka he lyi vizs gát kell ten nie. A mun ka -
he lyi kép zés a leg alább 3 éve ér vé nyes lé gi for gal mi tiszt
szak szol gá la ti en ge déllyel, meg fe le lõ jo go sí tás sal és – ha
a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel
ren del ke zõ sze mély ál tal el vég zett ér té ke lést és – az ér té -
ke lés ered mé nye alap ján a kép zé si szer ve zet ál tal meg ha -
tá ro zott – kép zé si kö ve tel mé nyek tel je sí té sét köve tõen
kezd he tõ meg.

III. Fejezet

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

A szakszolgálati engedély kiadása

36.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge délyt és a be jegy zett jo go sí -
tást, jo go sí tás-ki ter jesz tést, mun ka he lyi ki ter jesz tést, nyel -
vi ki ter jesz tést, szak szol gá la ti ki ter jesz tést a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság ké re lem re, az e ren de let ben elõ írt fel té te lek
tel je sí té se ese tén meg ad ja, meg hosszab bít ja vagy meg újít -
ja (a továb biak ban együtt: a szak szol gá la ti en ge délyt ki -
adá sa).

(2) A lé gi for gal mi irá nyí tó és a re pü lés tá jé koz ta tó szak -
szol gá la ti en ge dély be be jegy zett mun ka he lyi ki ter jesz tés,
nyel vi ki ter jesz tés, szak szol gá la ti ki ter jesz tés, va la mint a
lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély be be jegy zett jo -
go sí tás meg hosszab bí tá sa ese tén az újabb ér vé nyes sé gi
idõ tar tam kez dõ nap ja a még ér vé nyes jo go sí tás vagy ki ter -
jesz tés le já ra ti nap ja.

(3) A lé gi for gal mi irá nyí tó és a re pü lés tá jé koz ta tó szak -
szol gá la ti en ge dély be be jegy zett mun ka he lyi ki ter jesz tés,
nyel vi ki ter jesz tés, szak szol gá la ti-ki ter jesz tés, és a lé gi -
for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély be be jegy zett jo go sí -
tás meg újí tá sa ese tén az újabb ér vé nyes sé gi idõ tar tam kez -
dõ nap ja a meg újí tás ki adá sá nak nap ja.

37.  §

A szak szol gá la ti en ge dély ki adá sát a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság meg ta gad ja, ha
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a) az en ge dé lyest a bí ró ság a szol gá la ti te vé keny ség el -
lá tá sá tól jog erõ sen el til tot ta, az el til tás ha tá lyá nak idõ tar -
ta ma alatt,

b) az en ge dé lyes kény szer gyó gyí tá sát, kény szer gyógy -
ke ze lé sét a bí ró ság jog erõ sen el ren del te, an nak idõ tar ta ma
alatt,

c) az en ge dé lyes szak szol gá la ti en ge dé lyét a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság jog erõs ha tá ro za tá val vissza von ta vagy fel -
füg gesz tet te, a vissza vo nás vagy fel füg gesz tés idõ tar ta ma
alatt,

d) az en ge dé lyest a bí ró ság cse lek võ ké pes sé get ki zá ró
vagy kor lá to zó gond nok ság alá he lyez te, a gond nok ság
fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma alatt,

e) az en ge dé lyest a szol gá la ti te vé keny sé gé vel össze -
füg gés ben a bí ró ság szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se 
 miatt jog erõ sen el ítél te.

38.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély for mai és tar tal mi kö ve -
tel mé nye it a 2. mel lék let tar tal maz za.

(2) A szak szol gá la ti en ge délyt ta nú sí tó ok irat an nak a
sze mély nek a tu laj do na, aki nek azt a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság ki ad ta, és aki azt alá ír ta.

(3) Az el ve szett vagy meg sem mi sült szak szol gá la ti en -
ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ké re lem re pó tol ja.

(4) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a ki adott, a lé gi köz le ke -
dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.  tör vény 3/A.  § (1) be kez dés 
a)–c) pont ja ál tal sza bá lyo zott ada to kat tar tal ma zó szak -
szol gá la ti en ge dé lye ket nyil ván tart ja.

A szakszolgálati engedély felfüggesztése 
és visszavonása

39.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge -
délyt, jo go sí tást, jo go sí tás-ki ter jesz tést, mun ka he lyi ki ter -
jesz tést vagy szak szol gá la ti ki ter jesz tést azon na li ha tállyal 
fel füg geszt he ti, a d) pont ban fog lalt fel té tel ese tén fel füg -
gesz ti, ha az en ge dé lyes

a) aka dá lyoz za a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nak a szol gá -
la ti te vé keny ség el len õr zé sé vel kap cso la tos el já rá sát, az
el len õr zés le he tõ vé té te lé ig,

b) nem tá jé koz tat ja a szol gál ta tót a szol gá la ti te vé keny -
ség re való al kal mat lan sá gá ról, vagy az al kal mat lan sá ga el -
le né re szol gá la ti te vé keny sé get lát el,

c) a lé gi köz le ke dé si bal eset, re pü lõ ese mény vizs gá la ta
vagy ha tó sá gi el len õr zés so rán a lé gi köz le ke dé si ha tó ság
meg ál la pít ja, hogy az en ge dé lyes a szol gá la ti te vé keny ség
el lá tá sá nak sza bá lya it meg sér tet te, vagy ma ga tar tá sá val a
lé gi köz le ke dést ve szé lyez tet te, vagy

d) a szak tu dás ér té ke lé sen má so dik al ka lom mal is nem
meg fe lelt ér té ke lést ka pott.

(2) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge -
délyt az (1) be kez dés d) pont ja alap ján füg gesz ti fel, a ha -
tá ro zat ban ren del kez nie kell a szak szol gá la ti en ge dély
vissza adá sá hoz szük sé ges kép zé si vagy vizs ga kö ve tel mé -
nyek rõl.

(3) Ha az en ge dé lyes a szol gá la ti te vé keny ség re való al -
kal mat lan sá gá ról nem tá jé koz tat ta a szol gál ta tót, és az al -
kal mat lan ság ról a szol gál ta tó tu do mást sze rez, a szol gál ta -
tó kö te les tá jé koz tat ni a lé gi köz le ke dé si ha tó sá got.

(4) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en ge -
délyt azon na li ha tállyal vissza von ja, ha

a) az en ge dé lyes a ké re lem ben va lót lan ada to kat je lölt
meg,

b) a 37.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak.

A szakszolgálati engedély kérelem

40.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély ki adá sa irán ti ké rel met
(a továb biak ban: ké re lem) a ké rel me zõ nek a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság hoz kell sze mé lye sen vagy pos tai úton be nyúj ta ni.

(2) A ké re lem min tá ját és a ké re lem hez be nyúj tan dó ira -
to kat a 3. mel lék let tar tal maz za.

(3) Ha a ké rel me zõ ma gyar ál lam pol gár, ak kor a sze -
mély azo no sí tó iga zol vá nyát vagy a sze mély azo nos sá gát
iga zo ló más ok má nyát kell be mu tat nia, il le tõ leg an nak
má so la tát el kül de nie.

(4) Ha a ké rel me zõ nem ma gyar ál lam pol gár, ak kor az
úti ok má nyát, és ha a be uta zás hoz és tar tóz ko dás hoz kü lön 
jog sza bály alap ján szük sé ges, a be uta zás ra vagy tar tóz ko -
dás ra jo go sí tó en ge dé lyét kell be mu tat nia, vagy an nak má -
so la tát el kül de nie.

(5) A mun ka he lyi ki ter jesz tés, nyel vi ki ter jesz tés, szak -
szol gá la ti ki ter jesz tés meg hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó ké -
rel met a ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide jé nek le já ra tát meg -
elõ zõ har minc nap pal kell a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nak
be nyúj ta ni.

A szakszemélyzet vizsgáztatása

41.  §

(1) A szak szol gá la ti en ge dély – a gya kor nok lé gi for gal -
mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély ki vé te lé vel –, to váb bi
jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés, mun ka he lyi ki ter jesz tés
meg szer zé sé hez mun ka he lyi vizs gát kell ten ni.

(2) A mun ka he lyi vizs ga meg kez dé sé nek fel té te le a lé gi -
for gal mi irá nyí tók ese té ben a mun ka he lyi kép zés si ke res tel -
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je sí té se, a re pü lés tá jé koz ta tó és a lé gi for gal mi tiszt ese té ben a 
kez dõ kép zés és a mun ka he lyi kép zés si ke res tel je sí té se.

(3) A mun ka he lyi vizs gáz ta tást a mun ka he lyi kép zést
foly ta tó kép zé si szer ve zet a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal
ki adott vizs ga sza bály zat alap ján vég zi.

(4) A mun ka he lyi vizs ga idõ pont já ról a szol gál ta tó a
mun ka he lyi vizs gát meg elõ zõ 15 nap pal tá jé koz tat ja a lé -
gi köz le ke dé si ha tó sá got.

(5) A vizs ga sza bály zat nak tar tal maz nia kell a mun ka he -
lyi vizs ga le bo nyo lí tá sá nak rend jét a kö vet ke zõk sze rint:

a) a vizs gán tör té nõ rész vé tel fel té te lei,
b) a vizs ga do ku men tá lá sá nak rend je,
c) a vizs gá zó jo gai és kö te les sé gei,
d) a vizs ga ér té ke lé sé nek szem pont jai és az ér té ke lõ lap,
e) a si ker te len vizs ga fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa,
f) a si ker te len vizs ga meg is mét lé sé re vo nat ko zó fel té -

te lek,
g) a vizs ga fel füg gesz té sé re vo nat ko zó el já rás.

(6) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a mun ka he lyi vizs ga
vizs ga sza bály zat nak meg fe le lõ le bo nyo lí tá sát el len õr zi.

(7) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a mun ka he lyi vizs ga
so rán sza bály ta lan sá got ál la pít meg, a vizs gát fel füg gesz ti.

(8) A vizs ga ered mé nyé rõl a szol gál ta tó jegy zõ köny vet
ál lít ki.

42.  §

(1) A mun ka he lyi vizs ga el mé le ti és gya kor la ti vizs gá -
ból áll.

(2) Az el mé le ti és a gya kor la ti vizs ga so rán a vizs gá zó -
nak bi zo nyí ta nia kell a mun ka he lyi kép zé sen meg szer zett
is me re tek el sa já tí tá sát és azt, hogy ké pes a szol gá la ti te vé -
keny ség biz ton sá gos el lá tá sá ra.

(3) Ha a vizs gá zó az el mé le ti vagy gya kor la ti vizs gán
nem fe lel t meg, a si ker te len vizs gát egy al ka lom mal is mé -
tel he ti meg. A meg is mé telt el mé le ti vizs gá ra leg ha ma rabb
a si ker te len vizs gát kö ve tõ hét nap el tel té vel, a meg is mé -
telt gya kor la ti vizs gá ra leg ha ma rabb a si ker te len vizs gát
kö ve tõ ti zen öt nap el tel té vel ke rül het sor.

43.  §

(1) A gya kor la ti vizs ga a si ke res el mé le ti vizs gát köve -
tõen kezd he tõ meg.

(2) A mun ka he lyi vizs gáz ta tást
a) lé gi for gal mi irá nyí tó vizs ga ese té ben lé gi for gal mi

irá nyí tó szak szol gá la ti en ge déllyel, jo go sí tás sal,  – ha a jo -
go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel, mun -
ka he lyi ki ter jesz tés sel és vizs gáz ta tói ki ter jesz tés sel ren -
del ke zõ sze mély,

b) re pü lés tá jé koz ta tó vizs ga ese tén re pü lés tá jé koz ta tó
szak szol gá la ti en ge déllyel, jo go sí tás sal,  – ha a jo go sí tás -

hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel, mun ka he lyi
ki ter jesz tés sel és mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz -
tés sel ren del ke zõ sze mély,

c) lé gi for gal mi tiszt vizs ga ese tén leg alább 3 éve ér vé -
nyes lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge déllyel, jo go sí -
tás sal és – amennyi ben a jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo -
go sí tás-ki ter jesz tés sel ren del ke zõ sze mély

vég zi.

(3) A lé gi for gal mi irá nyí tó és a re pü lés tá jé koz ta tó gya -
kor la ti vizs ga so rán a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó és a
re pü lés tá jé koz ta tó va lós for gal mi kör nye zet ben, mun ka -
he lyi gya kor la ti ok ta tó fel ügye le te mel lett lát el szol gá la ti
te vé keny sé get. A vizs gán a mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó
ab ban az eset ben ad uta sí tást a vizs gá zó nak, vagy ak kor
kö te les át ven ni a szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sát, ha az a
re pü lés biz ton ság ér de ké ben szük sé ges.

(4) A vizs gáz ta tó jo go sult an nak el dön té sé re, hogy a
vizs gá zó meg fe le lõ szint en el sa já tí tot ta a szol gá la ti te vé -
keny ség hez szük sé ges is me re te ket, to váb bá ren del ke zik a
szük sé ges gya kor lat tal.

IV. Fejezet

A SZAKSZEMÉLYZET KÉPZÉSE 
ÉS NYELVISMERETI KÖVETELMÉNYEI

A képzési engedély

44.  §

(1) A szak sze mély zet kép zé se a lé gi köz le ke dé si ha tó ság 
ál tal ki adott kép zé si en ge déllyel foly tat ha tó.

(2) A kép zé si en ge délyt – ké re lem re – a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság adja ki öt éves idõ tar tam ra.

(3) A kép zé si en ge dély irán ti ké re lem nek a kö vet ke zõ
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a kép zé si szer ve zet neve, szék he lye, te lep he lye,
b) a kép zés tí pu sai,
c) a kép zé si szer ve zet ve ze tõ je,
d) a kép zé sért fe le lõs ve ze tõ neve,
e) a kép zé si szer ve zet szer ve ze ti fel épí té se, és

f) a kép zés re és a kép zé si szer ve ze tek re vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek nek való meg fe le lés be mu ta tá sa.

(4) Kép zé si en ge dély irán ti ké rel met az a jogi sze mély
nyújt hat be a lé gi köz le ke dé si ha tó ság hoz, amely nek szék -
he lye, be jegy zett iro dá ja a Ma gyar Köz tár sa ság ban van,
vagy a szak sze mély zet kép zé sét el sõd le ge sen Ma gyar or -
szá gon kí ván ja nyúj ta ni.

(5) Kép zé si en ge délyt – a (6) be kez dés ben fog lalt el té -
rés sel – az a jogi sze mély kap hat, amely tel je sí ti a kép zés re 
és a kép zé si szer ve ze tek re vo nat ko zó fel té te le ket.
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(6) A szak sze mély zet mun ka he lyi kép zé sé re és to vább -
kép zé sé re vo nat ko zó en ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál -
tal az egy sé ges eu ró pai ég bolt lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret
meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us 10-i 549/2004/EK eu -
ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 7. cik ke alap ján ta nú sí tott 
szol gál ta tó, va la mint a lé gi for gal mi szol gál ta tás el lá tá sá ra
jog sza bály ban ki je lölt szer ve zet kap hat.

(7) A kép zé si en ge dély tar tal maz za
a) a ké rel me zõ ada ta it (név és szék hely),
b) az en ge dé lye zett kép zés tí pu so kat, és
c) a nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ké rel me zõ meg fe lel az

e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

45.  §

(1) A szak sze mély zet kez dõ kép zé sé re, mun ka he lyi
kép zé sé re, to vább kép zé sé re vo nat ko zó fel té te le ket és a
kép zé si szer ve ze tek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nye ket az 1. mel lék let tar tal maz za.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság fo lya ma to san el len õr zi a
kép zé si en ge dély ki adá sá hoz elõ írt fel té te lek nek tör té nõ
meg fe le lést, amely nek ér de ké ben éven te leg alább egy szer
hely szí ni el len õr zést vé gez.

(3) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a
kép zé si szer ve zet nem tel je sí ti a kép zé si en ge dély ki adá sá -
hoz elõ írt fel té te le ket, tel je sí té si ha tár idõ meg je lö lé sé vel
fel szó lít ja a kép zé si szer ve ze tet a tel je sí tés re, to váb bá jo -
go sult a kép zé si en ge dély vagy az egyes kép zés tí pu sok fel -
füg gesz té sé re.

(4) Ha a meg adott ha tár idõ ig a kép zé si szer ve zet a kép -
zé si en ge dély ki adá sá hoz elõ írt fel té te le ket nem tel je sí ti, a
lé gi köz le ke dé si ha tó ság az en ge délyt vissza von ja.

Nyelvismereti vizsga

46.  §

(1) A lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség el lá -
tá sá hoz a szak sze mély zet nek an gol nyelv bõl – nem
 magyar anya nyel vû sze mély nek ma gyar nyelv bõl is –
a 4. mel lék let ben meg ha tá ro zott nyelv is me re ti kö ve tel mé -
nyek nek kell meg fe lel ni és nyelv is me re ti vizs gát (a továb -
biak ban: nyelv is me re ti vizs ga) kell ten ni.

(2) A re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny ség el lá tá -
sá hoz a szak sze mély zet nek an gol nyelv bõl – nem ma gyar
anya nyel vû sze mély nek ma gyar nyelv bõl is – nyelv is me -
re ti vizs gát kell ten ni.

(3) A nyelv is me re ti vizs gán el ért ered mény alap ján a lé -
gi köz le ke dé si ha tó ság ké re lem re a szak szol gá la ti en ge -
dély be nyel vi ki ter jesz tést je gyez be, amely az en ge dé lyes
nyelv is me re ti szint jét ha tá roz za meg.

(4) A nyel vi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide je a 4. mel lék -
let sze rin ti

a) 4-es szint en tel je sí tett nyelv is me re ti vizs ga ese té ben
36 hó nap,

b) 5-ös szint en tel je sí tett nyelv is me re ti vizs ga ese té ben
72 hó nap,

c) 6-os szint en tel je sí tett nyelv is me re ti vizs ga ese tén
ha tá ro zat lan.

(5) A nyel vi ki ter jesz tést a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ tar tam ra a lé gi köz le ke dé si ha tó ság meg hosszab bít -
ja, ha az en ge dé lyes an gol nyelv bõl, il let ve nem ma gyar
anya nyel vû sze mély ma gyar nyelv bõl is nyelv is me re ti
vizs gát tett a nyel vi ki ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide jé nek le -
jár tát meg elõ zõ hat hó nap ban.

(6) Ha az en ge dé lyes a nyelv is me re ti vizs gát a nyel vi ki -
ter jesz tés ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tát köve tõen te szi le,
a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a nyel vi ki ter jesz tést meg újít ja.

(7) Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes bár mely ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) 
ál tal ki adott lé gi jár mû ve ze té sé re és ha jó zó na vi gá to ri fel -
ada tok el lá tá sá ra jo go sí tó szak szol gá la ti en ge dély be be -
jegy zett, az ICAO nyel vi kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
leg alább 4-es szint en tel je sí tett nyelv is me re ti vizs gát a lé -
gi köz le ke dé si ha tó ság el fo gad ja a nyel vi ki ter jesz tés alap -
já ul.

47.  §

(1) A lé gi for gal mi irá nyí tók és re pü lés tá jé koz ta tók
nyelv is me re ti vizs gáz ta tá sa a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal 
ki adott en ge déllyel vé gez he tõ.

(2) A nyelv is me re ti vizs gáz ta tá si en ge délyt ké re lem re a
lé gi köz le ke dé si ha tó ság adja ki há rom év idõ tar tam ra.

(3) Nyelv is me re ti vizs gáz ta tá si en ge délyt az a jogi sze -
mély kap hat, amely ren del ke zik a 4. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott sze mé lyi, tár gyi fel té te lek kel és – az (4) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – a nyelv is me re ti vizs gáz ta tás mód -
sze ré re vo nat ko zó vizs ga rend szer rel.

(4) A lé gi for gal mi irá nyí tók an gol nyelv is me re ti vizs -
gáz ta tá sát az EUROCONTROL ál tal ki dol go zott ELPAC
(Eng lish Lan gu a ge Pro fi ci en cy for Ae ro na u ti cal Com mu -
ni ca ti on) vizs ga rend szer alap ján kell el vé gez ni.

48.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság leg alább éven te egy szer
el len õr zi a nyelv is me re ti vizs gáz ta tá si en ge dély ki adá sá -
hoz elõ írt fel té te lek nek tör té nõ fo lya ma tos meg fe le lést.

(2) Ha a lé gi köz le ke dé si ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a
nyelv is me re ti vizs gáz ta tást vég zõ szer ve zet nem tel je sí ti a
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kép zé si en ge dély ki adá sá hoz elõ írt fel té te le ket, tel je sí té si
ha tár idõ meg je lö lé sé vel fel szó lít ja a szer ve ze tet a tel je sí -
tés re, to váb bá jo go sult az en ge dély fel füg gesz té sé re.

(3) Ha a (2) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ ig a nyelv is -
me re ti vizs gáz ta tást vég zõ szer ve zet az en ge dély ki adá sá -
hoz elõ írt fel té te le ket nem tel je sí ti, a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság az en ge délyt vissza von ja.

V. Fe je zet

A SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

49.  §

(1) A szol gál ta tó kö te les az ál ta la szol gá la ti te vé keny -
ség el lá tá sá ra ki je lölt en ge dé lye sek rõl nyil ván tar tást ve -
zet ni.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za az en ge dé lyes
a) szak szol gá la ti en ge dé lyé nek ada ta it, a ben ne fog lalt

jo go sí tást, jo go sí tás-ki ter jesz tést, mun ka he lyi ki ter jesz -
tést, nyel vi ki ter jesz tést és szak szol gá la ti ki ter jesz tést, va -
la mint azok ér vé nyes sé gi ide jét, fel füg gesz té sét, vissza vo -
ná sát,

b) az or vo si mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide jét, kor lá to zá -
sát, fel füg gesz té sét, vissza vo ná sát,

c) a szak szol gá lat el lá tá sá ra való jo go sult sá gá nak szü -
ne te lé sét,

d) fel adat kö rét és
e) ope ra tív mun ka he lyen tel je sí tett mun ka ide jét.

(3) A szol gál ta tó kö te les a (2) be kez dés e) pont já ban
meg ha tá ro zott ada to kat a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ké ré sé re 
meg kül de ni.

(4) A szol gál ta tó nak olyan el já rást kell ki dol goz nia és
al kal maz nia, amely nek se gít sé gé vel a szak sze mély zet te -
kin te té ben el len õriz he ti, il let ve meg elõz he ti a szak szol gá -
lat el lá tá sá ra hát rá nyo san ható szer hasz ná la tát.

(5) A szol gál ta tó az en ge dé lyest a szak szol gá lat el lá tá -
sá tól el tilt ja, ha tu do má sá ra jut, hogy az en ge dé lyes a szol -
gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra al kal mat lan ná vált.

VI. Fejezet

SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY ÉS KÉPZÉSI
ENGEDÉLY KÖLCSÖNÖS ELFOGADÁSA

50.  §

(1) EGT-ál lam nem ze ti fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal ki -
adott lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély, az
abba be jegy zett jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés és nyelv -
is me re ti ki ter jesz tés – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – min den to váb bi el já rás nél kül ér vé nyes, ha az en ge -

dé lyes be töl töt te a 21. élet évét, és ma gyar nyelv bõl 4-es
szin tû nyelv is me re ti vizs gá val ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak szol gá la ti
en ge déllyel ren del ke zõ sze mély nek a mun ka he lyi ki ter -
jesz tés meg szer zé sé hez a mun ka he lyi kép zé si terv ben
meg ha tá ro zott kép zést kell el vé gez nie. A mun ka he lyi kép -
zé si terv ki dol go zá sa so rán a kép zé si szer ve zet nek figye -
lembe kell ven nie a ké rel me zõ meg szer zett szak is me re te it
és gya kor la ti ta pasz ta la tát.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott mun ka he lyi kép zé si ter vet leg ké sõbb a mun ka -
he lyi kép zé si terv ki dol go zá sá nak alap já ul szol gá ló do ku -
men tu mok be nyúj tá sát kö ve tõ hat hé ten be lül hagy ja jóvá.

(4) Az EGT-ál lam nem ze ti fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal ki -
adott lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge déllyel ren -
del ke zõ sze mély, ha a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lát el
lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny sé get, díj men te -
sen jo go sult szak szol gá la ti en ge dé lyét ma gyar szak szol gá -
la ti en ge dély re cse rél ni.

(5) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a lé gi for gal mi irá nyí tók
szak szol gá la ti en ge dé lyé vel össze füg gõ kér dé sek ben
meg fe le lõ tá jé koz ta tást és köl csö nös se gít sé get nyújt az
EGT-ál lam nem ze ti fel ügye le ti ha tó sá gai szá má ra.

51.  §

Az EGT-ál lam nem ze ti fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal lé gi -
for gal mi irá nyí tó kép zé sé re ki adott kép zé si en ge dély, ta -
nú sít vány a Ma gyar Köz tár sa ság ban min den to váb bi el já -
rás nél kül ér vé nyes az en ge dély ben, ta nú sít vány ban fog -
lalt fel té te lek nek meg fele lõen.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

52.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meghatározott
 kivétellel – 2008. má jus 17-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let 46.  § (2) be kez dé se és a 28.  § (3) be kez dés 
d) pont ja 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti a pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak -
sze mély ze té nek  szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé -
rõl szó ló 3/2004. (I. 13.) GKM ren de let. E be kez dés ha tá -
lyát vesz ti a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

4026 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám



Átmeneti rendelkezések

53.  §

(1) A ren de let ha tály ba lé pé se kor lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ sze mély lé gi for gal -
mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny sé get nyel vi ki ter jesz tés
nél kül 2010. má jus 17-ig lát hat el, és e ha tár idõ ig a mun ka -
he lyi ki ter jesz tés meg hosszab bí tá sa so rán a 18.  § (3) be -
kez dés d) pont ját nem kell al kal maz ni.

(2) Re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó szak sze mély zet ese té -
ben 2009. ja nu ár 1-jé ig mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó te vé -
keny sé get leg alább 3 éve ér vé nyes re pü lés tá jé koz ta tó
szak szol gá la ti en ge déllyel, re pü lõ té ri jo go sí tás sal, – ha a
jo go sí tás hoz kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel és
mun ka he lyi ki ter jesz tés sel ren del ke zõ en ge dé lyes is el lát -
hat.

(3) A 2009. ja nu ár 1-jén ér vé nyes re pü lés tá jé koz ta tó
szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ sze mély re pü lés tá -
jé koz ta tó szol gá la ti te vé keny sé get nyel vi ki ter jesz tés nél -
kül 2011. de cem ber 31-éig lát hat el, és e ha tár idõ ig a mun -
ka he lyi ki ter jesz tés meg hosszab bí tá sa so rán a 28.  § (3) be -
kez dés d) pont ját nem kell al kal maz ni.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé se kor ér vé nyes ATM re pü -
lés üze mi tiszt szak szol gá la ti en ge déllyel és NOTAM vagy 
re pü lés be je len tõ jo go sí tás sal ren del ke zõ sze mély a ren de -
let ben meg ha tá ro zott kép zé si kö ve tel mé nyek tel je sí té se
nél kül, ké re lem re, lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge -
délyt, lé gi for gal mi tá jé koz ta tó jo go sí tást és PUB/SDO jo -
go sí tás-ki ter jesz tést kap hat, ha a szol gál ta tó iga zol ja, hogy 
a ké rel me zõ leg alább egy éve PUB/SDO jo go sí tás-ki ter -
jesz tés nek meg fe le lõ mun ka kör ben dol go zik.

54.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor már meg kez dett lé -
gi for gal mi irá nyí tó kép zé sek ab ban az eset ben fogadha -
tóak el szak szol gá la ti en ge dély ki adá sá hoz, ha a kép zé si
szer ve zet bi zo nyít ja, hogy a kép zés meg fe lel e ren de let kö -
ve tel mé nye i nek.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor már meg kez dett
kép zé sek ese tén a kép zé si szer ve zet a kez dõ kép zés tan ter -
vét, a mun ka he lyi kép zé si ter vet, a tan fo lya mi ter vet és a
to vább kép zé si prog ra mot 2008. jú ni us 17-ig kö te les be -
nyúj ta ni jó vá ha gyás ra a lé gi köz le ke dé si ha tó ság nak.

55.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé sé ig ki adott és a ren de let
ha tály ba lé pés kor ér vé nyes lé gi for gal mi irá nyí tó, re pü lés -
tá jé koz ta tó és ATM re pü lés üze mi tiszt szak szol gá la ti en -
ge dé lyek alap ján, az 53.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 

el té rés sel, a lé gi köz le ke dé si ha tó ság, ké re lem re, e ren de -
let ben meg ha tá ro zott szak szol gá la ti en ge délyt ad ki.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás ban a ké -
re lem alap já ul szol gá ló szak szol gá la ti en ge dély be be jegy -
zett jo go sí tá sok, jo go sí tás-ki ter jesz té sek, szak szol gá la ti
ki ter jesz té sek te kin te té ben a 15.  §-ban, a 27.  §-ban és a
34.  §-ban meg ha tá ro zott a szak szol gá la ti en ge dély meg -
szer zé sé re vo nat ko zó fel té te le ket nem kell al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ ké rel met az en ge dé -
lyes nek 2008. jú ni us 17-ig kell a lé gi köz le ke dé si ha tó ság -
hoz be nyúj ta ni.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé sé ig ki adott, de le járt ér -
vé nyes sé gi ide jû lé gi for gal mi irá nyí tó, re pü lés tá jé koz ta tó
és ATM re pü lés üze mi tiszt szak szol gá la ti en ge dé lyek
meg újí tá sá ra e ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Jogharmonizációs záradék

56.  §

Ez a ren de let a kö zös sé gi lé gi for gal mi irá nyí tói szak -
szol gá la ti en ge dély rõl  szóló, 2006. áp ri lis 5-i 2006/23/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést 
szol gál ja, az irány elv 12. cik ké nek ki vé te lé vel.

Megfelelés az Eurocontrol elõ írásainak

57.  §

Ez a ren de let az EUROCONTROL Ide ig le nes Bi zott sá -
ga ál tal 2002. áp ri lis 11-én a 91. szá mú Ha tá ro zat tal el fo -
ga dott és ki hir de tett ESARR 5 do ku men tu má val össze -
egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. melléklet
a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez

Szakszemélyzet képzése

I. KEZDÕ ÉS A MUNKAHELYI KÉPZÉS

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1.1. A kez dõ és a mun ka he lyi kép zés nek biz to sí ta nia
kell, hogy a hall ga tó és a gya kor nok el sa já tít sa a szük sé ges 
is me re tet és a meg fe le lõ jár tas sá got, an nak ér de ké ben,
hogy ké pes le gyen a szol gá la ti te vé keny ség biz ton sá gos
el lá tá sá ra.
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1.2. A kez dõ és a mun ka he lyi kép zés so rán fel kell ké -
szí te ni a hall ga tót az egyes lé gi for gal mi, lé gi na vi gá ci ós
szol gál ta tás tí pu sok nyúj tá sá ra, és ki kell hang sú lyoz ni a
re pü lés biz ton sá gi szem pon to kat.

1.3. A kép zés so rán
a) hall ga tó alatt ér te ni kell a kez dõ kép zé sen részt vevõ

sze mélyt, to váb bá a szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ 
sze mélyt is a to váb bi jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés meg -
szer zé se ér de ké ben foly ta tott kép zés ese tén,

b) gya kor nok alatt ér te ni kell a mun ka he lyi kép zé sen
részt vevõ, a kez dõ kép zést si ke re sen el vég zett hall ga tót,
to váb bá a szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ sze mélyt
is to váb bi jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés, mun ka he lyi ki -
ter jesz tés meg szer zé se ér de ké ben foly ta tott kép zés ese tén.

1.4. A kez dõ és a mun ka he lyi kép zés a kö vet ke zõ ré -
szek bõl áll:

a) kez dõ kép zés ese tén
aa) alap kép zés, és
ab) jo go sí tó kép zés;
b) mun ka he lyi kép zés ese tén
aa) át me ne ti kép zés,
ab) elõ ze tes mun ka he lyi gya kor la ti kép zés és
ac) mun ka he lyi gya kor la ti kép zés.

1.5. A kez dõ kép zés el mé le ti kép zé si részt, a lé gi for -
gal mi irá nyí tók és a kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tók ese té ben
gya kor la ti (szi mu lá to ros) kép zé si részt is tar tal maz.

1.6. A kez dõ és a mun ka he lyi kép zés si ke res el vég zé sé -
rõl a kép zé si szer ve zet iga zo lást ál lít ki a hall ga tó és a gya -
kor nok ré szé re.

2. A szak szol gá la ti en ge dély hez szük sé ges kép zé si kö -
ve tel mé nyek

2.1. Szak szol gá la ti en ge dély meg szer zé sé hez kez dõ és
mun ka he lyi kép zés el vég zé se szük sé ges.

2.2. Szak szol gá la ti en ge dély to váb bi jo go sí tá sá nak, jo -
go sí tás-ki ter jesz té sé nek meg szer zé sé hez a jo go sí tó kép zés 
és mun ka he lyi kép zés el vég zé se szük sé ges.

2.3. Lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély, re -
pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély to váb bi mun ka -
he lyi ki ter jesz té sé nek meg szer zé sé hez mun ka he lyi kép zés 
el vég zé se szük sé ges.

2.4. A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge déllyel
ren del ke zõ sze mély nek a re pü lés tá jé koz ta tó, a lé gi for gal -
mi tiszt alap kép zés el vég zé se nem kö te le zõ, de a kép zé si
szer ve zet nek ér té kel nie kell a hall ga tó tu dás szint jét, és ha
az ér té ke lés alap ján szük sé ges, a hall ga tó nak fel fris sí tõ
kép zé sen kell részt ven nie a jo go sí tó kép zés meg kez dé se
elõtt.

2.5. A lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge déllyel
és a meg szer zen dõ re pü lés tá jé koz ta tó mun ka he lyi ki ter -
jesz tés sel azo nos mun ka he lyi ki ter jesz tés sel ren del ke zõ
sze mély nek a re pü lés tá jé koz ta tó mun ka he lyi kép zés el -

vég zé se nem kö te le zõ, de a kép zé si szer ve zet nek ér té kel -
nie kell a hall ga tó tu dás szint jét, és ha az ér té ke lés alap ján
szük sé ges, a hall ga tó nak fel fris sí tõ kép zé sen kell részt
ven nie a jo go sí tó kép zés meg kez dé se elõtt.

2.6. Lé gi for gal mi irá nyí tó és a re pü lés tá jé koz ta tó szak -
szol gá la ti en ge dély ese tén új jo go sí tás ra, jo go sí tás-ki ter -
jesz tés re, mun ka he lyi ki ter jesz tés re vo nat ko zó el té rõ kö -
ve tel mé nyek

2.6.1. A mun ka he lyi gya kor la ti kép zést a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság ál tal az adott kép zés re en ge dé lye zett szi mu lá -
to ron kell vég re haj ta ni.

2.6.2. Az új jo go sí tás ra, jo go sí tás-ki ter jesz tés re vagy
mun ka he lyi ki ter jesz tés meg szer zé sé re vo nat ko zó mun ka -
he lyi kép zést és mun ka he lyi vizs gáz ta tá sát vég zõ mun ka -
he lyi gya kor la ti ok ta tó nak, szak tu dás ér té ke lõ nek, mun ka -
he lyi vizs gáz ta tó nak és a lé gi for gal mi irá nyí tók nak kö zö -
sen kell részt ven ni ük az el mé le ti és a mun ka he lyi gya kor -
la ti kép zé sen. Az el mé le ti kép zést a vo nat ko zó el já rás és
mód szer tan ki dol go zá sá ban ma gas szin tû is me re tek kel
ren del ke zõ, az új jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter jesz tés vagy
mun ka he lyi ki ter jesz tés be ve ze té sé nek re pü lés biz ton sá gi
elem zé sé ben részt vevõ el mé le ti ok ta tó vé gez he ti.

3. A kez dõ kép zés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

3.1. A kez dõ kép zés cél ja
3.1.1. A kez dõ kép zés nek biz to sí ta nia kell, hogy a hall -

ga tó el sa já tít sa a mun ka he lyi kép zés hez szük sé ges is me re -
tet és jár tas sá got.

3.1.2. A kez dõ kép zés so rán biz to sí ta ni kell, hogy a
hall ga tó is mer je mind azon el já rá so kat, kö ve tel mé nye ket,
cél ki tû zé se ket, ame lyek a kép zés és az ér té ke lé sek si ke res
tel je sí té sé hez szük sé ge sek.

3.2. A kez dõ kép zés meg kez dé sé nek fel té te le
3.2.1. A kez dõ kép zés hez, az egyes tan fo lya mok meg -

kez dé se elõtt, a kép zé si szer ve zet nek ren del kez nie kell
tan fo lya mi terv vel, amely a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a tan fo lyam tí pu sa (alap, jo go sí tás, jo go sí tás-ki ter -
jesz tés),

b) a tan fo lyam ter ve zett kez dé si és be fe je zé si idõ pont ja,
c) a tan fo lya mon részt vevõ hall ga tók szá ma,
d) a tan fo lya mon részt vevõ ok ta tók neve, az ok ta tott

tan tárgy és
e) a tan fo lyam ve ze tõ neve.
3.2.2. A tan fo lya mi ter vet a kép zés meg kez dé se elõtt

15 nap pal a kép zé si szer ve zet kö te les meg kül de ni a lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság nak.

3.3. A kez dõ kép zés ben részt ve võ ok ta tók
3.3.1. A kez dõ kép zés ben részt ve võ, ok ta tást vég zõ

sze mély nek meg fe le lõn kép zett nek kell len nie, és a kép zé -
si szer ve zet kö te les az ok ta tók el mé le ti és gya kor la ti ok ta -
tás ban tör té nõ jár tas sá gát meg fe le lõ rend sze res ség gel fel -
mér ni.

3.3.2. A lé gi köz le ke dé si ha tó ság el len õriz he ti az ok ta -
tók 3.3.1. pont ban meg ha tá ro zott meg fe le lõ sé gét, és eh hez 
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a kép zett ség meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zó an iga zo lást is be -
kér het.

3.4. A kez dõ kép zés idõ tar ta ma
3.4.1. A kez dõ kép zés idõ tar ta mát a kép zé si szer ve zet

ha tá roz za meg.
3.4.2. Ha az alap kép zés si ke res be fe je zé sét köve tõen az 

elsõ jo go sí tó kép zést a hall ga tó hat hó na pon be lül nem
kez di meg, a kép zé si szer ve zet nek ér té kel nie kell a hall ga -
tó tu dás szint jét, és ha a hall ga tó nem tel je sí ti az alap kép zés 
cél ki tû zé se it, fel fris sí tõ kép zé sen kell részt ven nie a jo go -
sí tó kép zés meg kez dé se elõtt.

3.5. A kez dõ kép zés tel je sí té sé nek fel té te lei
3.5.1. A kez dõ kép zést si ke re sen tel je sí ti a hall ga tó, ha
a) az írás be li vagy a szó be li ér té ke lé sen el ér te a kö ve -

tel mé nyek tel je sí té sé hez szük sé ges mi ni má lis szin tet, és
b) ha elõ írt, a jo go sí tó kép zés so rán a gya kor la ti ér té ke -

lé se ken tel je sí tet te az ok ta tott cél ki tû zé se ket.

3.6. A kép zés tan ter ve
3.6.1. A kép zé si szer ve zet kez dõ kép zést a lé gi köz le ke -

dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott tan terv alap ján foly tat hat.
3.6.2. A kez dõ kép zés tan ter ve tar tal maz za:
a) a kép zés cél ki tû zé se it,
b) az el já rást, amely meg ha tá roz za a kép zé si cé lok tel -

je sí té sé nek mód sze rét,
c) a kép zés idõ tar ta mát, amely szük sé ges a kép zé si cé -

lok el éré sé hez, és
d) az ér té ke lé si el já rást, amely so rán a hall ga tó elõ me -

ne te lé nek ér té ke lé se tör té nik a kö vet ke zõk sze rint:
da) az írás be li vagy szó be li, va la mint a gya kor la ti ér té -

ke lé sek mód sze rét, be le ért ve a kép zés si ke res el vég zé sé -
hez szük sé ges ér té ke lé si fá zi so kat, to váb bá a kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé hez szük sé ges mi ni má lis szin tet,

db) az ér té ke lõk kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye -
ket,

dc) az ér té ke lés meg is mét lé sé nek mód ját,
dd) az al kal ma zott fel mé ré sek le írá sát és
de) az ér té ke lés do ku men tá lá sá nak, és a hall ga tó tá jé -

koz ta tá sá nak mód ját.
3.6.3. A lé gi for gal mi irá nyí tó kez dõ kép zés nek mi ni -

má li san meg kell fe lel nie az EUROCONTROL „Út mu ta tó
a lé gi for gal mi irá nyí tók kez dõ kép zé sé hez szük sé ges kö -
ve tel mé nyek rõl” címû do ku men tum 2004. de cem ber 10-i
ki adá sá ban meg ha tá ro zott alap kép zés hez (alap és a jo go sí -
tás) szük sé ges kép zé si cél ki tû zé sek nek.

3.6.3.1. A lé gi for gal mi irá nyí tó kez dõ kép zés kép zé si
sza ka sza i nak kö te le zõ tan tár gyai:

a) lé gi jog,
b) lé gi for gal mi szol gál ta tás, be le ért ve a pol gá ri-ka to -

nai lé gi for gal mi irá nyí tás kö zöt ti együtt mû kö dést is,
c) re pü lés me te o ro ló gia,
d) lé gi na vi gá ció,
e) lé gi jár mû tí pus is me ret és re pü lés el mé let,
f) em ber i té nye zõk,
g) be ren de zé sek és rend sze rek, be le ért ve a rá dió táv be -

szé lõ be ren de zés ke ze lé sét,

h) mun ka he lyi kör nye zet,
i) re pü lés biz ton ság és re pü lés biz ton sá gi kul tú ra, be le -

ért ve a re pü lés biz ton ság irá nyí tá si rend szert is,
j) rend kí vü li/kény szer hely ze ti kö rül mé nyek,
k) csök kent üzem mó dú rend sze rek,
l) an gol nyelv is me ret, be le ért ve a rá dió táv be szé lõ-

 kezelõi ki fe je zé sek hasz ná la tát.
3.6.4. A re pü lés tá jé koz ta tó kez dõ kép zés egyes kép zé si 

sza ka sza i nak kö te le zõ tan tár gyai
3.6.4.1. Alap kép zés
a) Lé gi jog,
b) lé gi for gal mi szol gál ta tás,
c) re pü lés me te o ro ló gia,
d) lé gi na vi gá ció,
e) lé gi jár mû tí pus is me ret és re pü lés el mé let,
f) em ber i té nye zõk,
g) be ren de zé sek és rend sze rek, be le ért ve a rá dió táv be -

szé lõ be ren de zés ke ze lé sét,
h) re pü lés biz ton ság irá nyí tá si rend szer,
i) an gol nyelv is me ret, be le ért ve a rá dió táv be szé lõ ki fe -

je zé sek is me re tét.
3.6.4.2. Jo go sí tó kép zés
a) Re pü lõ té ri
aa) Mun ka he lyi kör nye zet,
ab) együtt mû kö dõ szol gá la tok,
ac) re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat, be le ért ve

mû sze res el já rás-gya kor ló be ren de zé sen tör té nõ el já rás -
gya kor lást,

ad) re pü lés be je len tõ szol gá lat, 
ae) rend kí vü li/kény szer hely ze ti kö rül mé nyek, csök -

kent üzem mó dú rend sze rek.
b) Kör ze ti
ba) mun ka he lyi kör nye zet,
bb) együtt mû kö dõ szol gá la tok,
bc) kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat, be le ért ve mû -

sze res el já rás-gya kor ló be ren de zé sen tör té nõ el já rás gya -
kor lást,

bd) ra dar ta nács adás, szi mu lá to ros kép zést is be le ért ve,
be) re pü lés be je len tõ szol gá lat,
bf) rend kí vü li/kény szer hely ze ti kö rül mé nyek, csök -

kent üzem mó dú rend sze rek.
3.6.5. A lé gi for gal mi tiszt kez dõ kép zés egyes jo go sí tá -

sa i nak és kép zé si sza ka sza i nak kö te le zõ tan tár gyai
3.6.5.1. Alap kép zés
a) Lé gi jog,
b) lé gi for gal mi szol gál ta tás,
c) lég tér, lé gi út vo nal-há ló zat,
d) re pü lés me te o ro ló gia,
e) lé gi na vi gá ció,
f) lé gi jár mû tí pus is me ret és re pü lés el mé let,
g) em ber i té nye zõk,
h) be ren de zé sek és rend sze rek,
i) re pü lés biz ton ság irá nyí tá si rend szer,
j) ál ta lá nos re pü lés szak mai an gol nyelv.
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3.6.5.2. Jo go sí tó kép zés
3.6.5.2.1. Lé gi for gal mi tá jé koz ta tó jo go sí tás
a) Mun ka he lyi kör nye zet, lé gi for gal mi tá jé koz ta tá si el -

já rá sok,
b) együtt mû kö dõ szol gá la tok,
c) al kal ma zott rend sze rek,
d) az egyes jo go sí tás-ki ter jesz té sek nek meg fele lõen
i) NOTAM el já rá sok és szak mai an gol nyelv,
ii) ARO el já rá sok és szak mai an gol nyelv, vagy
iii) PUB/SDO el já rá sok és szak mai an gol nyelv.
3.6.5.2.2. Re pü lé si adat fel dol go zó jo go sí tás
a) Mun ka he lyi kör nye zet, re pü lé si adat fel dol go zá si el -

já rá sok,
b) együtt mû kö dõ szol gá la tok,
c) al kal ma zott rend sze rek,
d) szak mai an gol nyelv.
3.6.5.2.3. Áram lás szer ve zés jo go sí tás
a) Áram lás szer ve zé si el já rá sok,
b) együtt mû kö dõ szol gá la tok,
c) al kal ma zott rend sze rek,
d) szak mai an gol nyelv.
3.6.5.2.4. Lég tér gaz dál ko dás jo go sí tás
a) lég tér gaz dál ko dó szol gá lat el já rá sai,
b) együtt mû kö dõ szol gá la tok,
c) al kal ma zott rend sze rek,
d) szak mai an gol nyelv.

3.7. Ér té ke lé si el já rás – a hall ga tó ér té ke lé se
3.7.1. A kez dõ kép zés nek tar tal maz nia kell írás be li

vagy szó be li ér té ke lést, va la mint szi mu lá to ros kép zé si
rész ese tén gya kor la ti ér té ke lést.

3.7.2. Az ér té ke lé se ket do ku men tál ni kell, va la mint  az
ér té ke lé sek so rán a hall ga tó fe le le tét (teszt lap is) és a gya -
kor la ti fel ada to kat rög zí te ni és ar chi vál ni kell, to váb bá az
ér té ke lé sek ered mé nyé rõl a hall ga tót tá jé koz tat ni kell.  A
tá jé koz ta tás té nyét a hall ga tó alá írá sá val iga zol ja.

3.7.3. Írás be li vagy szó be li ér té ke lés
3.7.3.1. Ha a kez dõ kép zés so rán egy írás be li vagy szó -

be li ér té ke lést tar ta nak, azt az alap kép zés és a jo go sí tó
kép zés el mé le ti ré szé nek vé gén kell vég re haj ta ni, ame lyek 
so rán a kép zé si sza kasz, il let ve  az el mé le ti rész összes cél -
ki tû zé sé nek el sa já tí tá sát ér té kel ni kell.

3.7.3.2. Az írás be li, szó be li és gya kor la ti ér té ke lés cél -
ja it elõ ze tesen pon to san meg kell ha tá roz ni.

3.7.3.3. Ha a hall ga tó az írás be li, szó be li ér té ke lé sen
nem fe lel t meg, az ér té ke lést egy al ka lom mal meg is mé tel -
he ti.

3.7.4. Gya kor la ti ér té ke lés a lé gi for gal mi irá nyí tó és a
re pü lés tá jé koz ta tó jo go sí tó kép zés so rán

3.7.4.1. Lé gi for gal mi irá nyí tó jo go sí tó kép zés so rán
leg alább két gya kor la ti ér té ke lést kell tar ta ni, az egyi ket a
kép zés vé gén.

3.7.4.2. Re pü lés tá jé koz ta tó jo go sí tó kép zés so rán ha
egy gya kor la ti ér té ke lést tar ta nak, azt a jo go sí tó kép zés vé -
gén kell vég re haj ta ni.

3.7.4.3. A gya kor la ti ér té ke lés nek leg alább há rom tel -
jes, a hall ga tó ál tal be fe je zett gya kor la tot kell tar tal maz -
nia.

3.7.4.4. A kép zé si szer ve zet nem ér té kel he ti a hall ga tót 
mind ad dig, amíg a hall ga tó az ér té ke len dõ cél ki tû zé sek
tel je sí té sé hez ren delt fel ada tok gya kor lá sát be nem fe jez te.

3.7.5. A kez dõ kép zés so rán 3.7.1–3.7.4. pont ban meg -
ha tá ro zott kö te le zõ ér té ke lé sek mel lett a hall ga tók elõ me -
ne te le fel mé ré sek kel is el len õriz he tõ, amely se gít sé get
nyújt az el sa já tí tott tu dás meg is me ré sé hez.

4. Mun ka he lyi kép zés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

4.1. A mun ka he lyi kép zés cél ki tû zé se

4.1.1. A mun ka he lyi kép zés a kez dõ kép zés so rán meg -
szer zett is me re tek re és ké pes sé gek re épül, amely so rán a
gya kor nok nak el kell sa já tí ta nia az egyes szol gá la ti te vé -
keny sé gek so rán al kal ma zott el já rá so kat és a kez dõ kép zés 
so rán meg ta nult is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sát.

4.2. Mun ka he lyi kép zés meg kez dé sé nek fel té te le

4.2.1. A mun ka he lyi kép zést a kez dõ kép zést si ke re sen
el vég zett gya kor nok kezd he ti meg.

4.2.1.1. Ha a gya kor nok a mun ka he lyi kép zést a kez dõ
kép zés si ke res be fe je zé sét kö ve tõ hat hó na pon be lül nem
kez di meg, a kép zé si szer ve zet nek ér té kel nie kell a gya -
kor nok tu dás szint jét, és ha szük sé ges a gya kor nok nak fel -
fris sí tõ kép zé sen kell részt ven nie a mun ka he lyi kép zés
meg kez dé se elõtt.

4.2.2. A szol gál ta tó min den lé gi for gal mi irá nyí tó, re -
pü lés tá jé koz ta tó egy ség nél, va la mint a lé gi for gal mi tiszt
szol gá la ti te vé keny sé get vég zõ egy sé gek nél mun ka he lyi
kép zést a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott mun -
ka he lyi kép zé si terv alap ján foly tat hat.

4.2.3. A mun ka he lyi kép zé si terv tar tal maz za:

a) a mun ka he lyi kép zés cél ki tû zé se it,

b) a cél ki tû zé sek el éré sé hez szük sé ges mód sze re ket,

c) a kép zé si sza ka szok meg ha tá ro zá sát,

d) az ér té ke lé si mód szert, amely nek tar tal maz nia kell a
gya kor nok ér té ke lé sé nek szint je it,

e) a kép zés mi ni mum és ma xi mum idõ tar ta mát, mun ka -
rend jét, amely szük sé ges a kép zé si cé lok el éré sé hez,

f) a kép zés so rán al kal ma zott szi mu lá tor tí pu sát,

g) a kép zés ben részt ve võ sze mé lye ket és fe le lõs sé gét,

h) a kép zés do ku men tá lá sá nak mód ját és az ar chi vá lás
rend jét, 

i) a lé gi köz le ke dé si ha tó ság tá jé koz ta tá sá nak mód ját.

4.3. A mun ka he lyi kép zés ben részt ve võ ok ta tók

4.3.1. A mun ka he lyi kép zés ben a gya kor nok ok ta tá sát
és el len õr zé sét a kép zés tí pu sá nak meg fe le lõ jo go sí tás sal,
és – ha a jo go sí tás hoz ilyen kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter -
jesz tés sel, elõ ze tes mun ka he lyi gya kor la ti kép zés és mun -
ka he lyi gya kor la ti kép zés ese tén mun ka he lyi ki ter jesz tés -
sel ren del ke zõ mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó vé gez he ti.
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4.4. A mun ka he lyi kép zés sza ka sza i nak cél ja

a) Át me ne ti kép zés (tran si ti o nal tra i ning), amely nek
meg tar tá sa kö te le zõ.  Az át me ne ti kép zés tar tal maz egy el -
mé le ti kép zést, amely alatt a gya kor nok el sa já tít ja a mun -
ka he lyi kör nye ze tet, az al kal ma zan dó rend sze re ket és el já -
rá so kat.  A kép zés so rán al kal maz ha tók olyan szi mu lá to ros 
gya kor la tok, ame lyek mun ka he lyi kör nye zet ben zaj la nak.
Az al kal ma zott szi mu lá tor nak al kal mas nak kell len nie a
mun ka he lyi kör nye zet rep ro du ká lá sá ra, de nem kell tel jes
mér ték ben meg fe lel nie a va lós kör nye zet nek.

b) Elõ ze tes mun ka he lyi gya kor la ti kép zés (pre-OJT),
amely nek meg tar tá sa nem kö te le zõ. Az elõ ze tes mun ka he -
lyi gya kor la ti kép zés szi mu lá to ros gya kor la tok ke re té ben
tör té nik, amely elõ se gí ti a mun ka he lyi gya kor la ti kép zés
vég re haj tá sát.

Az elõ ze tes mun ka he lyi gya kor la ti kép zés so rán hasz nált
szi mu lá tor nak az egy ség nél hasz ná la tos be ren de zés va ló ság -
hû má sá nak kell len nie. A szi mu lá tor nak ké pes nek kell len -
nie a va lós mun ka he lyi kör nye zet olyan mér té kû rep ro du ká -
lá sá ra, hogy min den egyes mun ka hely hez vagy szek tor hoz
kap cso ló dó el já rás egy idõ ben al kal maz ha tó le gyen. Ez nem
fel tét le nül azt je len ti, hogy a szi mu lá tor nak a mun ka he lyet
tel jes pon tos ság gal kell meg je le ní te nie, de biz to sí ta nia kell,
hogy a gya kor nok tel je sít hes se a kép zés ezen sza ka szá nak
meg ha tá ro zott cél ki tû zé se it. A ra dar szi mu lá to rok nak, ame -
lyek ugyan nem ugyan azt a ki jel zõt, kom mu ni ká ci ós be ren -
de zést vagy mo ni tort hasz nál ják, mint a mun ka he lyi be ren de -
zé sek, a lég tér, a lé gi jár mû tí pu sok és a for gal mi ter he lés te -
kin te té ben tel jes mér ték ben a va lós mun ka he lyi kör nye zet -
nek kell meg fe lel ni ük.

c) Mun ka he lyi gya kor la ti kép zés (On-the-job tra i -
ning – OJT), amely nek meg tar tá sa kö te le zõ.

ca) A gya kor nok nak e sza kasz ban el kell sa já tí ta nia

– a lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti te vé keny ség so rán
al kal ma zott dön tés ho za ta li el já rást, be le ért ve a „fon tos sá -
gi sor rend” meg ha tá ro zá sát,

– a re pü lés tá jé koz ta tó vagy a lé gi for gal mi tiszt szol gá -
la ti te vé keny ség so rán az al kal ma zott el já rá so kat,

fel hasz nál va az elõ zõ leg meg ta nult el já rá so kat, ru ti no kat.

cb) A mun ka he lyi gya kor la ti kép zés alatt a gya kor nok
lát ja el a szol gá la ti te vé keny sé get a lé gi for gal mi irá nyí tó
és re pü lés tá jé koz ta tó ese té ben mun ka he lyi ki ter jesz tés sel
ren del ke zõ mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó, a lé gi for gal mi
tiszt ese té ben leg alább 3 éve ér vé nyes lé gi for gal mi tiszt
szak szol gá la ti en ge déllyel, meg fe le lõ jo go sí tás sal és – ha
a jo go sí tás hoz ilyen kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés -
sel ren del ke zõ sze mély fel ügye le te alatt.

4.4.1. A lé gi for gal mi irá nyí tók és a re pü lés tá jé koz ta tók 
ese té ben a mun ka he lyi kép zés kö te le zõ ele me a kény szer -
hely ze ti kép zés is.

4.5. A mun ka he lyi kép zés idõ tar ta ma

4.5.1. Lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély
elsõ meg szer zé se ese tén a mun ka he lyi gya kor la ti kép zés
idõ tar ta ma

a) A b) pont ban fog lalt el té rés sel leg alább 300 óra,
amely nek ma xi mum 50%-a hajt ha tó vég re az elõ ze tes
mun ka he lyi kép zés ke re té ben.

b) Re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal jo go sí tás és re pü lõ té ri
irá nyí tás mû sze res jo go sí tás to rony irá nyí tás ki ter jesz tés
ese tén leg alább 150 óra, amely nek ma xi mum 50%-a hajt -
ha tó vég re az elõ ze tes mun ka he lyi kép zés ke re té ben.

4.5.2. Re pü lés tá jé koz ta tó szak szol gá la ti en ge dély elsõ
meg szer zé se ese tén a mun ka he lyi gya kor la ti kép zés idõ -
tar ta ma

a) Re pü lõ té ri jo go sí tás ese tén leg alább 150 óra, amely -
nek ma xi mum 50%-a hajt ha tó vég re az elõ ze tes mun ka he -
lyi kép zés ke re té ben.

b) Kör ze ti jo go sí tás ese tén leg alább 200 óra, amely nek
ma xi mum 50%-a hajt ha tó vég re az elõ ze tes mun ka he lyi
kép zés ke re té ben.

c) Lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge déllyel
ren del ke zõ re pü lés tá jé koz ta tó gya kor nok ese té ben leg -
alább 50 óra.

4.5.3. Lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge dély és
min den to váb bi jo go sí tás és – ha a jo go sí tás hoz ilyen kap -
cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés meg szer zé se ese tén a
mun ka he lyi gya kor la ti kép zés idõ tar ta ma 200 óra.

4.5.4. A mun ka he lyi gya kor la ti kép zés mi ni mum óra -
szá ma it a lé gi for gal mi irá nyí tó, re pü lés tá jé koz ta tó szak -
szol gá la ti en ge dély to váb bi jo go sí tá sá nak és – ha a jo go sí -
tás hoz ilyen kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz té sé nek,
 valamint mun ka he lyi ki ter jesz té sé nek meg szer zé se ese tén
a mun ka he lyi kép zé si terv ha tá roz za meg.

4.6. A gya kor nok ér té ke lé se
4.6.1. A mun ka he lyi kép zés so rán a gya kor nok szak -

mai fej lõ dé sét és a kép zé si cél ki tû zé sek tel je sí té sét ér té -
kel ni kell.

4.6.2. A kép zé si cél ki tû zé sek gya kor nok ál ta li tel je sí té -
sét a mun ka he lyi gya kor la ti kép zés alatt az egyes kép zé si
sza ka szo kat köve tõen, va la mint az elõ re meg ha tá ro zott
szin te ket köve tõen is ér té kel ni kell. A gya kor nok nem
kezd he ti meg a kö vet ke zõ kép zé si sza kaszt, il let ve a kö -
vet ke zõ szin tet, ha nem tel je sí tet te a sza kasz hoz, szint hez
ren delt cél ki tû zé se ket.

4.6.3. A kez dõ kép zés so rán a 4.6.1–4.6.2. pont ban
meg ha tá ro zott kö te le zõ ér té ke lé sek mel lett a gya kor nok
elõ me ne te le fel mé ré sek kel is el len õriz he tõ, amely se gít sé -
get nyújt az el sa já tí tott tu dás meg is me ré sé hez.

4.6.4. Az ér té ke lé se ket do ku men tál ni kell,  az ér té ke lé -
sek so rán a hall ga tó fe le le tét (teszt lap is) és a szi mu lá to ros
gya kor la ti fel ada to kat rög zí te ni és ar chi vál ni kell, va la -
mint az ér té ke lé sek ered mé nyé rõl a gya kor no kot tá jé koz -
tat ni kell. A tá jé koz ta tás té nyét a gya kor nok alá írá sá val
iga zol ja.

4.6.5. Az ér té ke lé sek so rán a kép zés ben fel tárt eset le -
ges hi á nyos sá gok ese tén a mun ka he lyi kép zé si ter vet mó -
do sí ta ni kell. A mó do sí tást az in do kok meg je lö lé sé vel do -
ku men tál ni kell.
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II. TOVÁBBKÉPZÉS

5. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

5.1. Az en ge dé lyes a szak szol gá la ti en ge dé lyé nek, jo -
go sí tá sá nak, jo go sí tás-ki ter jesz té sé nek, mun ka he lyi ki ter -
jesz té sé nek, nyel vi ki ter jesz té sé nek és szak szol gá la ti ki -
ter jesz té sé nek meg fe le lõ szak tu dá sá nak fenn tar tá sa ér de -
ké ben kö te les részt ven ni to vább kép zé sen és szak tu dás ér -
té ke lé sen.

5.2. A to vább kép zés biz to sí tá sá ért és a szak tu dás ér té -
ke lés vég zé sé ért a szol gál ta tó fe le lõs.

5.3. A szol gál ta tó nak ren del kez nie kell a szak sze mély -
zet szak szol gá la ti en ge dé lyé nek, jo go sí tá sá nak, jo go sí -
tás-ki ter jesz té sé nek, mun ka he lyi ki ter jesz té sé nek, nyel vi
ki ter jesz té sé nek és szak szol gá la ti ki ter jesz té sé nek meg fe -
le lõ, a kép zé sek és a szak tu dás ér té ke lé si-rend szert tar tal -
ma zó to vább kép zé si prog ram mal, ame lyet a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság hagy jóvá há rom év idõ tar tam ra.

5.4. A to vább kép zé si prog ram tar tal maz za:
a) az idõ sza ko san kö te le zõ kép zé sek, il let ve egyéb

kép zé sek meg tar tá sá nak rend jét,
b) a szak szol gá la ti ki ter jesz té sek kel össze füg gõ to -

vább kép zé si kö ve tel mé nye ket,
c) az en ge dé lye sek szol gá la ti te vé keny sé ge el lá tá sá ra

való jo go sult ság meg sza ka dá sa ese tén biz to sí tan dó to -
vább kép zé sek rend sze rét,

d) az en ge dé lye sek rend sze res szak tu dá sá nak ér té ke lé -
sé re al kal ma zott mód szert és az ér té ke lé sek do ku men tá lá -
sá nak rend jét, be le ért ve az ér té kel tek tá jé koz ta tá sát,

e) a to vább kép zé se ken vagy a szak tu dás-ér té ke lé sen
részt nem vett vagy nem meg fe lelt en ge dé lyes szak tu dá sá -
nak hely re ál lí tá sát szol gá ló el já rást,

f) a to vább kép zé si prog ram vég re haj tá sá val kap cso lat -
ban a lé gi köz le ke dé si ha tó ság tá jé koz ta tá sá nak rend jét,

g) a to vább kép zé si prog ram vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély ne vét és fe le lõs sé gi kö rét.

5.5. A to vább kép zé se ket éves kép zé si terv ben kell rög -
zí te ni.

5.6. A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a to vább kép zé si prog -
ram ban fog lal tak vég re haj tá sát el len õr zi.

6. To vább kép zés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

6.1. Idõ sza ko san kö te le zõ kép zé sek
6.1.1. A fel fris sí tõ kép zés
6.1.1.1. A fel fris sí tõ kép zés cél ja biz to sí ta ni a vo nat ko -

zó jog sza bály-mó do sí tá sok, a vár ha tó új el já rá sok, elõ -
írás-módosítások, mun ka tech no ló gi ai vál to zá sok el sa já tí -
tá sát, amely szük ség sze rint ma gá ban fog lal ja a már meg -
szer zett is me re tek fel fris sí té sét is. A kép zés mód ja le het el -
mé le ti vagy gya kor la ti kép zés.

6.1.1.2. A gya kor la ti kép zés ál ta lá ban szi mu lá to ron
tör té nik, ahol az en ge dé lyes olyan el já rá so kat tud gya ko -

rol ni, ame lyek ben a szak tu dás fenn tar tá sá hoz nin csen ele -
gen dõ gya kor la ta. Azok nál a lé gi for gal mi egy sé gek nél,
ahol a for ga lom ter he lés sze zo ná li san je len tõ sen vál to zik,
fel fris sí tõ kép zé sek kel biz to sít ha tó az en ge dé lye sek meg -
fe le lõ gya kor la tá nak fenn tar tá sa.

6.1.1.3. A fel fris sí tõ kép zés anya gát idõ rõl-idõ re át kell
te kin te ni a re pü lõ ese mé nyek vizs gá la tá nak kö vet kez te té sei,
aján lá sai vagy a szak sze mély zet ta pasz ta la tai alap ján an nak
ér de ké ben, hogy a kép zés meg õriz ze nap ra kész sé gét. A to -
vább kép zés idõ tar ta mát a mun ka he lyi egy ség szol gá la ti te vé -
keny sé gé hez iga zo dó an kell meg ha tá roz ni, kü lö nös te kin tet -
tel a fej lesz té si ter vek ben sze rep lõ el já rá sok vagy be ren de zé -
sek vál to zá sa i ra, va la mint az át fo gó re pü lés biz ton sá gi rend -
szer mû köd te té sé nek kö ve tel mé nye i re.

6.1.2. A kény szer hely ze ti kép zés
6.1.2.1. A kény szer hely ze ti kép zés cél ja biz to sí ta ni a

jár tas sá got és tu dást, hogy a re pü lés tá jé koz ta tó se gít sé get
tud jon nyúj ta ni a kény szer hely zet ben levõ lé gi jár mû nek és 
ke zel ni tud ja a rend kí vü li hely ze te ket. A kép zés mód ja le -
het el mé le ti vagy gya kor la ti kép zés.

6.1.2.2. A gya kor la ti kép zés ál ta lá ban szi mu lá to ron
tör té nik, ahol az en ge dé lyes olyan el já rá so kat tud gya ko -
rol ni, ame lyek ben a szak tu dás fenn tar tá sá hoz nin csen ele -
gen dõ gya kor la ta.

6.1.3. Az an gol nyel vi kép zés, il let ve nem ma gyar
anya nyel vû en ge dé lyes ese tén ma gyar nyel vi kép zés

6.1.3.1. Az an gol nyel vi kép zés, il let ve nem ma gyar
anya nyel vû en ge dé lyes ese tén ma gyar nyel vi kép zés cél ja, 
hogy a szol gá la ti te vé keny ség hez szük sé ges nyelv is me re ti 
kö ve tel mé nyek nek való fo lya ma tos meg fe le lést fenn tart -
sa, be le ért ve a rá dió táv be szé lõ ki fe je zé sek hasz ná la tát,
ha al kal ma zan dó.

6.2. Egyéb kép zé sek
6.2.1. A 6.1.1.–6.1.3. al pont ban meg ha tá ro zott kép zé sek

mel lett a szol gál ta tó egyéb, a szol gá la ti te vé keny ség hez
szük sé ges nek tar tott to vább kép zés meg tar tá sát is elõ ír hat ja.

6.3. A szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra való jo go sult -
ság meg sza ka dá sa ese tén biz to sí tan dó to vább kép zé sek

6.3.1. Ha az en ge dé lyes nem lát el szol gá la ti te vé keny -
sé get lé gi for gal mi irá nyí tó ese tén a 12.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, re pü lés tá jé koz ta tó ese tén a 25.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban, lé gi for gal mi tiszt ese té ben a 33.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ban, az
en ge dé lyes fo lya ma tos gya kor la tá nak új bó li meg te rem té -
sé hez a ki ha gyás mér té ké nek meg fe le lõ fel fris sí tõ kép zé -
sen kell részt ven nie a szük sé ges jár tas ság és tu dás meg -
szer zé se ér de ké ben.

7. Szak tu dás ér té ke lés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

7.1. A szak sze mély zet szak tu dá sá nak fo lya ma tos fenn -
tar tá sát a szol gál ta tó nak el len õriz nie kell an nak ér de ké -
ben, hogy nyo mon kö vet he tõ le gyen a szak tu dás szint en
tar tá sa, és ha szük sé ges he lyes bí tõ in téz ke dést le hes sen
ten ni mi e lõtt az az el fo gad ha tó szint alá süllyed.
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7.2. Az ér té ke lést rend sze res idõ kö zön ként kell el vé -
gez ni, a lé gi for gal mi irá nyí tók és re pü lés tá jé koz ta tók ese -
té ben leg alább 12 ha von ta egy szer, a lé gi for gal mi tisz tek
ese té ben leg alább 24 ha von ta egy szer.

7.3. Az ér té ke lés nek tar tal maz nia kell a szol gá la ti te vé -
keny ség gel össze füg gõ mun ka he lyi kör nye ze tet, al kal ma -
zan dó rend sze re ket és kap cso ló dó el já rá so kat érin tõ is me -
ret anyag szó be li, írás be li vagy szá mí tó gép ala pú teszt jét,
va la mint a lé gi for gal mi tisz tek ki vé te lé vel a gya kor la ti -
szak tu dás-ér té ke lést.

7.4. Az ér té ke lést
a) lé gi for gal mi irá nyí tók ese té ben a lé gi for gal mi irá -

nyí tó szak szol gá la ti en ge déllyel, jo go sí tás sal, – ha a jo go -
sí tás hoz ilyen kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel,
mun ka he lyi ki ter jesz tés sel és szak tu dás-ér té ke lõ vagy
vizs gáz ta tó ki ter jesz tés sel ren del ke zõ,

b) re pü lés tá jé koz ta tók ese té ben meg fe le lõ repüléstá -
jékoztató szak szol gá la ti en ge déllyel, jo go sí tás sal, – ha a
jo go sí tás hoz ilyen kap cso lód hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés -
sel, mun ka he lyi ki ter jesz tés sel és mun ka he lyi gya kor la ti
ok ta tó ki ter jesz tés sel ren del ke zõ,

c) lé gi for gal mi tisz tek ese té ben leg alább 3 éve ér vé -
nyes lé gi for gal mi tiszt szak szol gá la ti en ge déllyel, meg fe -
le lõ jo go sí tás sal és – ha a jo go sí tás hoz ilyen kap cso lód -
hat – jo go sí tás-ki ter jesz tés sel ren del ke zõ,
a szol gál ta tó ál tal ki je lölt sze mély (szak tu dás-ér té ke lõ)
vég zi.

7.5. A gya kor la ti szak tu dás-ér té ke lést a lé gi for gal mi
irá nyí tók és re pü lés tá jé koz ta tók ese té ben olyan idõ szak -
ban kell el vé gez ni, ami kor a for ga lom nagy sá ga meg fe lel
an nak, amely nek ke ze lé sét el vár ják a mun ka he lyen a lé gi -
for gal mi irá nyí tó tól vagy a re pü lés tá jé koz ta tó tól.

7.6. Az ér té ke lé se ket do ku men tál ni kell, az ér té ke lé sek 
so rán az ér té kelt fe le le tét (teszt lap is) ar chi vál ni kell, va la -
mint az ér té ke lé sek ered mé nyé rõl az ér té kel tet tá jé koz tat ni 
kell. A tá jé koz ta tás té nyét az ér té kelt alá írá sá val iga zol ja.

7.7. An nak a sze mély nek az ér té ke lé sét, aki nek a szak -
tu dá sát, akár az el mé le ti, akár a gya kor la ti ér té ke lé sen nem 
ér té kel ték meg fe le lõ nek, az elsõ nem meg fe lelt ér té ke lést
kö ve tõ har minc na pon be lül meg kell is mé tel ni. Az is mé -

telt ér té ke lés leg fel jebb egy al ka lom mal vé gez he tõ el. A
szol gál ta tó nak biz to sí ta ni kell az ér té ke lé sek meg is mét lé -
sé nek le he tõ sé gét.

7.7.1. A szol gál ta tó nak az ér té ke lés meg is mét lé se elõtt
a szak sze mély zet szá má ra to vább kép zést (tan fo lyam, kon -
zul tá ció, il let ve szi mu lá tor) kell biz to sí ta nia. A to vább -
kép zés nek a szak tu dás ér té ke lé sen fel tárt hi á nyos sá gok
 témaköreit kell tar tal maz nia.

7.7.2. Ha a szak sze mély zet va la mely tag ja a szak tu dás
ér té ke lé sen má so dik al ka lom mal is nem meg fe lelt ér té ke -
lést ka pott, a szol gál ta tó kö te les er rõl a lé gi köz le ke dé si ha -
tó sá got ha la dék ta la nul ér te sí te ni.

III. KÉPZÉSI SZERVEZETEK

8. A kép zé si szer ve ze tek kel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek

8.1. A kép zé si szer ve zet nek meg fe le lõ sze mély zet tel és 
fel sze relt ség gel kell ren del kez nie, va la mint olyan kör nye -
zet ben kell mû köd nie, amely al kal mas a szak szol gá la ti en -
ge dély meg szer zé sé hez, il let ve meg tar tá sá hoz szük sé ges
kép zés nyúj tá sá ra. A kép zé si szer ve zet nek a kö vet ke zõ
fel té te lek kel ren del kez nie kell:

a) ha té kony irá nyí tá si rend szer rel, va la mint ele gen dõ,
meg fe le lõ kép zett sé gû és gya kor lat tal ren del ke zõ sze -
mély zet tel,

b) a kí nált kép zés tí pus nak meg fe le lõ, szük sé ges fel sze -
re lés sel, be ren de zés sel és el he lye zés sel,

c) bi zo nyí ték kal az al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si
rend szer rõl, amely el len õr zi azon rend sze rek nek és el já rá -
sok nak a meg fe le lõ sé gét, ame lyek ga ran tál ják, hogy a
nyúj tott kép zé si szol gál ta tá sok meg fe lel nek e ren de let ben
meg ha tá ro zott elõ írásoknak, 

d) a kép zés nek a ren de let ben meg ha tá ro zot tak nak
meg fe le lõ biz to sí tá sá hoz ele gen dõ fi nan szí ro zás sal, va la -
mint a te vé keny sé gek vég zé sé hez – a nyúj tott kép zés ter -
mé sze té vel össz hang ban – ele gen dõ biz to sí tá si fe de zet tel.

8.2. A kép zés ben részt ve võ sze mély nek meg fe le lõn
kép zett nek kell len nie, va la mint az el mé le ti és gya kor la ti
ok ta tás ban tör té nõ jár tas sá gát meg fe le lõ rend sze res ség gel
fel kell mér ni.
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2. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez 
 

Szakszolgálati engedélyek formai és tartalmi követelményei 

 
GYAKORNOK LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

 
1. Az engedélyeket olyan minőségű papírra kell kiállítani, amelyről látható, hogy 

eredeti példányról van szó. (Nem fénymásolat.)  
2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését. 
3. Minden oldal alján a kiállítás dátumát fel kell tüntetni. 
4. A 2. oldalon az engedélyes teljes nevét fel kell tüntetni. 
5. A dátumok formátuma: év-hó-nap. 
6. A szakszolgálati engedély száma: arab számmal jelölve. 
7. A szakszolgálati engedély színe: fehér. 

 
Előlap 

2. oldal 

légiközlekedési hatóság neve 
name of aviation authority 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number: 

 

 Engedélyes neve / 
Last (middle) and first name of holder: 

 

Magyar Köztársaság 
Republic of Hungary 

Születési dátuma és helye / 
Date and place of birth: 

 Állampolgársága / 
Nationality: 

 

GYAKORNOK LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

STUDENT AIR TRAFFIC CONTROLLER 
LICENCE 

Engedélyes aláírása / 
Signature of holder: 

 

 Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a 
kibocsátás dátuma / 
Signature of issuing officer and date of issue: 

 

(Készült az EU irányelvének megfelelően /  
Issued in accordance with EU directive.) 

Hatóság pecsétje / 

Seal or stamp of issuing authority: 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 1/4 dátum 

 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number: 

Oldal / 
Page: 2/4 dátum 
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3. oldal 

  
4. oldal 

Érvényesség / Scope: 

 

Az engedélyes jogosult gyakornok légiforgalmi 
irányító szolgálati tevékenység ellátására, 
megfelelő jogosítással és jogosítás-kiterjesztéssel 
rendelkező munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete 
mellett, annak érdekében, hogy az alábbi 
jogosítás(oka)t és jogosítás-kiterjesztés(eke)t 
megszerezze, valamint jogosult az ITU Nemzetközi 
Rádiószabályzatban foglaltak alapján minden 
hatáskörébe tartozó korlátozott rádiótávbeszélő 
berendezés kezelésére. / The holder is entitled to 
exercise the functions of a student air traffic 
controller supervised by an OJTI with appropriate 
rating and rating endorsement so as to become 
qualified for the grant of the following rating(s) and 
rating endorsement(s). In addition, the holder 
is entitled to operate any restricted radiotelephony 
equipment according to his/her competence, in 
accordance with ITU Radio Regulations. 

 

Jogosítások és 
jogosítás-kiterjesztések /  
Ratings and rating 
endorsements: 

 

Kezdő képzés sikeres 
teljesítésének dátuma / 
Initial training completion 
date: 

  

Szakszolgálati engedély érvényessége / 
This licence is valid until: 

 

 

Nyelvismereti vizsga 
nyelve és szintje /  
Language and level of 
language proficiency 
exam: 

Nyelvismereti vizsga 
időpontja / 
Date of language 
proficiency exam: 

 

 

  

Nyelvi kiterjesztés érvényessége / 
Language endorsement is valid until: 

 

 

Rövidítések / Abbreviations: 

 

ADV – Repülőtéri irányítás látással / Aerodrome 
Control Visual 

ADI – Repülőtéri irányítás műszeres / Aerodrome 
Control Instrument 

APP – Bevezető eljárás irányítás / Approach 
Control Procedural 

APS – Bevezető irányítás légtérellenőrző 
berendezéssel / Approach Control Surveillance 

ACP – Körzeti eljárás irányítás / Area Control 
Procedural 

ACS – Körzeti irányítás légtérellenőrző 
berendezéssel / Area Control Surveillance 

TWR – Toronyirányítás / Tower Control 

GMC – Gurítóirányítás / Ground Movement Control 

GMS – Földi mozgások irányítása felderítő 
berendezéssel / Ground Movement Surveillance 

AIR – Repülőtéri körzeti irányítás / Air Control 

RAD – Radarirányítás / Radar 

PAR – Precíziós bevezető irányítás 
radarberendezéssel / Precision Approach Radar 

SRA – Bevezető irányítás légtérellenőrző radarral / 
Surveillance Radar Approach 

ADS – Automatikus berendezésfüggő 
légtérellenőrzés / Automatic Dependent 
Surveillance 

TCL – Közelkörzeti irányítás / Terminal Control 

OCL – Óceáni irányítás /  Oceanic Control 

 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 3/4 dátum 

 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number: 

Oldal / 
Page: 4/4 dátum 
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LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

 
1. Az engedélyeket olyan minőségű papírra kell kiállítani, amelyről látható, hogy 

eredeti példányról van szó. (Nem fénymásolat.) 
2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését. 
3. Minden oldal alján a kiállítás dátumát fel kell tüntetni. 
4. A 2. oldalon az engedélyes teljes nevét fel kell tüntetni. 
5. A dátumok formátuma: év-hó-nap. 
6. A szakszolgálati engedély száma: arab számmal jelölve. 
7. A 3. és az 5. oldal kitöltése során a munkahely négyjegyű ICAO azonosítóját, 

a 4. oldalon található rövidítéseket és az 5. pontban meghatározott dátum-
formátumot kell alkalmazni. 

8. A szakszolgálati engedély színe: fehér. 
 

Előlap 
 

2. oldal 

légiközlekedési hatóság neve 
name of aviation authority 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number: 

 

 Engedélyes neve / 
Last (middle) and first name of holder: 

 

Magyar Köztársaság 
Republic of Hungary 

Születési dátuma és helye / 
Date and place of birth: 

 Állampolgársága / 
Nationality: 

 

LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE 

Engedélyes aláírása / 
Signature of holder: 

 

 Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a 
kibocsátás dátuma / 
Signature of issuing officer and date of issue: 

 

(Készült az EU irányelvének megfelelően / 
Issued in accordance with EU directive.) 

 

Hatóság pecsétje / 

Seal or stamp of issuing authority: 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 1/5 dátum  Szakszolgálati engedély száma / 

Licence number: 
Oldal / 
Page: 2/5 dátum 
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3. oldal 
  

4. oldal 
Érvényesség / Scope: 

 

Az engedélyes jogosult az alábbi jogosítások és 
jogosítás-kiterjesztések szerinti légiforgalmi irányító 
szolgálati tevékenység ellátására, valamint jogosult 
az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatban foglaltak 
alapján minden hatáskörébe tartozó korlátozott 
rádiótávbeszélő berendezés kezelésére. / 
The holder is entitled to exercise the functions of 
the  following rating(s) and rating endorsement (s) 
as well as  entitled to operate any restricted 
radiotelephony equipment according to his/her 
competence, in accordance with ITU Radio 
Regulations. 

 

Jogosítások és 
jogosítás-kiterjesztések / 
Ratings and rating 
endorsements 

 

Első kibocsátás dátuma /
Date of first issue: 

   

  

  

  

  

  

Szakszolgálati 
kiterjesztés / 
Licence endorsement: 

Első kibocsátás dátuma /
Date of first issue: 

  

  

  

 

Rövidítések / Abbreviations: 

 

ADV – Repülőtéri irányítás látással / Aerodrome 
Control Visual 

ADI – Repülőtéri irányítás műszeres / Aerodrome 
Control Instrument 

APP – Bevezető eljárás irányítás / Approach 
Control Procedural 

APS – Bevezető irányítás légtérellenőrző 
berendezéssel / Approach Control Surveillance 

ACP – Körzeti eljárás irányítás / Area Control 
Procedural 

ACS – Körzeti irányítás légtérellenőrző 
berendezéssel / Area Control Surveillance 

TWR – Toronyirányítás / Tower Control 

GMC – Gurítóirányítás / Ground Movement Control 

GMS – Földi mozgások irányítása felderítő 
berendezéssel / Ground Movement Surveillance 

AIR – Repülőtéri körzeti irányítás / Air Control 

RAD – Radarirányítás / Radar 

PAR – Precíziós bevezető irányítás 
radarberendezéssel / Precision Approach Radar 

SRA – Bevezető irányítás légtérellenőrző radarral / 
Surveillance Radar Approach 

ADS – Automatikus berendezésfüggő 
légtérellenőrzés / Automatic Dependent 
Surveillance 

TCL – Közelkörzeti irányítás / Terminal Control 

OCL – Óceáni irányítás /  Oceanic Control 

OJTI – Munkahelyi gyakorlati oktató / On-the-Job 
Training Instructor 

LCA – Szaktudás-értékelő / Local Competence 
Assessor 

ULA – Munkahelyi vizsgáztató / Unit Licence 
Assessor 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 3/5 dátum 

 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number: 

Oldal / 
Page: 4/5 dátum 
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5. oldal 
Érvényes jogosítás(ok) / jogosítás-kiterjesztés(ek) / munkahelyi kiterjesztés(ek) / szakszolgálati 

kiterjesztés(ek) / 
Current rating(s) / rating endorsement(s) / unit endorsement(s) / licence endorsement(s) 

Jogosítás(ok) / 
jogosítás-kiterjesztés(ek) 

rating(s) / rating 
endorsement(s) 

Munkahelyi 
kiterjesztés(ek) / 

unit endorsement(s) 
ICAO indicator / sector

Érvényesség /
Validity 

Szakszolgálati 
kiterjesztés(ek) / 

licence 
 endorsement(s) 

Érvényesség /
Validity 

     
     
     
     
     
     
     
     

Nyelvi kiterjesztés  / 
Language endorsement 

Nyelv / 
Language 

Nyelvismereti vizsga időpontja /
Date of language proficiency 

exam 

Nyelvismereti vizsga szintje /  
Level of language proficiency 

exam 

Érvényesség / 
Validity 

    

    

    

    

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 5/5 dátum 
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REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY  
 

1. Az engedélyeket olyan minőségű papírra kell kiállítani, amelyről látható, hogy 
eredeti példányról van szó. (Nem fénymásolat.) 

2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését. 
3. Minden oldal alján a kiállítás dátumát kell feltüntetni. 
4. A 2. oldalon az engedélyes teljes nevét kell feltüntetni. 
5. A dátumok formátuma: év-hó-nap. 
6. A szakszolgálati engedély száma: arab számmal jelölve. 
7. A 3. és az 5. oldal kitöltése során a munkahely négyjegyű ICAO azonosítóját, 

a 4. oldalon található rövidítéseket és az 5. pontban meghatározott dátum-
formátumot kell alkalmazni. 

8. A szakszolgálati engedély színe: fehér. 
 

Előlap 
 

2. oldal 

légiközlekedési hatóság neve 
name of aviation authority 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number: 

 

 Engedélyes neve / 
Last (middle) and first name of holder: 

 

Magyar Köztársaság 
Republic of Hungary 

Születési dátuma és helye / 
Date and place of birth: 

 Állampolgársága / 
Nationality: 

 

REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

FLIGHT INFORMATION OFFICER LICENCE 

Engedélyes aláírása / 
Signature of holder: 

 

 Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a 
kibocsátás dátuma / 
Signature of issuing officer and date: 

 

 

 

Hatóság pecsétje / 

Seal or stamp of issuing authority: 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 1/5 dátum  Szakszolgálati engedély száma / 

Licence number: 
Oldal / 
Page: 2/5 dátum 
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3. oldal 
 

4. oldal 
Érvényesség / Scope: 

 

Az engedélyes jogosult az alábbi jogosítás(ok) és 
jogosítás-kiterjesztés(ek) szerinti repüléstájékoztató 
szolgálati tevékenység ellátására, valamint jogosult 
az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatban foglaltak 
alapján minden hatáskörébe tartozó korlátozott 
rádiótávbeszélő berendezés kezelésére. /  

The holder is entitled to exercise the functions of 
the following rating(s) and rating endorsement(s) at 
the flight information service as well as entitled to 
operate any restricted radiotelephony  equipment 
according to his/her competence, in accordance 
with ITU Radio Regulations. 

 

Jogosítások és jogosítás-
kiterjesztések / 
Ratings and rating 
endorsements: 

 

Első kibocsátás 
dátuma / 
Date of first issue: 

   

  

  

 

Szakszolgálati 
kiterjesztése / Licence 
Endorsement: 

 

Első kibocsátás 
dátuma / 
Date of first issue: 

 

 

 

  

Rövidítések / Abbrevations: 

 

A/D – Repülőtér / Aerodrome 

AFIS – Repülőtéri repüléstájékoztatás / Aerodrome 
Flight Information Service 

FIS – Körzeti repüléstájékoztatás / Flight 
Information Service 

RADA – Radartanácsadás / Radar Advisory 

OJTI – Munkahelyi gyakorlati oktató / On-the-Job 
Training Instructor 

  

  

  

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 3/5 dátum  Szakszolgálati engedély száma / 

Licence number: 
Oldal / 
Page: 4/5 dátum 
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5. oldal 
Érvényes jogosítás(ok) / jogosítás-kiterjesztés(ek) / munkahelyi kiterjesztés(ek) / szakszolgálati 

kiterjesztés(ek) / 
Current rating(s) / rating endorsement(s) / unit endorsement(s) / licence endorsement(s) 

Jogosítás(ok) / 
jogosítás-kiterjesztés(ek) 

rating(s) / rating 
endorsement(s) 

Munkahelyi 
kiterjesztés(ek) / 

unit endorsement(s) 
ICAO indicator 

Érvényesség /
Validity 

Szakszolgálati 
kiterjesztés(ek) / 

 licence 
endorsement(s) 

Érvényesség /
Validity 

     
     
     
     
     
     
     
     

Nyelvi kiterjesztés  / 
Language endorsement 

Nyelv / 
Language 

Nyelvismereti vizsga időpontja /
Date of language proficiency 

exam 

Nyelvismereti vizsga szintje /  
Level of language proficiency 

exam 

Érvényesség / 
Validity 

    

    

    

    

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 5/5 dátum 
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LÉGIFORGALMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

 
1. Az engedélyeket olyan minőségű papírra kell kiállítani, amelyről látható, hogy 

eredeti példányról van szó. (Nem fénymásolat.) 
2. Az előlapon fel kell tüntetni a légiközlekedési hatóság megnevezését. 
3. Minden oldal alján a kiállítás dátumát kell feltüntetni. 
4. A 2. oldalon az engedélyes teljes nevét kell feltüntetni. 
5. A dátumok formátuma: év-hó-nap. 
6. A 3. oldalt rövidített formában kell kitölteni. 
7. A szakszolgálati engedély színe: fehér. 

 
Előlap 

 
2. oldal 

légiközlekedési hatóság neve 
name of aviation authority 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number: 

 

 Engedélyes neve / 
Last (middle) and first name of holder: 

 

Magyar Köztársaság 
Republic of Hungary 

Születési dátuma és helye / 
Date and place of birth: 

 Állampolgársága / 
Nationality: 

 

LÉGIFORGALMI TISZT 
SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY 

AIR TRAFFIC OFFICER LICENCE 

Engedélyes aláírása / 
Signature of holder: 

 

 Az engedélyt kibocsátó személy aláírása és a 
kibocsátás dátuma / 
Signature of issuing officer and date: 

 

 

 

Hatóság pecsétje / 

Seal or stamp of issuing authority: 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 1/4 dátum  Szakszolgálati engedély száma / 

Licence number: 
Oldal / 
Page: 2/4 dátum 

 



 
 
 
 
2008/69. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4043 

 

3. oldal  4. oldal 

Érvényesség / Scope: 

 

Az engedélyes jogosult az alábbi jogosítás(ok) és 
jogosítás-kiterjesztés(ek) szerinti légiforgalmi tiszt 
szolgálati tevékenység ellátására. / 

The holder is entitled to exercise the functions of 
the following rating(s) and rating endorsement(s) as 
an air traffic officer. 

   

Jogosítások és jogosítás-
kiterjesztések / 
Ratings and rating 
endorsements: 

Első kibocsátás 
dátuma / 
Date of first issue: 

   

  

  

  

 

A jogosítás érvényességének dátuma / 
This rating is valid until: 

 

 

 

 

 Rövidítések / Abbrevations: 

 

AIS – Légiforgalmi tájékoztatás / Aeronautical 
Information Service 

ARO – Repülésbejelentő / Air Traffic Services 
Reporting Office 

NOTAM – NOTAM / NOTAM 

PUB/SDO – PUB/SDO / PUB/SDO 

ASM – Légtérgazdálkodás / Airspace Management 

FMP – Áramlásszervezés / Flow Management 

FD – Repülési adatfeldolgozó / Flight Data 
Assistant 

 

Szakszolgálati engedély száma / 
Licence number:  

Oldal / 
Page: 3/4 dátum  Szakszolgálati engedély száma / 

Licence number: 
Oldal / 
Page: 4/4 dátum 
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3. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez 
 

Szakszolgálati engedély kérő lap 
 

Légiközlekedési hatóság megnevezése 
(A szervezet hivatalos emblémájával ellátva) 

Kitöltési útmutató: 

Kérjük, nyomtatott NAGYBETŰKKEL töltse ki! 

A vonatkozó rovatokat szöveggel vagy
jellel [X] töltse ki. 

[                           ] A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY SZÁMA (HA VAN) 

1. A kért szakszolgálati engedély 

[    ] Gyakornok légiforgalmi irányító                                    Kitöltendő 2a., 2.b., 3a., 4., 5., 6., / melléklet 9.-1., 4. 

[    ] Első légiforgalmi irányító                                    Kitöltendő 2a., 2.b., 3a.,3b., 4., 5a.,5c., 6. / melléklet 9.-2.,5. 

[    ] Első repüléstájékoztató tiszt                                  Kitöltendő 2a., 2.b., 3a.,3b., 4., 5a., 6. / melléklet 9.-1,2., 5. 

[    ] Első légiforgalmi tiszt                                           Kitöltendő 2a., 2.b., 3a.,3b., 4., 5a., 6. / melléklet 9.-1.,2.,5. 

[    ] További jogosítás, jogosítás-kiterjesztés, szakszolgálati kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés, nyelvi kiterjesztés
              Kitöltendő a kérelem típusától függően 2a., 2.b., 3a., 3b vagy 3c. 4., 5a.,5c., 6., / melléklet 9.-1.,2.,3., 5. 

[    ] Munkahelyi kiterjesztés vagy jogosítás meghosszabbítása                             Kitöltendő 2a., 2.b., 4.,  6., 7. 

[    ] Szakszolgálati kiterjesztés meghosszabbítása                                 Kitöltendő 2a., 2.b., 4., 5a., 5b.,5c., 6., 7. 

[    ] Nyelvi kiterjesztés meghosszabbítása                                           Kitöltendő 2a., 2.b.,  4., 6. / melléklet 9.-4. 

[    ] Munkahelyi kiterjesztés vagy jogosítás megújítása
                                                                               Kitöltendő 2a., 2.b., 3a.,3b., 4., 5., 6. / melléklet 9.-1., 2., 4.,( 5.) 

2a. Személyi adatok 

Vezetéknév [                                                                   ] Keresztnév [                                                                    ] 

Születési dátum (év/hó/nap) Születési hely Állampolgárság Anyanyelv 

[                  /             /              ] [                                     ] [                                         ] [                                  ] 

Lakcím  Helység [                                              ] Irányítószám [                  ] 

Utca [                                       ] Házszám [                     ] Telefonszám [                                                           ] 

E-mail [                                                                                                                                                         ] 

2b. A szolgáltató megnevezése [                                                                                                                           ] 

3a. Kezdő képzés  Az 5a. pontban jelölje meg azt a jogosítást / jogosítás-kiterjesztést, amelyben a kezdő 
képzést sikeresen elvégezte, és amelynek kiadását kérelmezi. 

A képzési szervezet neve [                                                          ] 
 

A képzés dátuma (év/hó/nap) [               /          /         -tól             /         /        -ig] 

3b. Munkahelyi képzés Az 5c. pontban jelölje meg azt a munkahelyet, amelyben a munkahelyi képzést sikeresen 
elvégezte, és amelynek kiadását kérelmezi. 

A munkahelyi képzés dátuma (év/hó/nap) [         /       /       -tól        /       /      -ig] 
  

A munkahelyi vizsga időpontja [                                                    ] 

3c. OJTI/LCA/ULA tanfolyam A képzési szervezet / helyszín [                                  /              ] 

 A képzés ideje [              /        /        -tól              /        /         -ig] 

4. Nyelvismereti vizsga Nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet [                           ] 

Nyelvismereti vizsga időpontja (év/hó/nap) [               /            /             ] 
 

Nyelvismereti vizsga nyelve / elért szintje [                                  /                    ] 

Oldal 1/2
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5a. Jogosítás és jogosítás-kiterjesztés 

Repülőtéri irányítás látással (ADV) [   ] 

Toronyirányítás (TWR) [   ] 

Gurítóirányítás (GMC) [   ] 

Földi mozgások irányítása felderítő berendezéssel (GMS)
[   ] 

Repülőtéri körzeti irányítás (AIR) [   ] 

Repülőtéri irányítás műszeres (ADI) 
[   ] 

 

Repülőtéri radarirányítás (RAD) [   ] 

Bevezető irányítás eljárás (APP) [   ] 

Radarirányítás (RAD) [   ] 

Precíziós bevezető irányítás radarberendezéssel (PAR)
[   ] 

Bevezető irányítás légtérellenőrző radarberendezéssel 
(SRA) [   ] 

Automatikus berendezésfüggő légtérellenőrzés (ADS) [   ] 

Bevezető irányítás légtérellenőrző 
berendezéssel (APS) [   ] 

Közelkörzeti irányítás (TCL) [   ] 

Körzeti irányítás eljárás (ACP) [   ] 

Radarirányítás (RAD) [   ] 

Automatikus berendezésfüggő légtérellenőrzés (ADS) [   ] 

Közelkörzeti irányítás (TCL) [   ] 
Körzeti irányítás légtérellenőrző 
berendezéssel (ACS) [   ] 

Óceáni irányítás (OCL) [   ] 

Körzeti repüléstájékoztató (FIS) [   ] Radartanácsadás (RADA) [   ] 

Repülőtéri repüléstájékoztató (AFIS) 
[   ]  

NOTAM (NOTAM) [   ] 

Repülésbejelentő (ARO) [   ] Légiforgalmi tájékoztatás (AIS) [   ] 

PUB/SDO (PUB/SDO) [   ] 

Repülési adatfeldolgozó (FD) [   ] 

Áramlásszervezés (FMP) [   ] 

Légtérgazdálkodás (ASM) [   ] 

5b. Szakszolgálati kiterjesztés 

Munkahelyi gyakorlati oktató (OJTI) [   ] 

Munkahelyi vizsgáztató (ULA) [   ] 

Szaktudás értékelő (LCA) [   ] 

5c. Munkahelyi kiterjesztés 

Munkahelyi képzés munkahelye (ha van ICAO kód vagy szektor) 
[                                                                ] 
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6. A kérelmező nyilatkozata 

Kijelentem, hogy a fenti kérelmet figyelmesen áttekintettem és abban foglaltak a valóságnak 
megfelelnek.  

Kijelentem, hogy a léginavigációs szolgálatot és a légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet 
szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 37. §-ában 
meghatározott feltételek velem szemben nem állnak fenn. 

  

Aláírás Dátum 

7. A szolgáltató igazolása munkahelyi kiterjesztés vagy jogosítás / szakszolgálati 
kiterjesztés meghosszabbítása és megújítása esetén 

A kérelmező a továbbképzési programban a kérelmezőre meghatározott feltételeket teljesítette. 

 

 Név  Aláírás  Dátum 

8. Költségek (a hatóság tölti ki)     

Megjegyzések: 

Beérkezés időpontja:     Feldolgozó aláírása: 

9. A kérelemhez csatolandó melléketek 
1. A kezdő képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás – képzési szervezet állítja ki 

2. Munkahelyi képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás – képzési szervezet állítja ki 

3. OJTI/LCA/ULA képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás – képzési szervezet állítja ki 

4. Nyelvismereti vizsga teljesítéséről kiállított igazolás – nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet állítja ki 

5. Munkahelyi vizsga jegyzőkönyv másolata – képzési szervezet állítja ki 
Oldal 2/2
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4. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez 

Nyelvismereti vizsga követelményei 
 

I. NYELVISMERETI KÖVETELMÉNYEK 
1. Légiforgalmi irányítók és a repüléstájékoztató szakszemélyzet 

nyelvismereti követelményei 
1.1. A 46. §-ban meghatározott nyelvismereti vizsga angol nyelvből, illetve nem 

magyar anyanyelvű személy esetén magyar nyelvből akkor tekinthető 
sikeresnek, ha a vizsgázó beszédkészségből és szövegértésből legalább az 
1.2. pontban meghatározott módon és a táblázatban szereplő 4-es szinten 
teljesíti a vizsgát. 

1.2. Megfelelő a nyelvismeret, ha mind a szakterminológia használata, mind a 
köznapi nyelv tekintetében 
a) a csak hallott (telefon/rádiótelefon) szövegek esetében, valamint a 

szituációs helyzetekben a kommunikáció hatékony, 
b) általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban a kommunikáció 

pontos és tisztán érthető,  
c) megfelelő a kommunikációs stratégiák használata az üzenetváltásokban, 

valamint a félreértések felismerése és megoldása során (például az 
információ ellenőrzésével, megerősítésével vagy tisztázásával) az 
általános vagy a munkakörnyezetben, 

d) bonyolult helyzetekben vagy váratlan események bekövetkezése esetén 
a nyelvi kihívások – amelyek rutinjellegű munkahelyzetekben vagy 
egyébként ismerős területet érintő kommunikációs feladatok ellátásában 
előfordulhatnak – kezelése viszonylagos könnyedséggel történik, és 

e) a légiközlekedési közösség számára érthető dialektus és akcentus 
használata valósul meg. 

 

Szint 

Kiejtés 
Elfogadott egy olyan 

nyelvjárás illetve 
kiejtés, ami még 

érthető a légi-
közlekedési szakma 

számára 

Szerkezet 
A feladat-
végzéshez 

alkalmas nyelv-
használat szerint 
meghatározott, 

megfelelő 
nyelvtani 

szerkezetek és 
mondatszer-

kesztés 

Szókészlet Folyékonyság Megértés Társalgás 

6. 

Szakértői 
szint 

Bár a kiejtést, 
hangsúlyt, ritmust és 
hanglejtést az 
anyanyelvi vagy a 
tájjellegű eltérések 
befolyásolhatják, ez 
szinte soha nem 
zavarja a megértést. 

Mind az 
alapvető, mind 
az összetett 
nyelvtani 
szerkezetek 
alkalmazása és 
a mondat-
szerkesztés 
következetesen 
szabályos. 

A szókészlet 
terjedelme és 
helyes 
alkalmazása 
megfelelő a 
széles körben 
ismert és 
ismeretlen 
témákról való 
hatékony 
beszélgetés- 

Képes 
természetes, 
megerőltetés 
nélküli 
folyékony 
beszédre. 
Stilisztikai 
hatással 
változtatja a 
beszéd 
sebességét 

Egyenletesen, 
pontosan, szinte 
mindent megért a 
szövegkörnyezet
ben, beleértve a 
kulturális és 
nyelvi 
finomságok 
megértését is. 

Szinte minden 
helyzetben 
könnyen 
teremt 
kapcsolatot. 
Fogékony a 
szóbeli és nem 
kifejezett 
célzásokra, 
helyesen 
válaszol rájuk. 
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hez. 
A szóhasz-
nálat köz-
nyelvi, árnyalt 
és érzékeny 
a hangterje-
delemre 

pl. hogy 
kihangsúlyoz-
zon egy-egy 
részletet. 
Magától 
értetődően 
használ helyes 
társalgási 
jelzőket és 
összekötő 
szavakat. 

5. 

Kibővített 
szint 

Bár a kiejtést, 
hangsúlyt, ritmust és 
hanglejtést az 
anyanyelvi vagy a 
tájjellegű eltérések 
befolyásolják, ez ritkán 
zavarja a megértést. 

Az alapvető 
nyelvtani 
szerkezetek 
alkalmazása és 
a mondat-
szerkesztés 
következetesen 
szabályos. 
Megkísérli az 
összetett 
szerkezetek 
használatát, de 
hibákkal, 
amelyek néha 
befolyásolják a 
jelentéstartalmat 

A szókészlet 
terjedelme és 
helyes 
alkalmazása 
megfelelő a 
mindennapi, 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákról való 
hatékony 
beszélgetés-
hez. A körül-
írás követ-
kezetes és 
sikeres. A 
szóhasználat 
néha 
köznyelvi. 

Viszonylag 
könnyen képes 
ismerős 
témákról 
beszélni, de 
lehet, hogy 
nem változtatja 
a beszéd-
sebességet 
stilisztikai 
eszközként. 
Képes helyes 
társalgási 
jelzők és 
összekötő 
szavak hasz-
nálatára. 

A szövegértés 
pontos a minden-
napi, konkrét és 
a munkához 
kapcsolódó 
témákban és 
jobbára pontos, 
amikor a beszélő 
egy nyelvi vagy a 
helyzetből adódó 
problémával vagy 
egy váratlan 
fordulattal 
szembesül. 
Képes megérteni 
a különböző 
nyelvjárásokat 
és/vagy 
kiejtéseket, hang-
hordozást. 

Azonnali, 
helyes meg-
felelő és 
informatív a 
válaszok 
alkalmazása. 
Hatékonyan 
kezeli a 
beszélő/hall-
gató 
kapcsolatot. 

4. 

Operatív 
szint 

A kiejtést, hangsúlyt, 
ritmust és hanglejtést 
az anyanyelv és a 
tájjellegű eltérések 
befolyásolják, de ez 
csak néha zavarja a 
megértést. 

Ötletesen és 
rendszerint jól 
alkalmazza az 
alapvető 
nyelvtani szer-
kezeteket és 
mondatszer-
kesztést. Hibák 
előfordulhatnak, 
főként szokatlan 
és váratlan 
körülmények 
között, de ez 
ritkán befolyá-
solja a jelentés-
tartalmat. 

A szókészlet 
terjedelme és 
helyes 
alkalmazása 
rendszerint 
elegendő a 
mindennapi, 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákról való 
hatékony 
beszélgetés-
hez. Gyakran 
sikeres a 
körülírás, 
amikor 
szóhiány lép 
fel szokatlan 
és váratlan 
helyzetekben. 

Képes a 
megfelelő 
ütemű, 
rugalmas 
nyelvhasz-
nálatra. 
Alkalmanként 
lehetséges a 
beszéd 
fonalának 
elvesztése az 
elbeszélő vagy 
formai nyelvről 
a közvetlen 
párbeszédes 
társalgásra 
való áttérésnél, 
de ez nem 
gátolja a 
hatékony 
közlemény-
váltást. Képes 
helyes 
társalgási 
jelzők és 
összekötő 
szavak 
korlátozott 
használatára. 
A toldalék-
szavak 
használata 
nem zavaró. 

A szövegértés 
pontos a 
mindennapi, a 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákban, és 
jobbára pontos, 
amikor a használt 
kiejtés vagy 
változatai 
kielégítően 
érthetőek a 
nemzetközi légi 
közlekedési 
szakma számára. 
Amikor a beszélő 
egy nyelvi vagy a 
helyzetből adódó 
problémával 
szembesül, vagy 
egy váratlan 
fordulat miatt, a 
megértés 
lassabb lehet, 
vagy magya-
rázatot igényel. 

A válasz 
rendszerint 
azonnali, 
helyes és 
informatív. 
Közlemény-
váltást kezde-
ményez és tart 
fenn még 
akkor is, 
amikor egy 
váratlan 
fordulattal 
találkozik. 
Megfelelően 
kezeli a 
nyilvánvaló 
félreértéseket 
ellenőrzés, 
megerősítés 
vagy tisztázás 
útján. 

3. 

Pre-
operatív 

szint 

A kiejtést, hangsúlyt, 
ritmust és hanglejtést 
az anyanyelvi vagy a 
helyi eltérések 
befolyásolják, és ez 
gyakran zavarja a 
megértést. 

Nem alkalmazza 
mindig jól az 
előre látható 
szituációkkal 
kapcsolatos 
alapvető 
nyelvtani 
szerkezeteket és 
a mondat-

A korlátozott 
terjedelmű és 
helyességű 
szókészlet 
gyakran 
elegendő a 
mindennapi, 
konkrét és a 
munkához 

Képes a 
rugalmas 
nyelvhasználat
ra, de a 
beszédmód és 
a szünetek 
alkalmazása is 
gyakran 
helytelen. A

A szövegértés 
gyakran pontos a 
mindennapi, a 
konkrét és a 
munkához 
kapcsolódó 
témákban, és 
amikor a használt 
kiejtés vagy 

A válasz néha 
azonnali, 
helyes és 
informatív. 
Közleményvált
ást 
kezdeményez 
és tart fenn 
meglehetős 
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szerkesztést. 
A hibák gyakran 
zavarossá teszik 
a jelentéstar-
talmat. 

kapcsolódó 
kommunikáció
hoz, de a 
nyelvtani 
szerkezetek 
és szókincs 
készlete 
szűkös, a 
szavak 
kiválasztása 
gyakorta 
helytelen. 
Gyakran 
képes a 
sikeres 
körülírásra, 
amikor szó-
hiány lép fel. 

nyelvhasználat 
során az aka-
dozások és a 
lassúság 
akadályoz-
hatják a 
kommuniká-
ciót. A toldalék-
szavak hasz-
nálata néha 
zavaró. 

változatai 
kielégítően 
érthetőek a 
nemzetközi légi 
közlekedési 
szakma számára. 
Elmulaszthatja 
egy nyelvi vagy 
egy helyzetből 
adódó probléma, 
vagy váratlan 
fordulat 
megértését. 

könnyedség-
gel ismerős 
témákban és 
előrelátható 
helyzetekben. 
Általában 
pontatlan, 
amikor egy 
váratlan 
fordulattal áll 
szemben. 

2. 

Alapszint 

Kiejtés, 
hangsúlyozás,beszédrit-
mus és hanglejtés a 
beszélő első nyelvének 
vagy regionális 
jellemzőinek a hatásai 
által erősen 
befolyásolt, és 
általában gátolja a 
könnyű szövegértést. 

Csak néhány 
egyszerű, 
megjegyzett 
nyelvtani 
szerkezetet 
képes korlátozott 
helyességgel 
használni. 

Korlátozott 
szókincs, 
csak 
elszigetelt 
szavakból és 
megjegyzett 
mondatokból 
áll. 

Nagyon rövid, 
elszigetelt, 
megjegyzett 
kifejezéseket 
használ 
gyakori 
szünetek 
tartásával és 
hézagkitöltő 
szavak zavaró 
használatával, 
miközben 
keresi a 
kifejezéseket 
és megpróbálja 
a kevésbé 
ismert 
szavakat 
megfelelően 
kiejteni. 

A beszédértés 
elszigetelt, 
megjegyzett 
mondatokra 
korlátozott, 
amikor azokat 
lassan, jól 
artikulálva ejtik ki. 

Reakcióideje 
lassú, gyakran 
helytelenül 
reagál. Az 
együttműkö-
dése egyszerű 
rutinkapcso-
latokra 
korlátozódik. 

1. 

Az 
alapszintet 
megelőző 

szint 

Az alapszintet el nem 
érő teljesítmény.  

Az alapszintet el 
nem érő 
teljesítmény.  

Az alapszintet 
el nem érő 
teljesítmény.  

Az alapszintet 
el nem érő 
teljesítmény.  

Az alapszintet el 
nem érő 
teljesítmény.  

Az alapszintet 
el nem érő 
teljesítmény. 

 
 

II. NYELVISMERETI VIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI 
2. A nyelvismereti vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételei 
2.1. Általános rendelkezések 
2.1.1. A nyelvismereti vizsga során a nyelvismereti vizsgáztatást végző 

szervezetnek (a továbbiakban: vizsgaközpont) a vizsgázó angol nyelvű 
beszédkészségének és szövegértésének szintjét kell felmérnie, értékelnie. 

2.1.2.  A nyelvismereti vizsga letételéről a vizsgaközpont bizonyítványt állít ki a 
vizsgázó részére. 
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2.2. Tárgyi feltételek 
2.2.1. A vizsgaközpontnak olyan infrastruktúrával és technikai eszközökkel kell 

rendelkeznie, amelyek mind a vizsgaanyagok készítését, mind a 
vizsgáztatást magas színvonalon biztosítják. Az infrastrukturális 
feltételeknek arányban kell állniuk a lefolytatandó vizsgák és vizsgázók 
számával, a vizsgafeladatok jellegével és az adminisztratív feladatok 
hiánytalan elvégzésével. 

2.2.2. Megfelelőek a tárgyi feltételek, ha elegendő számú, méretű és felszereltségű 
terem áll rendelkezésre. 

2.2.3. A szóbeli vizsgáztatás feltételeihez a zavartalan vizsgakörülmények mellett 
kifogástalan technikai eszközök (például elsőrangú hang-, illetve 
képminőség) tartoznak. 

2.2.3.1. A hallott szöveg értése vizsgarészhez a terem befogadóképességéhez 
illeszkedő kapacitású, kiváló minőségű lejátszó magnetofon/CD/DVD 
berendezés, számítógép (szükség szerint internet kapcsolattal) és 
hangosítás szükséges, amely a terem minden pontján tökéletes hangzást 
biztosít. Ennek hiányában vagy minden vizsgázó számára fejhallgatót kell 
biztosítani. 

2.3. Személyi feltételek 
2.3.1. A vizsgaközpontnak megfelelő számú vizsgáztatót kell foglalkoztatnia.  
2.3.2. Vizsgáztató az a személy lehet, 

a) aki az adott idegen nyelvből szerzett diplomája mellett legalább 
hároméves szaknyelvoktatási gyakorlattal rendelkezik, vagy 

b) akinek az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban szerzett, 
a vizsgarendszer profiljához igazodó szakirányú diplomája van, vagy 

c) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett felsőfokú (általános vagy 
szaknyelvi) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve bizonyítottan magas 
szintű szaknyelvismerettel rendelkezik, vagy 

d) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett legalább középfokú 
(általános vagy szaknyelvi) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, és a 
nyelvismereti vizsgát legalább 5-ös szinten teljesítette. 

2.3.3. A vizsgáztatónak képzésen kell részt vennie, amelynek legalább a 
következőket kell tartalmaznia: 
a) az idegennyelv-tudás mérési és értékelési elméletével és gyakorlatával 

kapcsolatos ismeretek elsajátítása, 
b) az adott vizsga részletekbe menő ismerete (feladattípusok, a 

vizsgarészek időtartama, a feladatok sorrendisége), 
c) a kérdező vizsgáztató szerepére történő felkészülés szerepjátékok, illetve 

próbavizsgák, valódi vizsgákon történő hospitálás segítségével,  
d) alkalmassági vizsga, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati 

rész próbavizsgáztatást is tartalmaz. 
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3. A vizsgák lebonyolításának feltételei 
3.1. A vizsgaközpontnak biztosítania kell, hogy részrehajlás ne befolyásolhassa a 

vizsgaeredményeket. Sem a vizsgáztató, sem a vizsgabizottsági elnök nem 
lehet olyan személy, aki a jelöltet a vizsgát megelőző egy éven belül oktatta, 
vele rokoni vagy üzleti kapcsolatban van vagy a vizsgázó teljesítményének 
objektív megítélésében egyéb körülmény befolyásolhatja.  

3.2. A nyelvismereti vizsga során keletkezett hangfelvételeket 3 évig kell 
megőrizni. 

4. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelem 
4.1. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelem tartalmazza: 

a) a vizsgarendszer feladatkészletének, illetve feladatbankjának leírását, 
továbbá legalább 2-2 feladatsort tartalmazó modellfeladat-gyűjteményt az 
egyes készségek mérésére a vizsgarendszer mindegyik szintjén,  

b) a vizsgaeljárás szerkezetének, folyamatának, szervezésének és a 
minőségbiztosítás módjának leírását, 

c) a vizsgarendszer értékelési rendszerének leírását mindegyik szinten, 
d) a vizsga sikeres teljesítésének feltételeit, 
e) a vizsgázók tájékoztatásának módját és 
f) a vizsgák dokumentálásának rendjét. 

5. A nyelvismereti vizsga módszerére vonatkozó követelmények, 
vizsgarendszer 

5.1. A vizsgarendszernek alkalmasnak kell lennie a nyelvismereti követelmények 
teljesítésének mérésére. 

5.2. A nyelvismereti vizsgáztatás iránti kérelemhez csatolni kell a vizsgarendszer 
részletes leírását a következők szerint: 
a) a vizsga célja, 
b) a célcsoport, 
c) az ICAO nyelvi szinteknek való megfeleltetés, 
d) a vizsgán való részvétel előfeltételei (minimális nyelvi szint), 
e) a vizsgarészek száma, 
f) a vizsga időbeosztása, 
g) a jellegzetes célnyelvi helyzetek, 
h) a szövegtípusok és a szövegek hossza, 
i) a vizsgafeladatok, 
j) a vizsgamódszerek, vizsgatechnikák, 
k) az utasítások (jelöltkezelés), 
l) a vizsgarészek súlyozása, 
m) a pontozási/osztályozási kritériumok, 
n) a nyelvi követelmények bemutatása minden egyes szinten 
o) vizsgaminták. 



A gazdasági és közlekedési miniszter
18/2008. (IV. 30.) GKM

rendelete

a gépjármûrõl és annak hatósági jelzésérõl felvételt
készítõ eszközre vonatkozó követelményekrõl

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés b) pont 26. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a köz igaz ga tá si bír ság gal
súj tan dó köz le ke dé si sza bály sze gé sek kö ré rõl, az e te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén
ki szab ha tó bír sá gok össze gé rõl, fel hasz ná lá sá nak rend jé -
rõl és az el len õr zés ben tör té nõ köz re mû kö dés fel té te le i rõl
 szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bály sze gé sek el kö -
ve té sé nek bi zo nyí tá sá hoz al kal ma zott

a) el len õr zõ be ren de zé sek re, az ezek re vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek re és mû köd te té si fel té te lek re,

b) el len õr zõ be ren de zés hez kap cso ló dó elekt ro ni kus
adat to váb bí tó rend szer re, az erre vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek re és mû köd te té si fel té te lek re,

c) el len õr zõ be ren de zés ál tal elekt ro ni kus úton ké szí -
tett fel vé te lek tar tal má ra,

d) c) pont sze rin ti fel vé te lek rög zí té sé re és elekt ro ni kus 
úton tör té nõ to váb bí tá sá ra,

e) elekt ro ni kus köz úti el len õr zõ rend szer el he lye zé si
(te le pí té si) és mû köd te té si feltéte leire.

(2) A ren de let sze mé lyi ha tá lya ki ter jed a gép jár mû rõl
és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl fel vé telt ké szí tõ esz kö zö ket,
va la mint az elekt ro ni kus adat to váb bí tó rend szert üze mel -
te tõ jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ra és egyé ni vál lal ko zók ra.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) sza bály sze gés: a gép jár mû hasz ná la ta so rán a köz -

igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza bály sze gé sek 
kö ré rõl, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó ren del ke zé sek
meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gé rõl, fel -
hasz ná lá sá nak rend jé rõl és az el len õr zés ben tör té nõ köz re -
mû kö dés feltételeirõl  szó ló kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott jog sza bá lyi ren del ke zé sek meg sér té se,

b) el len õr zõ be ren de zés: a gép jár mû hasz ná la ta so rán a
köz úton és a ter mé szet vé del mi te rü le ten (a továb biak ban
együtt: köz út) el kö ve tett sza bály sze gé sek elekt ro ni kus
mó don tör té nõ do ku men tá lá sá ra al kal mas be ren de zés,

c) pil la nat nyi jár mû se bes sé get el len õr zõ be ren de zés:
olyan el len õr zõ be ren de zés, amely a jár mû pil la nat nyi se -
bes sé gét a mé rés ügy rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott köz úti el len õr zés re szol gá ló jár mû se bes ség-mé rõ vel
ha tá roz za meg,

d) át lag se bes ség-el len õr zõ rend szer: olyan el len õr zõ
be ren de zé sek bõl ki ala kí tott rend szer, amely ki szá mít ja a
jár mû át lag se bes sé gét meg ha tá ro zott út sza ka szon,

e) elekt ro ni kus adat to váb bí tó rend szer: az el len õr zõ
be ren de zés ál tal do ku men tált ada tok köz igaz ga tá si, sza -
bály sér té si és bün te tõ el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sát
le he tõ vé tevõ adat tá ro ló, il let ve adat to váb bí tó rend szer,

f) elekt ro ni kus köz úti el len õr zõ rend szer: egy vagy
több el len õr zõ be ren de zés és az ezek kel össze han gol tan
ki ala kí tott elekt ro ni kus adat to váb bí tó rend szer együtt,

g) üze mel te tõ: a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi
I. tör vény 33.  § (2) be kez dé se alap ján sza bály sze gés el kö -
ve té sé nek bi zo nyí tá sa ér de ké ben fel vé tel ké szí té sé re jo go -
sult szerv vagy szer ve zet, to váb bá a köz igaz ga tá si bír ság -
gal súj tan dó köz le ke dé si sza bály sze gé sek kö ré rõl, az
e  tevékenységekre vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se
ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gé rõl, fel hasz ná lá sá nak
rend jé rõl  és az el len õr zés ben tör té nõ köz re mû kö dés fel té -
te le i rõl szó ló jog sza bály sze rint e te vé keny ség hez köz re -
mû kö dõ ként igény be vett sze mély vagy szer ve zet.

3.  §

(1) Az elekt ro ni kus köz úti el len õr zõ rend szer, il let ve
an nak rész egy sé gei ak kor üze mel tet he tõk, ha

a) az el len õr zõ be ren de zés és az elekt ro ni kus adat to -
váb bí tó rend szer meg fe lel a mel lék let ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek,

b) az elekt ro ni kus adat to váb bí tó rend szer össze kap -
csol ha tó a Rend õr ség ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus in for -
ma ti kai rend szer rel.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek  való meg fe le lés a Rend õr ség ál tal ki adott
el fo ga dó nyi lat ko zat tal iga zol ha tó.

4.  §

(1) A pil la nat nyi jár mû se bes sé get el len õr zõ be ren de zés
üze mel te tõ je a mé rés ügy rõl  szóló jog sza bály sze rint kö te -
les gon dos kod ni ar ról, hogy az ál ta la üze mel te tett köz úti
el len õr zés re szol gá ló jár mû se bes ség-mé rõ hi te le sí tett
 legyen.

(2) Az elekt ro ni kus köz úti el len õr zõ rend szer, il let ve az
el len õr zõ be ren de zés üze mel te té sét vég zõ sze mély nek a
sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá ról  szóló jog sza bály ban fog lalt adat biz ton sá gi
és adat vé del mi sza bá lyok be tar tá sá val kell a te vé keny sé -
gét vé gez nie.
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5.  §

(1) Elekt ro ni kus köz úti el len õr zõ rend szert, il let ve el -
len õr zõ be ren de zést a köz út ke ze lõ je, va la mint a köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 33.  § (2) be kez dé -
se sze rin ti, az út hasz ná la tá ért díj sze dés re, il let ve a díj fi ze -
tés el len õr zé sé re jo go sult szerv vagy szer ve zet (ide ért ve a
meg bí zás alap ján el já ró köz re mû kö dõt is) a Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság ille té kes te rü le ti szer ve ál tal – a ki ala kí -
tott for gal mi rend el len õr zé se alap ján – ki adott hoz zá já ru -
lás ban fog lalt fel té te lek nek meg fele lõen he lyez het el.

(2) Az elekt ro ni kus köz úti el len õr zõ rend szer mû kö dé -
sét az üze mel te tõ nek el len õriz nie kell.

(3) Ha az üze mel te tõ ész le li, hogy az elekt ro ni kus köz -
úti el len õr zõ rend szer ál tal rög zí tett ada tok hi bá sak, az
elekt ro ni kus adat to váb bí tást az üze mel te tõ nek, il let ve a
köz re mû kö dõ nek fel kell füg gesz te nie, to váb bá er rõl a fel -
dol go zó köz pon tot és a meg bí zót ha la dék ta la nul ér te sí te -
nie kell.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) A mel lék let II. rész 1.1. pont b) al pont ja és 3.4. pont
e) al pont ja 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Rend õr ség ál tal hasz nált, e ren de let hatályba -
lépése elõtt a Rend õr ség ál tal hasz ná lat ba vett el len õr zõ
be ren de zés re és adat to váb bí tó rend szer re 2012. de cem ber
31-ig nem kell al kal maz ni a 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 
il let ve a mel lék let ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nye ket.

7.  §

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza -
bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás és az
in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá -
lyok  meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez

I. Az elektronikus közúti ellenõrzõ rendszerre
vonatkozó ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1. Az el len õr zõ be ren de zés re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

1.1. Le gyen al kal mas a köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény 21.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja i ban

meg ha tá ro zott elõ írások meg sze gé sé nek di gi tá lis ál ló -
kép-fel vé tel, il let ve a ke ze lõ ál tal be ál lít ha tó kép fel vé te li
gya ko ri ság gal ké szü lõ di gi tá lis ál ló ké pek bõl álló fel vé tel-
so ro zat for má já ban tör té nõ do ku men tá lá sá ra.

1.2. Au to ma ti kus, il let ve ke ze lõ ál ta li mû köd te tés re le -
gyen al kal mas.

1.3. A be ren de zés sza bá lyo zó és adat rög zí tõ egy sé gei
il le ték te le nek ál tal hoz zá nem fér he tõ mó don le gye nek el -
he lyez ve. A ki ala kí tás biz to sít sa a nor mál tá ro lá si, szál lí tá -
si és üze mel te té si kö rül mé nyek kö zöt ti meg bíz ha tó mû kö -
dést.

1.4. Le gyen al kal mas a kép fel vé te lek rõl be jegy zé sek
do ku men tá lá sá ra (nap ló zá sá ra). A nap ló zás tar tal ma:

a) a be ren de zés azo no sí tó ja,
b) a be ren de zést ke ze lõ be- és ki je lent ke zé se és azo no -

sí tó ja,
c) a fel vé tel in dí tá sá nak és le ál lí tá sá nak idõ pont ja, a

fel vé tel ké szí té sé nek he lye,
d) a jog sza bá lyi ren del ke zés meg sér té sét iga zo ló kép -

fel vé tel (kép fel vé te lek) egye di sor szá ma,
e) a be ren de zés üze mel te tõ jé nek vagy ke ze lõ jé nek

elekt ro ni kus azo no sí tó ja,
f) a kép fel vé tel to váb bí tá sát azo no sí tó adat.
1.5. A nap ló zá si ada to kat bel sõ adat hor do zó ra rög zít se, 

és ki ala kí tá sa olyan le gyen, hogy a ké szü lék fel nyi tá sa nél -
kül ne le hes sen azo kat mó do sí ta ni vagy el tá vo lí ta ni. A
nap ló zá si ada to kat on-li ne kap cso lat tal to váb bít sa a fel -
dol go zó köz pont ba.

1.6. A kép fel vé tel és a hoz zá tar to zó pa ra mé te rek (pél -
dá ul az el len õr zõ esz köz be ál lí tá sa) elekt ro ni kus rög zí té se
és a rög zí tést kö ve tõ 12 órán be lül az adat to váb bí tó rend -
szer be tör té nõ elekt ro ni kus to váb bí tá sa – a ma ni pu lá ció le -
he tõ sé gét ki zá ró mó don – biz to sí tott le gyen. Az el len õr zõ
be ren de zés adat tá ro ló ján tá rolt ada tok tör lé sét csak az ada -
tok elekt ro ni kus adat to váb bí tó rend szer ál tal tör tént si ke -
res to váb bí tá sát köve tõen te gye le he tõ vé (vé gez ze el).

1.7. A kép fel vé tel rög zí té se so rán biz to sít sa, hogy a fel -
vé telt utó la go san mó do sí ta ni ne le hes sen, il let ve az eset le -
ges utó la gos mó do sí tást vagy tech ni kai ok ból be kö vet ke -
zett mó do su lást el len õriz ni le hes sen.

1.8. A kép fel vé te len rög zít se az el len õr zés he lyé nek
meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges ada to kat (föld raj zi ko or di -
ná ták).

2. Az elekt ro ni kus adat to váb bí tó rend szer re vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek

2.1. Az 1.4. és 1.6. pont ban meg ha tá ro zott ada to kat a
Rend õr ség ál tal ki ala kí tott köz pon ti fel dol go zó rend szer be 
kell to váb bí ta ni.

2.2. Az elekt ro ni kus adat to váb bí tó rend szer nek biz to sí -
ta nia kell a Rend õr ség adat fel dol go zó egy sé gé hez tör té nõ
köz vet len, il let ve a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi
I. tör vény 33.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el len õr zé -
si fel adat kört el lá tó szerv in for ma ti kai rend szer e út ján tör -
té nõ kap cso ló dást.
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2.3. A Rend õr ség köz pon ti fel dol go zó rend sze ré be tör -
té nõ adat to váb bí tás so rán a kül dõ nek a kül dés pil la na tá ban 
ér te sül ni kell ar ról, hogy az ál ta la kül dött in for má ció to -
váb bí tá sá ban nem lép(ett) fel hiba. Ha az in for má ció to -
váb bí tá sa hi bás (si ker te len) volt, er rõl ér te sí te ni kell a köz -
pon ti fel dol go zó rend szer üze mel te tõ jét.

II. Az ellenõrzõ berendezésre vonatkozó
egyedi követelmények

1. A pil la nat nyi jár mû se bes sé get el len õr zõ be ren de zés -
re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

1.1. Nagy tel je sít mé nyû passzív vagy ak tív üze mû di gi -
tá lis esz köz, amely fo lya ma tos vagy sza ka szos üze mel te -
té sû, kap cso ló dik az adat fel dol go zó rend szer hez, és al kal -
mas

a) a köz úton azo nos irány ban több for gal mi sáv ban
köz le ke dõ gép jár mû vek rõl elöl rõl, il let ve há tul ról is kép -
fel vé tel ké szí té sé re,

b) az el len õr zött gép jár mû vek kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ka te gó ri án kén ti meg kü lön böz te té sé re (pél -
dá ul sze mély gép ko csi, te her gép ko csi).

1.2. A pil la nat nyi jár mû se bes sé get el len õr zõ be ren de -
zés ál tal ké szí tett egyes kép fel vé te lek tar tal maz zák a kép -
fel vé tel-ké szí tés he lyét (kó dol va, szö ve ge sen vagy GPS
ko or di ná ták kal), a kép fel vé tel-ké szí tés dá tu mát, idõ pont -
ját, a meg en ge dett és – a köz úti el len õr zés re szol gá ló jár -
mû se bes ség-mé rõ ál tal – mért se bes ség ér té két. A kép fel -
vé te len rög zí tett ada to kat a kép fel vé tel hez di gi tá lis (elekt -
ro ni kus) úton köz vet le nül ki ol vas ha tó an is csa tol ni kell.

1.3. A gép jár mû vek se bes sé gét leg alább 240 km/óra
se bes sé gig rög zít se és je le nít se meg.

1.4. A nem hely hez kö tött ki vi te lû pil la nat nyi jár mû se -
bes sé get el len õr zõ be ren de zés az 1.1–1.3. pont ban meg ha -
tá ro zott fel té te le ken túl a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek nek fe -
lel jen meg:

a) le gyen ké pes do ku men tál ni a sza bály sze gést el kö ve -
tõ gép jár mû ve ket oly mó don, hogy a sza bály sze gés ész le -
lé sét és a fel vé tel el in dí tá sát meg elõ zõ be ál lít ha tó idõ tar ta -
mú, de leg alább 15 má sod perc ese mé nyei is rög zí tés re ke -
rül je nek,

b) a szem biz ton sá ga – ha a be ren de zés lé zer üze mû –
fe lel jen meg a vo nat ko zó nem zet kö zi elõ írásoknak (NE
60825/1191. Lé zer osz tály I.),

c) le gyen al kal mas sa ját áram for rás ról vagy a gép jár mû 
ak ku mu lá to rá ról (12 V, ne ga tív föl de lé sû egyen fe szült -
ség rõl) tör té nõ mû köd te tés re, és a fe szült ség in ga do zás
( kiesés, túl fe szült ség) a mé ré si ered ményt ne be fo lyá sol ja,
a be ren de zést ne ká ro sít sa.

1.5. A te le pí tett üze mû pil la nat nyi jár mû se bes sé get el -
len õr zõ be ren de zés az 1.1–1.3. pont ban meg ha tá ro zott fel -
té te le ken túl a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek nek fe lel jen meg:

a) szem biz ton sá ga – ha a be ren de zés lé zer üze mû – fe -
lel jen meg az ide vo nat ko zó nem zet kö zi elõ írásoknak
(NE 60825/1191. Lé zer osz tály I.),

b) le gyen al kal mas 220/230 V, 50 Hz vál ta ko zó fe -
szült ség rõl tör té nõ üze mel te tés re és a fe szült ség in ga do zás
(ki esés, túl fe szült ség) a mé ré si ered ményt ne be fo lyá sol ja,
a be ren de zést ne ká ro sít sa,

c) ki ala kí tá sa nyújt son meg fe le lõ vé del met az idõ já rás,
a ron gá lás és a tûz ál ta li kár oko zás el len.

2. A vas úti át já rón  való át ha la dás ra, a jár mû for ga lom
irá nyí tá sá ra szol gá ló fény jel zõ ké szü lék jel zé se i re, a jár -
mû vel tör té nõ meg ál lás ra és vá ra ko zás ra, az au tó pá lya
 leálló sáv já nak igény be vé te lé re, a be haj tá si ti la lom ra,
a kö te le zõ ha la dá si irány ra és a ter mé szet vé del mé re
 vonatkozó ren del ke zé se ket el len õr zõ be ren de zés re vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyek

2.1. Nagy tel je sít mé nyû passzív vagy ak tív üze mû di gi -
tá lis esz köz, amely fo lya ma tos vagy sza ka szos üze mel te -
tés re a köz úton azo nos irány ban köz le ke dõ gép jár mû vek -
rõl elöl rõl, il let ve há tul ról is kép fel vé tel ké szí té sé re és a
do ku men tált sza bály sze gés jel le gé nek be ál lí tá sá ra al kal -
mas.

2.2. A sza bály sze gést el kö ve tõ gép jár mû rõl ké szí tett és
rög zí tett kép fel vé te lek szá ma, azok elekt ro ni kus adat tar -
tal ma le gyen al kal mas a sza bály sze gés el kö ve té sé nek
 bizonyításához szük sé ges elem zés hez.

3. Az át lag se bes ség-el len õr zõ rend szer re vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek

3.1. Az el len õr zõ be ren de zé sek nél – fe lül rõl vagy ol dal -
ról – au to ma ti ku san ész lel je és azo no sít sa a jár mû ve ket oly 
mó don, hogy rög zí ti a jár mû vek el len õr zõ pon tok nál tör té -
nõ el ha la dá si idõ pont ja it, to váb bá az el len õr zõ pon tok
köz ti tá vol ság, va la mint az idõ kü lönb ség alap ján ki szá mít -
ja a jár mû át lag se bes sé gét.

3.2. Az át lag se bes ség-el len õr zõ rend szer az adott út sza -
ka szon, az adott jár mû ka te gó ri á ra ér vény ben lévõ se bes -
ség kor lá to zás figye lembe véte lével – amennyi ben az el len -
õr zõ rend szer al kal mas az el len õr zött jár mû ka te gó ri á já -
nak meg ha tá ro zá sá ra – szá mol ja ki a gép jár mû át lag se bes -
sé gét, rög zít se az el len õr zött gép jár mû rend szá mát.

3.3. Az át lag se bes ség-el len õr zõ rend szer je lez ze a pa ra -
mé te rek meg fe le lõ be ál lí tá sá val, hogy az 1. szá mú el len õr -
zõ be ren de zés ál tal meg fi gyelt gép jár mû meg ér ke zett a
2. szá mú el len õr zõ be ren de zés meg fi gye lé si pont já ra ak -
kor is, ha az köz ben for gal mi sá vot vál tott.

3.4. Az át lag se bes ség-el len õr zõ rend szer re vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek:

a) biz to sít sa a 0–24 órán ke resz tü li, fo lya ma tos, meg -
sza kí tás nél kü li mû kö dést zárt adat kap cso lat meg va ló sí tá -
sá val, az adat vesz tés ki zá rá sá val,

b) is mer je fel a jár mû rend szá mát,
c) a rög zí tett ada tok, il let ve a ki ér té ke lés te gye le he tõ vé 

a 80 km/óra át lag se bes ség fe lett ha la dó jár mû vek se bes sé -
gé nek ér té ke lé sét, az ér té ke lés pon tos sá ga érje el

100 km/óra se bes sé gig a ±3 km/órát, 100 km/óra se bes ség

fe lett a ±3%-ot,
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d) a kép fel vé te le ket fel dol go zó be ren de zés szá mí tó gé -
pé nek adat tá ro ló ja le gyen al kal mas leg alább ezer ese mény 
tá ro lá sá ra, a tá rolt ada tok a ma ni pu lá ci ó val szem ben le -
gye nek vé det tek,

e) tar tal maz zon be épí tett for ga lom szám lá lót a meg fi -
gyelt jár mû vek szá má nak meg ha tá ro zá sá ra a meg en ge dett
se bes ség meg ál la pí tá sá hoz rög zí tett jár mû ka te gó ri ák sze -
rint,

f) a te le pí tett ké szü lék ron gá lás biz tos ki vi te lû és tem -

pe rált le gyen, hogy –20 °C és +40 °C kö zöt ti hõ mér sék let -
tar to mány ban egy aránt ki fo gás ta la nul mû köd jön,

g) el len õr zõ be ren de zé se i ben al kal ma zott idõ mé rõ esz -
kö zök szink ro ni zál tak és az UTC nem zet kö zi idõ ská lá ra
vissza ve ze tet tek le gye nek,

h) el len õr zõ be ren de zé sei ál tal az át lag se bes ség meg -
ha tá ro zá sá hoz figye lembe vett út sza kasz az or szá gos
hosszú ság eta lon ra vissza ve zet he tõ mó don ki mért le gyen.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
11/2008. (IV. 30.) KvVM

rendelete

egyes védett természeti területek természetvédelmi
kezeléséért felelõs szervekrõl

A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény
85. § b) pont já ban, va la mint az egyes jog sza bá lyok és jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló
2007. évi LXXXII. tör vény 6. § (4) be kez dés c) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a)–c) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
80.855/1942. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott,
és a Nagy cen ki-hárs fa sor ter mé szet vé del mi te rü let vé dett -
sé gé nek fenn tar tá sá ról szó ló 159/2007. (XII. 27.) KvVM
ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Nagy cen ki-hárs fa sor
ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért
 felelõs szerv a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

2. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 69/1963. szá -
mú OTvH ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, és a Pan non -
hal mi ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek
fenn tar tá sá ról szó ló 154/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let -
tel fenn tar tott vé dett sé gû Pan non hal mi ar bo ré tum ter mé -

szet vé del mi te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

3. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1977. szá mú OTvH ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott,
és a Sop ro ni Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá -
sá ról szó ló 141/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn -
tar tott vé dett sé gû Sop ro ni Táj vé del mi Kör zet ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a Fer tõ-Han ság Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság.

4. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 15/1978. szá mú OKTH ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott, és a Sop ro ni bo ta ni kus kert ter mé szet vé del mi
te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról szó ló 160/2007.
(XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Sop ro -
ni bo ta ni kus kert ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet vé del -
mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság.

5. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 1/1987. (III. 19.) OKTH ren del ke zé sé vel vé det -
té nyil vá ní tott, és a Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet védett -
ségének fenn tar tá sá ról szó ló 143/2007. (XII. 27.) KvVM
ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Szi get kö zi Táj vé del mi
Kör zet ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
 Fertõ-Hanság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

6. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1050/1960.
szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, és a Jeli ar bo ré -
tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról 
szó ló 109/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar tott
vé dett sé gû Jeli ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Õr sé gi Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság.

7. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 115.010/1950
OTT ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, és a Ká mo ni ar bo -
ré tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá -
ról szó ló 162/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar -
tott vé dett sé gû Ká mo ni ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü -
let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Õr sé gi
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.
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8. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 901/1958. szá -
mú OTT ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, és a Kör men -
di-kas tély park ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek
fenn tar tá sá ról szó ló 152/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let -
tel fenn tar tott vé dett sé gû Kör men di-kas tély park ter mé -
szet vé del mi te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv az Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

9. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
2/1980. (V. 14.) OKTH ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní -
tott, és a Kõ sze gi Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn -
tar tá sá ról szó ló 164/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel
fenn tar tott vé dett sé gû Kõ sze gi Táj vé del mi Kör zet ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Õr sé gi Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság.

10. §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról és
táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl szó ló 3/1989. (II. 22.)
KVM ren de let tel vé det té nyil vá ní tott, és a Ne mes med ves
tör té nel mi em lék hely ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gé nek fenn tar tá sá ról szó ló 112/2007. (XII. 27.) KvVM
ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Ne mes med ves tör té nel -
mi em lék hely ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet vé del mi
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Õr sé gi Nem ze ti Park Igazga -
tóság.

11. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, és a Ság -
he gyi Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról
szó ló 113/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar tott
vé dett sé gû Ság he gyi Táj vé del mi Kör zet ter mé szet vé del mi 
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Õr sé gi Nem ze ti Park Igazga -
tóság.

12. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 601/1952. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, és a Sár vá ri ar bo ré -
tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról 
szó ló 114/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar tott
vé dett sé gû Sár vá ri ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Õr sé gi
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

13. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 630/1952. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, és a Sze les tei ar bo -
ré tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá -
ról szó ló 117/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar -
tott vé dett sé gû Sze les tei ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü -
let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Õr sé gi
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

14. §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek il le té kes sé gi, va la mint a
nem ze ti park igaz ga tó sá gok és a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi igazga tóságok mû kö dé si te rü le té rõl szó ló 29/2004.
(XII. 25.) KvVM ren de let. E be kez dés az e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
12/2008. (IV. 30.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis 
és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó azon
szak ké pe sí té sek fel so ro lá sát, ame lyek szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nyei e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel ke rül nek
ki adás ra.

(2) E ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za az egyes
szak ma cso por tok te kin te té ben a szak kép zés meg kez dé sé -
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hez szük sé ges el mé le ti és gya kor la ti tu dás ele mek (be me -
ne ti kom pe ten ci ák) fel so ro lá sát.

(3) E ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za a kü lön
jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té sét az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl szó ló 37/2003. (XII. 27.)
OM ren de let tel és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já -
rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott 
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek
kö zött.

(4) E ren de let 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za a szak mai 
is me re tek tí pu sa i hoz és a szak mai kész sé gek szint je i hez
tar to zó meg ha tá ro zá so kat.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. au gusz tus 1. nap ján lép ha tály ba.
 (2) A fo lya mat ban lévõ kép zé se ket a meg kez dé sük kor
ér vé nyes kö ve tel mé nyek alap ján kell be fe jez ni. Ja ví tó-,
pót ló vizs gák le té te lé re a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint a
kép zés be fe je zé sét kö ve tõ 1 évig, leg ké sõbb 2013. au gusz -
tus 31-ig van le he tõ ség.

3.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:
a) a kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si ága zat ba

tar to zó egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 4/1997. (I. 10.) KTM ren -
delet;

b) a kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si ága zat ba
tar to zó egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 4/1997. (I. 10.) KTM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 9/1999. (VIII. 18.) KöM ren de let;

c) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi ága zat ba tar to zó
szak ké pe sí té sek kel kap cso la tos egyes ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 5/2006. (II. 2.) KvVM ren de let;

d) a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mel lék le té ben

da) az elsõ táb lá zat csa tor na mû-ke ze lõ szak ké pe sí tés re 
vo nat ko zó sora és a csa tor na mû-ke ze lõ szak ké pe sí tés
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei,

db) az elsõ táb lá zat für dõ- és hé víz üzem-ke ze lõ szak -
ké pe sí tés re vo nat ko zó sora és a für dõ- és hévízüzem-
 kezelõ szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei,

dc) az elsõ táb lá zat köz le ke dé si és víz épí té si bú vár
szak ké pe sí tés re vo nat ko zó sora és a köz le ke dé si és víz épí -
té si bú vár szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei,

dd) az elsõ táb lá zat víz- és kör nye zet gaz dál ko dá si
tech ni kus szak ké pe sí tés re vo nat ko zó sora és a víz- és kör -

nye zet gaz dál ko dá si tech ni kus szak ké pe sí tés szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nyei,

de) az elsõ táb lá zat víz- és szenny víz tech no ló gus tech -
ni kus szak ké pe sí tés re vo nat ko zó sora és a víz- és szenny -
víz tech no ló gus tech ni kus szak ké pe sí tés szak mai és vizs -
ga kö ve tel mé nyei,

df) az elsõ táb lá zat ví zi köz mû-épí tõ szak ké pe sí tés re
vo nat ko zó sora és a ví zi köz mû-épí tõ szak ké pe sí tés szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nyei,

dg) az elsõ táb lá zat víz kút fú ró szak ké pe sí tés re vo nat -
ko zó sora és a víz kút fú ró szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nyei,

dh) az elsõ táb lá zat víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés re
 vonatkozó sora és a víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés szak mai és 
vizs ga kö ve tel mé nyei,

di) az elsõ táb lá zat víz ügyi tech ni kus szak ké pe sí tés re
vo nat ko zó sora és a víz ügyi tech ni kus szak ké pe sí tés szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nyei;

e) a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let ki egé szí té sé rõl  szóló 16/1996.
(V. 17.) KHVM ren de let mel lék le té ben

ea) az elsõ táb lá zat csa tor na mû-ke ze lõ szak ké pe sí tés re
vo nat ko zó sora és a csa tor na mû-ke ze lõ szak ké pe sí tés
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei,

eb) az elsõ táb lá zat für dõ- és hé víz üzem-ke ze lõ szak -
ké pe sí tés re vo nat ko zó sora és a für dõ- és hévízüzem-
 kezelõ szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei,

ec) az elsõ táb lá zat víz kút fú ró szak ké pe sí tés re vo nat -
ko zó sora és a víz kút fú ró szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nyei,

ed) az elsõ táb lá zat víz ügyi tech ni kus szak ké pe sí tés re
vo nat ko zó sora és a víz ügyi tech ni kus szak ké pe sí tés szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nyei;

f) a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2000.
(II. 8.) KHVM ren de let

fa) 1. § (2) be kez dé se,
fb) 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat csa tor na -

mû-ke ze lõ szak ké pe sí tés re, für dõ- és hé víz-üzem ke ze lõ
szak ké pe sí tés re, kör nye zet- és víz gaz dál ko dá si tech ni kus
szak ké pe sí tés re, köz le ke dé si és víz épí té si bú vár szak ké pe -
sí tés re, víz- és szenny víz tech no ló gus tech ni kus szak ké pe -
sí tés re, ví zi köz mû-épí tõ szak ké pe sí tés re, víz kút fú ró szak -
ké pe sí tés re, víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés re, víz ügyi tech ni -
kus szak ké pe sí tés re vo nat ko zó sora,

fc) 2. szá mú mel lék le te,
fd) 4. szá mú mel lék let 5., 6., 15., va la mint 16. pont ja.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe utalt azon szakképesítéseinek a felsorolása,
amelyek szakmai és vizsgaköveteleményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

Szak ma cso port meg ne ve zé sesor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 214. 54 582 05 0000 00 00 Víz épí tõ tech ni kus Épí té szet szak ma cso port

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ví zi köz mû-épí tõ

0001 54 01 Rá épü lõ: Víz épí té si bú vár

2. 215. 31 582 20 0000 00 00 Víz kút fú ró Épí té szet szak ma cso port

3. 265. 31 853 01 0000 00 00 Csa tor na mû-ke ze lõ Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na kar ban tar tó

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na üze mi gép ke ze lõ

4. 267. 31 851 01 0000 00 00 Hul la dék fel vá sár ló Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

5. 268. 33 853 01 0000 00 00 Hul la dék te lep-ke ze lõ Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Elekt ro ni kai
hul la dék vá lo ga tó, -feldolgozó

0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó

0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó

6. 269. 54 850 01 Kör nye zet vé del mi tech ni kus Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0010 54 01 El ága zás: Ener ge ti kai
kör nye zet vé dõ

0010 54 02 El ága zás: Hul la dék gaz dál ko dó

0010 54 03 El ága zás: Kör nye zet vé del mi
be ren de zés üze mel te tõ je

0010 54 04 El ága zás: Kör nye zet vé del mi
mé rés tech ni kus

0010 54 05 El ága zás: Nuk le á ris ener ge ti kus

0010 54 06 El ága zás: Víz gaz dál ko dó

7. 270. 54 851 01 0000 00 00 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
tech ni kus

Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés: Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi ügyintézõ

0100 51 01 Rész szak ké pe sí tés:
Te le pü lés üze mel te tõ és
-fenntartó

8. 271. 54 850 02 0000 00 00 Ter mé szet- és kör nye zet vé del mi
tech ni kus

Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ag rár kör nye zet vé del mi
ügy in té zõ

0100 33 02 Rész szak ké pe sí tés:
Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ
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Sor -
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

Szak ma cso port meg ne ve zé sesor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

9. 272. 52 853 02 Víz- és szenny víz tech no ló gus Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0010 52 01 Elágazás: Szennyvíztechnológus

0010 52 02 Elágazás: Víztechnológus

10. 273. 31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító Környezetvédelem-vízgazdál-
kodás szakmacsoport

11. 274. 31 853 06 1000 Vízmûkezelõ Környezetvédelem-vízgazdál-
kodás szakmacsoport

0100 31 01 Részszakképesítés:
Hidroforkezelõ

0100 31 02 Részszakképesítés:
Vízgépkezelõ

12. 275. 54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus Környezetvédelem-vízgazdál-
kodás szakmacsoport
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2. számú melléklet
a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

Az 1. számú mellékletben szereplõ szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei

1.

(214.)

VÍZÉPÍTÕ TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 582 05 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz épí tõ tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 54 582 05 0100 31 01
Meg ne ve zés: Ví zi köz mû-épí tõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés
Azo no sí tó szám: 54 582 05 0001 54 01
Meg ne ve zés: Víz épí té si bú vár

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3129

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz épí tõ tech ni kus 2 2000

Víz épí té si bú vár – 500

II.
 

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz épí tõ tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ví zi köz mû-épí tõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák:
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 

ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség



Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 1000
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: Víz épí té si bú vár
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Szak mai elõ kép zett ség: 54 582 05 0000 00 00 Víz épí tõ

tech ni kus
Elõ írt gya kor lat: 1 év bú vár gya kor lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.
 

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3129 Egyéb tech ni ku sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Elõ ké szí tõ mun kát vé gez
Föld mû vet épít/épít tet
Zsa lu zást ké szít/ké szít tet
Ár víz men te sí tést vé gez
Köz re mû kö dik a tó- és fo lyó sza bá lyo zás ban
Részt vesz víz ren de zé sek ben
Köz re mû kö dik a bel víz vé de lem ben
Köz re mû kö dik vízi köz mû épí té sé ben
Részt vesz a ki vi te le zés ügy vi te lé ben, szer ve zé sé ben,

ad mi niszt rá ci ó já ban
Be tart ja, be tar tat ja a vo nat ko zó elõ írásokat
Víz alat ti épí té si mun ká la tok ban köz re mû kö dik

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 582 03 0000 00 00 Ma gas épí tõ tech ni kus4

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 582 04 0000 00 00 Mély épí tõ tech ni kus

54 215 01 0000 00 00 Mû em lék fenn tar tó tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0459–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok I.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a mun ka te rü le tet, hely szí ni be já rást vé gez
Fel mé ri a mun ka fel adat idõ be li vég re hajt ha tó sá gát,

meg ter ve zi a mun ka fo lya ma tot
Anyag szük ség le tet szá mol
Gon dos ko dik a szük sé ges anya gok ról, esz kö zök rõl,

 gépekrõl
El len õr zi a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya go kat
Fel vo nul a meg fe le lõ esz kö zök kel, mun ka erõ vel a mun -

ka te rü let re
Egyez tet a ter ve zõ vel, a ki vi te le zés ben részt ve võ más

szak mák kép vi se lõ i vel, a meg ren de lõ vel
Át ad ja, il let ve át ve szi a mun kát, mun ka te rü le tet
Hely szí ni mé ré se ket vé gez
Ér tel me zi a ki vi te li és tech no ló gi ai ter ve ket
A ter vek alap ján ese ten ként váz la tot ké szít
Meg elõ zõ mun ka fo lya mat pro duk tu mát el len õr zi
Esz kö ze i vel le vo nul a mun ka te rü let rõl
Gon dos ko dik a mun ka te rü let fo lya ma tos tisz tán tar tá sá ról
Össze gyûj ti és szak sze rû en tá rol ja a ke let ke zett hul la -

dé kot
Anya gok, esz kö zök szak sze rû tá ro lá sát biz to sít ja
Mun ka kö ré nek meg fe le lõ nap lót ve zet
Mun ka vé del mi, tûz- és kör nye zet vé del mi ok ta tá son

vesz részt
El len õr zi a mun ka vé del mi esz kö zö ket
Hasz nál ja (biz to sít ja) az elõ írt mun ka vé del mi esz kö zö ket
Biz to sít ja a mun ka te rü let rend jét, bal eset men tes sé gét,

vé del mét
Be tart ja a sa já tos mun ka vé del mi elõ írásokat
Fel mé ri a ve szély for rá so kat és az egész ség re ár tal mas

té nye zõ ket
Bal eset, il let ve ve szély hely zet ese tén mun ka kö ré nek

meg fele lõen in téz ke dik
Tel je sí ti a mû em lék vé del mi, kör nye zet vé del mi és

egyéb jog sza bá lyok, mû sza ki elõ írások rá vo nat ko zó ren -
del ke zé se it

Meg te szi a szük sé ges te en dõ ket a ke let ke zett kör nye -
zet szennye zés sel kap cso lat ban

Részt vesz a szám lák össze ál lí tá sá ban
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Anyag mennyi ség-meg ha tá ro zás
C Ren de lé si do ku men tu mok
C Szál lí tás
C Mun ka meg kez dé sé nek fel té te lei
B Mun ka te rü let át adás-át vé te lé nek sza bá lyai
C Az el vég zett mun ka do ku men tá lá sa
B Hul la dék ke ze lés
B Anyag mennyi ség, anyag szük ség let szá mí tás
C Épí té si ütem ter vek (mun ka me net, lét szám ütem ter -

vek)
C Épí té si do ku men tá ció (épí té si nap ló, fel mé ré si

nap ló)
A Mun ka vé del mi elõ írások
B El sõ se gély nyúj tás
B Tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok rak tá ro zá sa, szál lí tá sa,

 kezelése
C Ha tó sá gi elõ írások
A Vé dõ ru hák, vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
B Kör nye zet vé de lem
C Fel mé rés sza bá lyai
C Ki vi te li ter vek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Épí té si ütem ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té sze ti jel ké pek ér tel me zé se
4 Ki vi te li terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Egyé ni és cso por tos mun ka vé del mi esz kö zök,

 berendezések hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0480–06 Víz mû épí té si fel ada tok I.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Föld mû vek hez kap cso ló dó víz te le ní té se ket vé gez/vé -

gez tet

Ré zsût, ko ro nát, pad kát ala kít/ala kít tat ki
Víz zá ró ma got épít/épít tet
Mé ret re sza bott zsa lu táb lát ké szít/ké szít tet
Zsa lu táb lá kat össze ál lít/össze ál lít tat
Össze ál lí tott zsa lu táb lá kat rög zít/rög zít tet
Zsa lu szer ke ze tet meg tá maszt/meg tá masz tat, me re vít/me -

re vít tet
Víz szin tes és ma gas sá gi mé re te ket el len õriz, szük ség

ese tén kor ri gál
El bont ja/el bon tat ja a zsa lu szer ke ze tet
Zsa lu anya got szög te le nít/szög te le nít tet, tisz tít/tisz tít tat
Bon tott zsa lu anya got mé ret sze rint vá lo gat/vá lo gat tat
Irá nyí tás mel lett ár víz vé del mi mû ve ket épít és hely re ál lít
Üze mel te ti és fenn tart ja az ár víz vé del mi mû ve ket és

azok ki egé szí tõ lé te sít mé nye it
Fenn tart ja a hul lám té ri véd er dõ ket
Ki dol goz za a vész tá ro zá si le he tõ sé ge ket
Fenn tart ja a hul lám té ri csa tor ná kat
Köz re mû kö dik az ár vé del mi mû vek rend sze res fe lül -

vizs gá la tá ban
Bel ví zi mû tár gya kat épít, ke zel
Csa pa dék el ve ze tõ há ló za tot épít/épít tet
Köz re mû kö dik a víz nye rés ben (ivó víz, hé víz; kút fú rás,

kút épí tés; for rás fog la lás)
Csõ há ló za tot épít/épít tet
Csõ há ló za ti kis mû tár gyat épít/épít tet
Köz re mû kö dik víz mû te le pek és szenny víz tisz tí tók épí -

té sé ben
Víz raj zi ada to kat gyûjt, fel dol goz, ér té kel (csa pa dék,

víz ál lás, el ön té si te rü let stb.)
Ge o dé zi ai fel mé rést vé gez, fel dol goz
Köz re mû kö dik a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi en ge dé lye zés

elõ ké szí té sé ben, el já rá sa i ban
Fel mé ri az anyag nye rõ he lye ket
Mun ka kez dés elõtt lét re hoz za a szük sé ges mun ka he lyi

szo ci á lis inf ra struk tú rát
Részt vesz a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek épí té sé ben

(part vé dõ, ve ze tõ mû vek, sar kan tyú, me der kot rás)
Irá nyít ja a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek fenn tar tá sát
Víz lép csõt és ha jó zsi li pet üze mel tet, épít
Részt vesz a ta vak hely re ál lí tá sá ban, kot rást irá nyít
Tó- és fo lyó sza bá lyo zá si pa ra mé te re ket mér
Köz re mû kö dik a pa tak sza bá lyo zás ban (víz kor mány zás, 

esés csök ken tõk, tá ro zók épí té se)
Irá nyít ja a kis mû tár gyak és csa tor nák épí té sét, kar ban -

tar tá sát, üze mel te té sét
Me li o rá ci ós te vé keny sé ge ket irá nyít (alag csö ve zés,

 útépítés, táb lá sít ás stb.)
Részt vesz ha las ta vak épí té sé ben
Anyag-, gép- és mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat ve zet,

 jelentéseket ké szít, vé del mi nap lót ír ár- és bel víz vé de lem
ese tén

Épí té si ad mi niszt rá ci ót vé gez
Nap ra ké szen ve ze ti az üze mel te té si do ku men tá ci ó kat
El ké szí ti a tel je sít mény- és mun ka idõ iga zo lá so kat
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Fo lya ma to san szem elõtt tart ja te vé keny sé ge so rán a
kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ írásokat

Kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot vé gez
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta laj- és víz-min ta vé tel, ta laj fel tá rás
B Hely szí ni vizs gá la tok sza bá lyai, esz kö zei
B La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti mód sze rek és sza bá lyok
B La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek, mû sze rek
C Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ér tel me zé se
A Víz szin tes és ma gas sá gi te rep fel mé rés, ki tû zés
B Mé ré si esz kö zök és mû sze rek
B Mé ré si mód sze rek
B Mé ré si ered mé nyek fel dol go zá sa, áb rá zo lá sa
B Víz szint mé rés, víz ho zam mé rés
B Terv raj zok el ké szí té sé nek sza bá lyai
B Mû sza ki áb rá zo lá si mó dok
B Mé ret ará nyok, je lö lé sek
E Váz lat ter vek
E En ge dé lye zé si ter vek
E Ki vi te li ter vek
D Mû le írá sok tar tal mi kö ve tel mé nyei
B En ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lyai
B Szak te rü le ti hoz zá já ru lá sok tar tal ma
B Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat tar tal ma, sza bá lyai
C Pá lyá za tok ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyáz ta tás, ver seny tár gya lá sok sza bá lyai
C Szer zõ dés kö té sek
A Épí té si nap ló ve ze té sé nek sza bá lyai
A Fel mé ré si nap ló tar tal ma, ve ze té sé nek sza bá lyai
A Szám lák el ké szí té sé nek sza bá lyai
A A ki vi te le zés esz köz igény lé sé nek meg ál la pí tá sa
A Gé pek ki vá lasz tá sá nak szem pont jai
A Az épí té si hely szín át vé te le, be ren de zé se
A Gé pek te le pí té se
A Mun ka me net ter vek és al kal ma zá suk
A Dol go zói lét szám-szük ség let meg ha tá ro zá sa
A Mun ka jo gi alap is me re tek és ezek al kal ma zá sa
A A mun ka mennyi sé gé nek meg ál la pí tá sa, szá mí tá -

sok, mé ré sek
A A mun ka mi nõ sé gé nek el len õr zé se, kri té ri u mok
A Ütem ter vek ki dol go zá sa és be tar ta tá sa
B Föld mun kák mun ka fo lya ma tai
B Ala po zá sok mun ka fo lya ma tai (el sõ sor ban a mély -

ala po zá sok)
B Töl tés épí té sé nek mun kái
B Csa tor na épí té sé nek mun kái
B Mû tár gyak épí té se
A Fo lyó- és tó sza bá lyo zá si mû vek épí té se
C Mély épí té si ki vi te le zé si fel ada tok ko or di ná lá sa
C Szak mun kás-szin tû rész vé tel az egy sze rûbb fel -

ada tok ban

B Ál lag vizs gá lat, di ag nosz ti ka, fo lya ma tos el len õr -
zés

B Terv sze rû meg elõ zõ kar ban tar tás
B Fel újí tá sok
C Zsa lu zá si tech no ló gi ák
B Épí tõ ipa ri mun ka gé pek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ide gen nyel vû mû szer fel ira tok ér tel me zé se, meg -

ér té se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Tá jé ko zó dás
5 Tér ér zé ke lés
3 Épí tõ anyag la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Ta laj me cha ni ka la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná -

la ta
4 Föld mé rés tan mé rõ esz kö zök hasz ná la ta
4 Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ol va sá sa, ér tel me -

zé se
4 Hid ro ló gi ai ada tok ér tel me zé se, víz raj zi mé rõ esz -

kö zök hasz ná la ta
4 Ki vi te li ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Zsa lu sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Szer ve zõ kész ség
Tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Pre ci zi tás

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség
Kont roll

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0481–06 Víz mû épí té si fel ada tok II.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Föld mû vek hez kap cso ló dó víz te le ní té se ket vé gez/vé -

gez tet
Ré zsût, ko ro nát, pad kát ala kít/ala kít tat ki
Víz zá ró ma got épít/épít tet
Mé ret re sza bott zsa lu táb lát ké szít/ké szít tet
Zsa lu táb lá kat össze ál lít/össze ál lít tat
Össze ál lí tott zsa lu táb lá kat rög zít/rög zít tet
Zsa lu szer ke ze tet meg tá maszt/meg tá masz tat, me re vít/me -

re vít te ti
El bont ja/el bon tat ja a zsa lu szer ke ze tet
Zsa lu anya got szög te le nít/szög te le nít tet, tisz tít/tisz tít tat
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Bon tott zsa lu anya got mé ret sze rint vá lo gat/vá lo gat tat
Bel ví zi mû tár gya kat épít, ke zel
Csa pa dék el ve ze tõ há ló za tot épít/épít tet
Csõ há ló za tot épít/épít tet
Csõ há ló za ti kis mû tár gyat épít/épít tet
Köz re mû kö dik víz mû te le pek és szenny víz tisz tí tók épí -

té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Föld mun kák mun ka fo lya ma tai
B Ala po zá sok mun ka fo lya ma tai (el sõ sor ban a mély -

ala po zá sok)
B Töl tés épí té sé nek mun kái
B Csa tor na épí té sé nek mun kái
B Mû tár gyak épí té se
A Fo lyó- és tó sza bá lyo zá si mû vek épí té se
C Mély épí té si ki vi te le zé si fel ada tok ko or di ná lá sa
C Zsa lu zá si tech no ló gi ák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Zsa lu sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
3 Ki vi te li ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí tõ ipa ri mun ka gé pek üze mel te té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0506–06 Víz épí té si bú vár fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ha tó sá gi, szak ha tó sá gi en ge dé lye zé si és be je len té si

 eljárást vé gez
Részt vesz a víz alat ti lé te sít mé nyek ki vi te le zé sé nek

épí tés he lyi elõ ké szí té sé ben
Részt vesz a víz alat ti mun ka vég zés szo ci á lis el lá tá sá -

hoz szük sé ges, ide ig le nes lé te sít mé nyek ki ala kí tá sá ban,
be ren de zé sé ben

Meg ha tá roz za a víz alat ti mun kák anyag-, gép- és esz -
köz szük ség le tet

Gon dos ko dik a biz ton sá gos víz alat ti mun ka kö rül mé -
nyek ki ala kí tá sá ról

Vízi és víz alat ti mû tár gya kat épít, sze rel
Vízi és víz alat ti mû tár gya kat el len õriz
Spe ci á lis víz alat ti mun ká hoz szük sé ges szer szá mot

hasz nál

El lát ja a te vé keny sé gé hez tar to zó kom mu ni ká ci ós,
 dokumentációs fel ada to kat

Lo ka li zál ja, il let ve el há rít ja a víz alat ti lé te sít mé nyek
üze me lé sé bõl, hasz ná la tá ból szár ma zó ká ro so dá so kat

Hasz nál ja (biz to sít ja) a spe ci á li san elõ írt mun ka vé del mi 
esz kö zö ket

Be tart ja a me rü lé si elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Me rü lé si tech ni kák
B Víz alat ti épí té si tech ni kák
A Bu vár fel sze re lés el len õr zé sé nek lé pé sei
A Bú vár KRESZ
A Me rü lé si sza bály zat

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Bú vár fel sze re lés hasz ná la ta
5 Víz alatt hasz ná la tos szer szá mok, esz kö zök hasz -

ná la ta
5 Bú vár jel zés rend szer hasz ná la ta, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön fe gye lem
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dé si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés
Elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0684–06 Víz mû épí té si fel ada tok III.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Víz szin tes és ma gas sá gi mé re te ket el len õriz, szük ség

ese tén kor ri gál
Irá nyí tás mel lett ár víz vé del mi mû ve ket épít és hely re ál lít
Üze mel te ti és fenn tart ja az ár víz vé del mi mû ve ket és

azok ki egé szí tõ lé te sít mé nye it
Fenn tart ja a hul lám té ri véd er dõ ket
Ki dol goz za a vész tá ro zá si le he tõ sé ge ket
Fenn tart ja a hul lám té ri csa tor ná kat
Köz re mû kö dik az ár vé del mi mû vek rend sze res fe lül -

vizs gá la tá ban
Köz re mû kö dik a víz nye rés ben (ivó víz, hé víz; kút fú rás,

kút épí tés; for rás fog la lás)
Víz raj zi ada to kat gyûjt, fel dol goz, ér té kel (csa pa dék,

víz ál lás, el ön té si te rü let stb.)
Ge o dé zi ai fel mé rést vé gez, fel dol goz
Köz re mû kö dik a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi en ge dé lye zés

elõ ké szí té sé ben, el já rá sa i ban
Fel mé ri az anyag nye rõ he lye ket
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Mun ka kez dés elõtt lét re hoz za a szük sé ges mun ka he lyi
szo ci á lis inf ra struk tú rát

Részt vesz a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek épí té sé ben
(part vé dõ, ve ze tõ mû vek, sar kan tyú, me der kot rás)

Irá nyít ja a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek fenn tar tá sát
Víz lép csõt és ha jó zsi li pet üze mel tet, épít
Részt vesz a ta vak hely re ál lí tá sá ban, kot rást irá nyít
Tó- és fo lyó sza bá lyo zá si pa ra mé te re ket mér
Köz re mû kö dik a pa tak sza bá lyo zás ban (víz kor mány zás, 

esés csök ken tõk, tá ro zók épí té se)
Irá nyít ja a kis mû tár gyak és csa tor nák épí té sét, kar ban -

tar tá sát, üze mel te té sét
Me li o rá ci ós te vé keny sé ge ket irá nyít (alag csö ve zés,

 útépítés, táb lá sít ás stb.)
Részt vesz ha las ta vak épí té sé ben
Anyag-, gép- és mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat ve zet,

 jelentéseket ké szít, vé del mi nap lót ír ár- és bel víz vé de lem
ese tén

Épí té si ad mi niszt rá ci ót vé gez
Nap ra ké szen ve ze ti az üze mel te té si do ku men tá ci ó kat
El ké szí ti a tel je sít mény- és mun ka idõ iga zo lá so kat
Fo lya ma to san szem elõtt tart ja te vé keny sé ge so rán a

kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ írásokat
Kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot vé gez
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta laj- és víz-min ta vé tel, ta laj fel tá rás
B Hely szí ni vizs gá la tok sza bá lyai, esz kö zei
B La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti mód sze rek és sza bá lyok
B La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek, mû sze rek
C Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ér tel me zé se
A Víz szin tes és ma gas sá gi te rep fel mé rés, ki tû zés
B Mé ré si esz kö zök és mû sze rek
B Mé ré si mód sze rek
B Mé ré si ered mé nyek fel dol go zá sa, áb rá zo lá sa
B Víz szint mé rés, víz ho zam mé rés
B Terv raj zok el ké szí té sé nek sza bá lyai
B Mû sza ki áb rá zo lá si mó dok
B Mé ret ará nyok, je lö lé sek
E Váz lat ter vek
E En ge dé lye zé si ter vek
E Ki vi te li ter vek
D Mû le írá sok tar tal mi kö ve tel mé nyei
B En ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lyai
B Szak te rü le ti hoz zá já ru lá sok tar tal ma
B Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat tar tal ma, sza bá lyai
C Pá lyá za tok ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyáz ta tás, ver seny tár gya lá sok sza bá lyai
C Szer zõ dés kö té sek
A Épí té si nap ló ve ze té sé nek sza bá lyai
A Fel mé ré si nap ló tar tal ma, ve ze té sé nek sza bá lyai
A Szám lák el ké szí té sé nek sza bá lyai
A A ki vi te le zés esz köz igény lé sé nek meg ál la pí tá sa

A Gé pek ki vá lasz tá sá nak szem pont jai
A Az épí té si hely szín át vé te le, be ren de zé se
A Gé pek te le pí té se
A Mun ka me net ter vek és al kal ma zá suk
A Dol go zói lét szám szük ség let meg ha tá ro zá sa
A Mun ka jo gi alap is me re tek és ezek al kal ma zá sa
A A mun ka mennyi sé gé nek meg ál la pí tá sa, szá mí tá -

sok, mé ré sek
A A mun ka mi nõ sé gé nek el len õr zé se, kri té ri u mok

 ismerete
A Ütem ter vek ki dol go zá sa és be tar ta tá sa
B Ál lag vizs gá lat, di ag nosz ti ka, fo lya ma tos el len õr -

zés
B Terv sze rû meg elõ zõ kar ban tar tás
B Fel újí tá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ide gen nyel vû mû szer fel ira tok ér tel me zé se, meg -

ér té se
3 Épí tõ anyag la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Ta laj me cha ni ka la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná -

la ta
4 Föld mé rés tan mé rõ esz kö zök hasz ná la ta
4 Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ol va sá sa, ér tel me -

zé se
4 Hid ro ló gi ai ada tok ér tel me zé se, víz raj zi mé rõ esz -

kö zök hasz ná la ta
4 Ki vi te li ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Ter ve zés
Kont roll

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Pre ci zi tás

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség
Kont roll

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0688–06 Épí tõ ipa ri ki vi te le zés ter ve zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi a szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye ket
Irá nyí tás mel lett ter ve ket szer keszt
Irá nyí tás mel lett költ ség ve tést ké szít
Részt vesz a terv do ku men tá ció össze ál lí tá sá ban
Ki vi te li és or ga ni zá ci ós ter ve ket egyez tet
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Irá nyít ja az épí té si te rü let le ke rí té sét
Meg szer ve zi és irá nyít ja az ide ig le nes ener gia el lá tás és

köz mû vek épí té sét
Ki je lö li, fel épít te ti, meg ren de li az épít ke zés ide ig le nes

épít mé nye it
Ki je lö li, biz to sít ja a szál lí tá si út vo na la kat az épí té si

 területen be lül, és kap cso ló dá sát a kül sõ út há ló zat tal
Ko or di nál ja a szük sé ges erõ for rá so kat (mun ka erõ, gép,

anyag)
Fel mé ri az el vég zett mun ká kat
Meg szer ve zi az át adás-át vé te li el já rást

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Épü let szer ke zet tan
B Erõ tan, sta ti ka
B Épü let fi zi ka, hõ tech ni ka
B Elõ re gyár tott szer ke ze tek, épü let egy sé gek
B Épí tõ anya gok
B Mû em lék vé de lem
C Ide ig le nes épít mé nyek ter ve zé se
B Or ga ni zá ció (fel vo nu lás-le vo nu lás)
B Ide ig le nes ener gia el lá tá si szük ség le tek meg ha tá ro -

zá sa
B Öl tö zõ és egyéb szo ci á lis lé te sít mé nyek igé nye
C Tá ro lá si elõ írások
C Szál lí tó esz kö zök épí té si te rü le ten be lül
C Köz úti és vas úti szál lí tás
C Szer ve ze ti fel épí tés (pl. épí tés ve ze tõ-mun ka he lyi

mér nök-mû ve ze tõ)
B Kap cso lat tar tás a ha tó sá gok kal
B Kap cso lat tar tás sza bá lyai, elõ írásai a dol go zók kal,

be osz tot tak kal
B Ár aján la tok ké szí té sé nek sza bá lyai
B Költ ség ve té si is me re tek
A Mennyi sé gek meg ha tá ro zá sa, ma te ma ti kai mû ve -

le tek
B Adó zá si is me re tek (áfa)
B Épí tés gé pe sí tés (daru stb.)
B Mun ka gö dör kö rül ha tá ro lá sa
B Kül sõ kap cso la tok do ku men tá lá sa (le ve le zés,

szám lák, en ge dé lyek stb.)
B Mun ka kö rül mé nyek meg ha tá ro zá sa
B Napi fel ada tok rög zí té si kö ve tel mé nyei
B Bal ese tek, rend kí vü li ese mé nyek rög zí té se
B Mun ka te rü let át vé te li jegy zõ könyv ve ze té se
B Kész mun ka do ku men tu mai (mennyi sé gek)
B Kész mun ka át adá si jegy zõ köny ve
B Anya gok mi nõ sé gé nek iga zo lá si rend szer e
A Elekt ro mos esz kö zök kel vég zett mun ka
A Anyag szál lí tás, ter hel he tõ ség
A Mun ka vég zés za jos, po ros te rü le ten
A Ve szé lyes anya gok kal vég zett mun ka
B Fo lya ma tos mun ka vég zés, pi he nõ idõ
B Ta ka rí tás

B Hul la dék ke ze lés
B Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se, tá ro lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL Kép szer kesz tés
3 ECDL CAD
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû kéz írás
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té sze ti, mû sza ki rajz ké szí té se
4 Épí tõ ipa ri ter vek, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mun ka vé del mi, tûz ren dé sze ti jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Mér ta ni ké pes ség
5 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
5 Bal eset el há rí tás/kár men tés ér de ké ben szük sé ges

esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Tér lá tás
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Kon szen zus kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Ered mény ori en tált ság
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1102–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok V.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a mun ka te rü le tet, hely szí ni be já rást vé gez
Fel mé ri a mun ka fel adat idõ be li vég re hajt ha tó sá gát,

meg ter ve zi a mun ka fo lya mot
Gon dos ko dik a szük sé ges anya gok ról, esz kö zök rõl,

 gépekrõl
El len õr zi a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya go kat
Fel vo nul a meg fe le lõ esz kö zök kel, mun ka erõ vel a mun -

ka te rü let re
Ér tel me zi a ki vi te li és tech no ló gi ai ter ve ket
Meg elõ zõ mun ka fo lya mat pro duk tu mát el len õr zi
Anya gok, esz kö zök szak sze rû tá ro lá sát biz to sít ja
Gon dos ko dik a mun ka te rü let fo lya ma tos tisz tán tar tá sá ról
Össze gyûj ti és szak sze rû en tá rol ja a ke let ke zett hul la -

dé kot
Mun ka vé del mi, tûz- és kör nye zet vé del mi ok ta tá son

vesz részt
El len õr zi a mun ka vé del mi esz kö zö ket
Hasz nál ja (biz to sít ja) az elõ írt mun ka vé del mi esz kö zö ket
Biz to sít ja a mun ka te rü let rend jét, bal eset men tes sé gét,

vé del mét
Be tart ja a sa já tos mun ka vé del mi elõ írásokat
Fel mé ri a ve szély for rá so kat és az egész ség re ár tal mas

té nye zõ ket
Bal eset, il let ve ve szély hely zet ese tén mun ka kö ré nek

meg fele lõen in téz ke dik
Tel je sí ti a mû em lék vé del mi, kör nye zet vé del mi és

egyéb jog sza bá lyok, mû sza ki elõ írások rá vo nat ko zó ren -
del ke zé se it

Meg te szi a szük sé ges te en dõ ket a ke let ke zett kör nye -
zet szennye zés sel kap cso lat ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Mun ka meg kez dé sé nek fel té te lei
B Hul la dék ke ze lés
A Mun ka vé del mi elõ írások
B El sõ se gély nyúj tás
B Tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok rak tá ro zá sa, szál lí tá sa,

 kezelése
C Ha tó sá gi elõ írások
A Vé dõ ru hák, vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
B Kör nye zet vé de lem
C Ki vi te li ter vek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Épí té si ütem ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té sze ti jel ké pek ér tel me zé se

4 Ki vi te li terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Egyé ni és cso por tos mun ka vé del mi esz kö zök,

 berendezések hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1103–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok VI.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Egyez tet a ter ve zõ vel, a ki vi te le zés ben részt vevõ más

szak mák kép vi se lõ i vel, a meg ren de lõ vel
Át ad ja, il let ve át ve szi a mun kát, mun ka te rü le tet
Hely szí ni mé ré se ket vé gez
A ter vek alap ján ese ten ként váz la tot ké szít
Anyag szük ség le tet szá mol
Mun ka kö ré nek meg fe le lõ nap lót ve zet
Esz kö ze i vel le vo nul a mun ka te rü let rõl
Részt vesz a szám lák össze ál lí tá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Anyag mennyi ség-meg ha tá ro zás
C Ren de lé si do ku men tu mok
C Szál lí tás
B Mun ka te rü let át adás-át vé te lé nek sza bá lyai
C Az el vég zett mun ka do ku men tá lá sa
C Fel mé rés sza bá lyai
B Anyag mennyi ség, anyag szük ség let szá mí tás
C Épí té si ütem ter vek (mun ka me net, lét szám ütem ter -

vek)
C Épí té si do ku men tá ció (épí té si nap ló, fel mé ré si

nap ló)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Se gí tõ kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

Az 54 582 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz épí tõ tech ni kus
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0459–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok I.

0480–06 Víz mû épí té si fel ada tok I.

0688–06 Épí tõ ipa ri ki vi te le zés ter ve zé se

Az 54 582 05 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ví zi köz mû-épí tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0481–06 Víz mû épí té si fel ada tok II.

1102–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok V.

Az 54 582 05 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Víz épí té si bú vár
meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0506–06 Víz épí té si bú vár fel ada tai

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0459–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok I.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ki vi te li ter vek alap ján anyag mennyi ség meg ha tá ro zá sa, 

majd rög zí té se szá mí tó gé pen
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Adott mun ka te rü let re fel vo nu lás, hely szí ni fel mé rés

alap ján a mun ka fo lya mat meg ter ve zé se (idõ terv)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mun ka vé del mi elõ írások, kör nye zet vé del mi és hul la -

dék ke ze lé si is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 45%
3. fel adat: 25%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0480–06 Víz mû épí té si fel ada tok I.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ta laj me cha ni kai és hid ro ló gi ai mé ré sek, vizs gá la tok,

ezek ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ge o dé zi ai mé rés, ki tû zés, mé ré si jegy zõ könyv készí -

tése, ér té ke lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott mû tárgy épí té si tech no ló gi á já nak, üze mel te té si,

kar ban tar tá si fo lya ma tá nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ki vi te li terv alap ján kis mû tárgy épí té se/épít te té se, épí -

tés ad mi niszt rá ci ó ja, épí tés irá nyí tás (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 30%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0481–06 Víz mû épí té si fel ada tok II.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Adott kis mû tárgy épí té se irá nyí tás mel lett (cso por tos

fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0506–06 Víz épí té si bú vár fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hely szí nen ké szí tett víz alat ti mû tár gyak ki vi te le zé sé -

nek egyes rész fel ada tai
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Bú vár me rü lé si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz alat ti épí té si tech ni kák
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

5. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

0684–06 Víz mû épí té si fel ada tok III.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ta laj me cha ni kai és hid ro ló gi ai mé ré sek, vizs gá la tok,

ezek ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ge o dé zi ai mé rés, ki tû zés, mé ré si jegy zõ könyv ké szí té -

se, ér té ke lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott mû tárgy épí té si tech no ló gi á já nak, üze mel te té si,

kar ban tar tá si fo lya ma tá nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ki vi te li terv alap ján kis mû tárgy épí té se/épít te té se, épí -

tés ad mi niszt rá ci ó ja, épí tés irá nyí tás (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 30%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0688–06 Épí tõ ipa ri ki vi te le zés ter ve zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Költ ség ve tés ké szí té se ki vi te li terv alap ján szá mí tó gép -

pel, ki vi te li terv-rész let szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Épí tés köz ben elõ for du ló, azon na li in téz ke dést igény lõ

sta ti kai prob lé mák meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 75 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ma gyar nyel vû hi va ta los le vél meg fo gal ma zá sa (kéz írás)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 15 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ide gen nyel vû, épí té si tech no ló gi át is mer te tõ szö veg

fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Épí tés szer ve zé si elõ írások, kö ve tel mé nyek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Épí té si te rü let be ren de zé se, se géd üze mek he lyé nek ki -

tû zé se or ga ni zá ci ós terv alap ján (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 5%
4. fel adat: 15%
5. fel adat: 5%
6. fel adat: 25%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1102–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok V.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ki vi te li ter vek alap ján mun ka mennyi ség, szer szám- és

esz köz igény meg ha tá ro zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka vé del mi elõ írások, kör nye zet vé del mi és hul la -

dék ke ze lé si is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1103–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok VI.
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ki vi te li ter vek alap ján anyag mennyi ség meg ha tá ro zá sa, 

majd rög zí té se szá mí tó gé pen
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 75 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Adott mun ka te rü let re fel vo nu lás, hely szí ni fel mé rés

alap ján a mun ka fo lya mat meg ter ve zé se (idõ terv)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 54 582 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz épí tõ
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 60
6. vizs ga rész: 20

A 54 582 05 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ví zi köz mû-
épí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

3. vizs ga rész: 80
7. vizs ga rész: 20

A 54 582 05 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Víz épí té si bú -
vár meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek 
sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

A 54 582 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz épí tõ
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó az 54 582 05 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ví zi -
köz mû-épí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel rendel -
kezik

5. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 50
8. vizs ga rész: 20

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Víz épí tõ
tech ni kus

Ví zi köz -
mû-épí tõ

Víz épí té si
bú vár

Ké zi szer szá mok X X X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Víz épí tõ
tech ni kus

Ví zi köz -
mû-épí tõ

Víz épí té si
bú vár

Épí tõ ipa ri kis gé pek X X

Föld mun kák ké zi szer szá mai X X

Mû sza ki do ku men tá ció X X X

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Nyom ta tó X

Iro da tech ni kai esz kö zök X

Ki tû zõ esz kö zök X

Dú co lá si és ács mun kák
ké zi szer szá mai

X X

El len õr zõ és mé rõ esz kö zök X X

Nyo más fo ko zó be ren de zé sek X X

Csa tor na vizs gá ló be ren de zé sek, 
ké szü lé kek

X X

Szin te zõ mû sze rek X X

Szi vattyúk X X

Eme lõ gé pek X X

Jár mû vek, ví zi jár mû vek X X X

Föld mun ka gé pek X X

Épí tõ ipa ri gé pek X X

Zsa lu zó és dú co ló
áll vány rend sze rek

X X

Könnyû bú vár fel sze re lés X

Bú vár öl tö zet X

Lég szál lí tó be ren de zés X

Spe ci á lis víz alat ti szer szá mok,
gé pek, be ren de zé sek

X

Egyé ni vé dõ esz kö zök X X X

Biz ton sá gi be ren de zé sek X X X

Zsa lu sze re lé si ké zi szer szá mok X X

La bor tech ni kai esz kö zök X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.
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2.

(215.)

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 582 20 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kút fú ró

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 8325

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma

Óra szám

Víz kút fú ró – 500

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kút fú ró

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az Épí té szet szak ma cso -
port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe -
ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo -
lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

8325 Kút fú ró gép-ke ze lõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Elõ ké szí ti a fú rást
Össze ál lít ja a fú ró be ren de zést
Víz kút fú rást vé gez
Bé lés csö ve zést vé gez
Spe ci á lis ele me ket sze rel, kút le zá rást vé gez
Bõ ví tõ fú rást vé gez
Mû sza ki bal ese te ket ke zel
Kút üze mel te tést vé gez
Be tart ja az elõ írásokat, sza bály za to kat
Mun ka he lyi do ku men tá lást vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0841–06 Víz kút fú ró fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta nul má nyoz za a mû sza ki ter vet
Elõ ké szí ti a mun ka fo lya ma tot a tech no ló gi á nak meg -

fele lõen
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ fú rá si tech no ló gi át
Ki vá laszt ja és elõ ké szí ti a tech no ló gi á nak meg fe le lõ

gé pe ket, esz kö zö ket, anya go kat
Egy sze rû eme lõ gép pel ra ko dást vé gez
Össze épí ti a fú ró csö vet
El len õr zi a fú ró szár ele me it (sú lyos bí tó, for ga tó rúd)
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ fú ró tí pust
Sa ru zást ké szít
Ki vá laszt ja a se géd be ren de zé se ket (szi vattyú, komp -

resszor)
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El len õr zi a szi vattyú mû kö dé sét, el há rít ja a hi bá kat
Elõ ké szí ti, el len õr zi az öb lí tõ rend szert
Ki vá laszt ja, meg ha tá roz za a fú rá si iszap ada lék anya ga it
El ké szí ti az öb lí tõ fo lya dé kot
Ki tû zi a fú rá si pon tot
Ke ze li a fú ró be ren de zést, ku tat fúr
Öb lí tést vé gez
El tá vo lít ja a fu ra dé kot
Ki szi vattyúz za az isza pot
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ anya gú bé lés csö vet
Össze sze re li a bé lés csö vet
Lyuk ba en ge di az össze sze relt bé lés csö vet
Ce men te zi a bé lés csö vet
Össze ál lít ja a ce men te zõ rend szert
Ce ment te jet ké szít
Be szi vattyúz za a ce men tet
Ce ment mé ré se ket vé gez
Éke li a bé lés csö vet
Be épí ti a töm sze len cét
Szû rõt, tol dó csö vet, iszap fo gót épít be
Csõ sa rut sze rel
Le zár ja a ku tat
Tisz tí tó szi vattyú zást vé gez
Pró ba szi vattyú zást vé gez
Víz ho zam nö ve lés ér de ké ben bõ ví tõ fú rást vé gez
Men té si fel ada to kat vé gez, ke ze li a men tõ szer szá mo kat
Ki men ti a fú ró lyuk ba szo rult fú ró szá rat, lyuk ba esett

tár gya kat, sze rel vé nye ket
Ká bel- és kö tél sza ka dást ja vít
Bé lés csõ szo ru lást kor ri gál
Bé lés csõ sza ka dás ese tén bé lés csö vet cse rél
Ter me lõ ku tak mû kö dé sét el len õr zi
El len õr zõ mé ré se ket vé gez, mért ada to kat rög zít
Ter me lõ ku tak ja ví tá sát, kar ban tar tá sát vég zi
Kút fel újí tá so kat vé gez
Hasz ná la ton kí vü li ku ta kat meg szün tet
Be tart ja a víz kút fú rás ra vo nat ko zó mû sza ki és bizton -

sági elõ írásokat
Be tart ja a kör nye zet-, mun ka- és tûz vé del mi elõ írásokat
Fú rá si nap lót ve zet
Anyag el szá mo lást ké szít
Víz föld ta ni nap lót ír
Részt vesz a kút mû sza ki át adás-át vé te li do ku men tá ci ó -

i nak ké szí té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Kút fú rá si ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás
B Fú ró- és se géd be ren de zé sek
C Ge o ló gia
C Kút szer ke ze tek tech no ló gi ái
B Kút szer ke ze tek ki kép zé si mód jai
C Ter me lõ ku tak üze mel te té se
C Ter me lõ ku tak kar ban tar tá sa
B Ku tak meg szün te té se

B Kút hely-ki tû zés
C Anyag- és szer szám szük ség let
B Fú ró- és se géd be ren de zé sek
B Fú ró csõ
B Sú lyos bí tó
B For ga tó rúd
B Át me ne tek
B Fú ró tí pu sok
B Ke ze lõ szer szá mok
B Men tõ szer szá mok
B Komp resszo rok
B Szi vattyúk
B Bé lés csö vek (acél, mû anyag, az beszt ce ment)
C Fú ró te lep elõ ké szí té se
C Fú ró be ren de zés te le pí té se
C Ke re sõ fú rás
C Bõ ví tõ fú rás
C Víz adó ré te gek vizs gá la ta
C Ré teg tisz tí tás
C Víz-, gáz min ta vé tel
C Kút hid ra u li kai mû sze res vizs gá lat
C Víz ho zam nö ve lõ el já rá sok
C Mély fú rá si Biz ton sá gi Sza bály zat
B Kör nye zet vé del mi el já rá sok
B Kis mély sé gû kút szer ke ze tek (0–200 m)
B Kö ze pes mély sé gû kút szer ke ze tek (200–800 m)
B Nagy mély sé gû kút szer ke ze tek (800 m alat ti talp -

mély ség)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Kút fú rá si szak rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kút fú rá si rajz ké szí té se
3 Terv do ku men tá ció ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fú rá si mun ka hely or ga ni zá ci ós ter vé nek el ké szí té -

se
4 Fú ró szer szá mok hasz ná la ta
4 Se géd be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Erõs fi zi kum

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dé si kész ség
Kon szen zus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ter ve zé si ké pes ség
Mód sze res mun ka vég zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0886–06 Ál ta lá nos vál lal ko zá si fel ada tok
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Egy sze rû ár aján la tot ké szít
A te vé keny sé gé hez biz to sít ja a szük sé ges vál lal ko zá si

(anya gi és tár gyi) fel té te le ket
Hir de ti, ajánl ja a te vé keny sé gét, tá jé koz ta tást ad
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Rek la má ci ót in téz
Szám lát ál lít ki az el vég zett mun ká ról
El vég zi egyé ni vál lal ko zás egy sze rû in dí tá si, mû köd te -

té si fel ada ta it
Köz re mû kö dik ki sebb tár sas vál lal ko zás mû köd te té sé ben
Tá jé ko zó dik a pi a ci igé nyek rõl
Te vé keny sé gi kö ré nek ala kí tá sá val ru gal ma san al kal -

maz ko dik a tech no ló gi ai vál to zá sok hoz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Alap szin tû mun ka jog (mun ka adó, mun ka vál la ló)
D Vál lal ko zá sok ról  szóló jog sza bá lyok
D A vál lal ko zá si ügy me net hez szük sé ges köny ve lé si, 

adó zá si, pénz ügyi is me re tek
C Szám lá zás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Kéz írás
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ru gal mas ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Nyi tott hoz zá ál lás

A 31 582 20 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz kút fú ró meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0841–06 Víz kút fú ró fel ada tai

0886–06 Ál ta lá nos vál lal ko zá si fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0841–06 Víz kút fú ró fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szak mai gya kor lat fo lya mán ve ze tett nap ló, do ku men -

tu mok be mu ta tá sa, ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Terv do ku men tá ció alap ján fú rá si pont ki je lö lé se, szük -

sé ges esz kö zök, szer szá mok ki vá lasz tá sa, sa já tos biz ton -
sá gi elõ írások be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Fú ró gép össze sze re lé se, ke ze lé se, mû kö dé sé nek el len -

õr zé se, kar ban tar tás lé pé sei (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 135 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Bé lés csõ sze re lé se, ce men te zé se, be en ge dé se (cso por -

tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Kút kar ban tar tás, kút fel újí tás lé pé sei, kút ból men tés el -

vég zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:  gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 25%
5. fel adat: 10%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0886–06 Ál ta lá nos vál lal ko zá si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szám la-, nyug ta ki bo csá tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Vál lal ko zás in dí tás, pi ac kö ve tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%
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3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 31 582 20 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz kút fú ró
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 85
2. vizs ga rész: 15

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz kút fú ró

Fúró be ren de zés X

Komp resszor X

Szi vattyúk X

Sze re lõ szer szá mok X

Csõ sze rel vé nyek X

Fém ipa ri ké zi szer szá mok X

Csõ sze re lõ ké zi szer szá mok X

Egyé ni vé dõ esz kö zök X

Biz ton sá gi be ren de zé sek X

Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek X

Men tõ szer szá mok X

Mû sza ki do ku men tá ció X

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Nyom ta tó X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán a fúró be ren de -
zés, a komp resszo rok, az áram fej lesz tõk, a szi vattyúk és az 
eme lõ gé pek ke ze lé sé nek fel té te le a víz kút fú ró szak ké pe sí -
tés ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ér vé nyes gép ke ze lõi jo go sít vány.

3.

(265.)

CSATORNAMÛ-KEZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 853 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na mû-ke ze lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 31 853 01 0100 21 01
Meg ne ve zés: Csa tor na kar ban tar tó
Azo no sí tó szám: 31 853 01 0100 31 01
Meg ne ve zés: Csa tor na üze mi gép ke ze lõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 8232

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Csa tor na mû-ke ze lõ – 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na mû-ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e

ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-víz -
gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci -
ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak -
kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
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4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na kar ban tar tó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai

vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 800
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na üze mi gép -
kezelõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e

ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-víz -
gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci -
ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak -
kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 800
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

8232 Csa tor na üze mi gép ke ze lõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Mû köd te ti a szenny víz tisz tí tás tech no ló gi ai berende -
zéseit, mû tár gya it

Mû köd te ti az iszap ke ze lés tech no ló gi ai be ren de zé se it,
mû tár gya it

Üze mel te ti, el len õr zi a szenny víz te lep gé pé sze ti be ren -
de zé se it

Csa tor na há ló zat-üze mel te tést vé gez
Kar ban tar tá si fel ada to kat vé gez
Kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi te vé keny sé get vé gez
Ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get lát el
Nyil ván tar tá so kat ve zet
Mé ré se ket vé gez
Mû sza ki do ku men tá ci ót hasz nál
Tech no ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

31 853 06 1000 00 00 Víz mû ke ze lõ

31 853 03 0000 00 00 Für dõ üze mi gé pész

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1249–06 Csa tor na mû-ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és
víz mû ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik

a fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Szi vattyú kat mû köd tet
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írásokat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
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Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írások
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írások
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írások
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés

2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Új rá kö tés ki ala kí tá sa  miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
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Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Víz nyo más-meg ha tá ro zá si mód sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1258–06 Csa tor na mû-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz
Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz

Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A bi o ló gi ai nit ro gén- és fosz for el tá vo lí tás mû tár gya it

üze mel te ti, el len õr zi
Fosz for ki csa pa tást vé gez vegy szer ada go lás sal
Üze mel te ti a re cir ku lá ci ós rend szert
Sta bi li zá ci ós ta va kat üze mel tet, el len õriz
Szip pan tott szenny vi zet fo gad
A tech no ló gia el len õr zé sé hez szük sé ges min tát vesz
Üze mel te ti és el len õr zi az iszap sû rí tõ be ren de zé se ket
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Gáz tar tályt el len õriz
Iszap kom posz tá lást vé gez
Vég át eme lõt mû köd tet, el len õriz
Fú vó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, el len õr zi
Iszap el tá vo lí tást vé gez WOMA és szip pan tó gép jár mû vel
Iszap el tá vo lí tást vé gez csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal
Nyo más alat ti csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Üzem be he lye zi a rá kö tést

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Csa tor na há ló zat rend szer e
C Csa tor nák hely szín raj zi el he lyez ke dé se
C Csa tor nák mély sé gi el he lyez ke dé se
C Víz szál lí tás mód ja
C Csa tor na szel vény ki ala kí tá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõk faj tái
C Biz ton sá gi mû tár gyak
C Zsi lip ak nák
C Nyers szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Híg szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend sze rek
C Fe ke te szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Tel ken, il let ve épü le ten be lü li csa tor nák
C Szenny víz ki bo csá tói csat la ko zó egy ség mû kö dé se
C Vá ku um alat ti csa tor na há ló zat
C Vá ku um köz pont ki ala kí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek mû sza ki fel épí -

té se
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek cso por to sí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek hely szín raj zi ki -

ala kí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si

mód jai
C Re cir ku lá ci ós rend sze rek
C Szip pan tott szenny víz fo ga dá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõ gé pé sze ti be ren de zé sei
C Fú vó gép ház fel ada ta
C Csa tor na vizs gá la tok
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
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C Vá ku u mos csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -
ada tai

C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
C Iszap el tá vo lí tás csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1259–06 Csa tor na kar ban tar tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég át eme lõt mû köd tet, el len õriz
Szi vattyú kat mû köd tet
Fú vó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, el len õr zi
Iszap el tá vo lí tást vé gez WOMA és szip pan tó gép jár mû vel
Iszap el tá vo lí tást vé gez csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal
Nyo más alat ti csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Új rá kö tés ki ala kí tá sa  miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Üzem be he lye zi a rá kö tést
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írásokat
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Biz to sít ja az egész sé ges em ber i kör nye ze tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés

C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írások
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írások
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
B Tûz vé del mi elõ írások
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Csa tor na há ló zat rend szer e
C Csa tor nák hely szín raj zi el he lyez ke dé se
C Csa tor nák mély sé gi el he lyez ke dé se
C Víz szál lí tás mód ja
C Csa tor na szel vény ki ala kí tá sá nak tech no ló gi á ja
C Biz ton sá gi mû tár gyak
C Zsi lip ak nák
C Nyers szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Híg szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend sze rek
C Fe ke te szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Tel ken, il let ve épü le ten be lü li csa tor nák
C Vá ku um alat ti csa tor na há ló zat
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek mû sza ki fel épí -

té se
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek cso por to sí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek hely szín raj zi ki -

ala kí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si

mód jai
C Csa tor na vizs gá la tok
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Vá ku u mos csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Iszap el tá vo lí tás csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
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3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1260–06 Csa tor na üze mi gép ke ze lõ fel ada tok
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég át eme lõt mû köd tet, el len õriz
Szi vattyú kat mû köd tet
Fú vó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, el len õr zi
Iszap el tá vo lí tást vé gez WOMA és szip pan tó gép jár mû vel
Iszap el tá vo lí tást vé gez csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írásokat
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Biz to sít ja az egész sé ges em ber i kör nye ze tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük

C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írások
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írások
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
B Tûz vé del mi elõ írások
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Át eme lõk faj tái
C Biz ton sá gi mû tár gyak
C Szenny víz ki bo csá tói csat la ko zó egy ség mû kö dé se
C Vá ku um köz pont ki ala kí tá sa
C Re cir ku lá ci ós rend sze rek
C Szip pan tott szenny víz fo ga dá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõ gé pé sze ti be ren de zé sei
C Fú vó gép ház fel ada ta
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1261–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csa tor na kar -
ban tar tók ré szé re a Csa tor na mû-ke ze lõ szak -
ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz
Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz
Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A bi o ló gi ai nit ro gén- és fosz for el tá vo lí tás mû tár gya it

üze mel te ti, el len õr zi
Fosz for ki csa pa tást vé gez vegy szer ada go lás sal
Üze mel te ti a re cir ku lá ci ós rend szert
Sta bi li zá ci ós ta va kat üze mel tet, el len õriz
Szip pan tott szenny vi zet fo gad
A tech no ló gia el len õr zé sé hez szük sé ges min tát vesz
Üze mel te ti és el len õr zi az iszap sû rí tõ be ren de zé se ket
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Gáz tar tályt el len õriz
Iszap kom posz tá lást vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek
C Csa pa dék mé ré sek
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Át eme lõk faj tái
C Szenny víz ki bo csá tói csat la ko zó egy ség mû kö dé se
C Vá ku um köz pont ki ala kí tá sa
C Re cir ku lá ci ós rend sze rek
C Szip pan tott szenny víz fo ga dá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõ gé pé sze ti be ren de zé sei
C Fú vó gép ház fel ada ta
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
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4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1262–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csatorna -
üzemi gép ke ze lõk ré szé re a Csatornamû-
 kezelõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Új rá kö tés ki ala kí tá sa  miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Nyo más alat ti csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Üzem be he lye zi a rá kö tést
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz

Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz
Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A bi o ló gi ai nit ro gén- és fosz for el tá vo lí tás mû tár gya it

üze mel te ti, el len õr zi
Fosz for ki csa pa tást vé gez vegy szer ada go lás sal
Üze mel te ti a re cir ku lá ci ós rend szert
Sta bi li zá ci ós ta va kat üze mel tet, el len õriz
Szip pan tott szenny vi zet fo gad
A tech no ló gia el len õr zé sé hez szük sé ges min tát vesz
Üze mel te ti és el len õr zi az iszap sû rí tõ be ren de zé se ket
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Gáz tar tályt el len õriz
Iszap kom posz tá lást vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
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C Csa tor na há ló zat rend szer e
C Csa tor nák hely szín raj zi el he lyez ke dé se
C Csa tor nák mély sé gi el he lyez ke dé se
C Víz szál lí tás mód ja
C Csa tor na szel vény ki ala kí tá sá nak tech no ló gi á ja
C Zsi lip ak nák
C Nyers szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Híg szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

szerek
C Fe ke te szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Tel ken, il let ve épü le ten be lü li csa tor nák
C Vá ku um alat ti csa tor na há ló zat
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek mû sza ki fel épí -

té se
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek cso por to sí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek hely szín raj zi

 kialakítása
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si

mód jai
C Csa tor na vizs gá la tok
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Vá ku u mos csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Iszap el tá vo lí tás csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1249–06 Csatornamû kezelõ, fürdõüzemi gépész és
vízmûkezelõ feladatok

1251–06 Vízmûkezelõ és csatornamû-kezelõ
feladatok

1258–06 Csatornamû-kezelõ feladatok

A 31 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na kar ban tar tó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1259–06 Csatornakarbantartó feladatok

A 31 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na üze mi gép ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1260–06 Csatornaüzemi gépkezelõ feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1249–06 Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és

víz mû ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tech no ló gi ai el já rá sok, mû ve le tek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sza ki do ku men tá lás, fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek

is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé de lem és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Min ta vé te le zé sek, mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk

mé ré se. A mé ré si ered mé nyek szá mí tó gép pel való ki ér té -
ke lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai, hid ra u li kai alap fo gal mak és a hoz zá juk

kap cso ló dó szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 10%
3. fel adat: 10%
4. fel adat: 30%
5. fel adat: 10%
6. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fel ada -

tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz mû épí tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1258–06 Csa tor na mû-ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Csa tor na rend sze rek üze me, mû tár gyai, be ren de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás és iszap ke ze lés tech no ló gi ai be ren -

de zé sei, üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1259–06 Csa tor na kar ban tar tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor nák üze mel te té se, kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor nák üze mel te té sé nek, kar ban tar tá sá nak 

kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor nák vizs gá la ti mód sze rei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 30%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1260–06 Csa tor na üze mi gép ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Csa tor na üze mi gé pek ke ze lé se, kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor na tisz tí tó gé pek üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé de lem és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1261–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csa tor na kar -

ban tar tók ré szé re a Csa tor na mû-ke ze lõ szak -
ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás és iszap ke ze lés tech no ló gi á ja, be ren -

de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás gé pé sze te és au to ma ti zá lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Min ta vé te lek, mé rés tech ni kai alap is me re tek. Mû sza ki

do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Csa tor na épí té si gya kor lat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 10%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 30%
5. fel adat: 10%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1262–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csa tor na üze -

mi gép ke ze lõk ré szé re a Csa tor na mû-ke ze lõ
szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás és iszap ke ze lés tech no ló gi á ja, be ren -

de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Min ta vé te lek, mé rés tech ni kai alap is me re tek. Mû sza ki

do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Csa tor na épí té si gya kor lat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Csa tor na vizs gá la tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 10%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-
ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 60
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 20

A 31 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na kar -
ban tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

A 31 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na üze -
mi gép ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-
ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -

gá zó a 31 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na -
kar ban tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke -
zik

6. vizs ga rész: 100

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-
ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -
gá zó a 31 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na -
üze mi gép ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

7. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Csa tor na -
mû-ke ze lõ

Csa tor na kar -
ban tar tó

Csa tor na üze -
mi gép ke ze lõ

Szívó-célgép X X

Mosó-célgép X X

Kombi célgép X X

Kommunikációs
eszközök (URH, hívás-
kijelzõ, mobiltelefon)

X X X

Forgalomterelõ eszközök X X X

Munkavédelmi eszközök X X X

Különféle tisztítófejek X X X

Különbözõ gyökérvágók
(tömlõre szerelhetõek)

X X X

Különbözõ csörlõekék X X X

Davy lámpa X X X

Mosópisztoly X X

Kifolyóállvány tûzcsapra X X

Kéziszerszámok X X X

Szerelõszerszámok X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben –
kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
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kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán al kal ma zott gé -
pek ke ze lé sé nek fel té te le a csa tor na üze mi gép ke ze lõ rész -
szak ké pe sí tés ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott gép ke ze lõi jo go sít vány.

4.

(267.)

HULLADÉKFELVÁSÁRLÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 851 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék fel vá sár ló

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5115

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Hul la dék fel vá sár ló – 500

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék fel vá sár ló

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5115 Fel vá sár ló, átvevõhely-kezelõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Mar ke ting te vé keny sé get vé gez
Szer zõ dé se ket köt
Be gyûj ti a hul la dé kot
Elõ ke ze li az át vett hul la dé kot
Meg szer ve zi az ér té ke sí tés re ke rü lõ hul la dé kok szál lí tá sát
Mun ka erõ-gaz dál ko dást vé gez
El ké szí ti a mun ka idõ-be osz tást
Ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat lát el
Biz to sít ja a fel vá sár ló te lep pénz for gal mát

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0005–06 A ke res ke del mi egy ség sza bály sze rû mû -
köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja/be tar tat ja a mun ka-, tûz vé del mi, környezet -

védelmi és mi nõ ség irá nyí tá si sza bá lyo kat, hi gi é ni ai elõ -
írá so kat
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Be tart ja/be tar tat ja a pénz el szá mo lá si/pénz ke ze lé si sza -
bá lyo kat

Be tart ja/be tar tat ja a mun ka jo gi sza bá lyo kat és a fo -
gyasz tói ér dek vé de lem elõ írá sa it

Ele get tesz az adat szol gál ta tá si és nyil ván tar tá si kö te le -
zett sé ge i nek

Fel ve szi a szük sé ges jegy zõ köny ve ket és üz le ti le ve le -
ket ír

Nyit ja, zár ja és üze mel te ti az üz le tet/te lep he lyet/sza lont 
a biz ton sá gi és va gyon vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ en

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá lyok,

 higiéniai elõ írá sok
C A kü lön bö zõ áru- és va gyon vé del mi rend sze rek

jel lem zõi
B Az áru- és va gyon vé del mi be ren de zé sek faj tái,

hasz ná la ta
C Az egyes áru fé le sé gek re vo nat ko zó for gal ma zá si,

kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek
A A pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá nak mód jai, sza bá -

lyai
A A pénz ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok
B A szám lá zás, nyug ta adás sza bá lyai
B A mun ka vi szony jogi sza bá lyo zá sa, a je len té si

 kötelezettségek be tar tá sá nak sza bá lyai
B A ke res ke del mi egy ség mû kö dé si rend jé hez kap -

cso ló dó sza bá lyok
B Áru for gal mi nyil ván tar tá sok, kész let nyil ván tar tó

prog ra mok
A Pénz for gal mi nyil ván tar tá sok
B Mun ka ügyi nyil ván tar tá sok
C A ke res ke del mi, üz le ti le ve le zés alap ve tõ sza bá -

lyai
B A kom mu ni ká ci ós esz kö zök, fény má so lók hasz ná -

la ti mód ja
C A szá mí tó gé pek és pe ri fé ri á ik hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
1 Szá mí tó gép ele mi szin tû hasz ná la ta
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Hely zet fel is me rés

Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1232–06 Hul la dék fel vá sár ló fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg is me ri a fel vá sá ro lan dó anyag fé le sé ge ket
Fel tár ja a hul la dék for rá so kat
Fel tár ja az ér té ke sí té si le he tõ sé ge ket
Össze ve ti az ér té ke sí té si és be szer zé si le he tõ sé ge ket
Aján la to kat ad a hul la dék fel vá sár lá sá ra
Dön tést hoz a fel vá sár lá si le he tõ sé gek rõl
Szak mai kap cso la to kat ala kít ki
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart in téz mé nyek kel, is ko lák kal
Nép sze rû sí ti a sze lek tív hul la dék gyûj tést
Hul la dék-faj tán ként ak ci ó kat szer vez
Tár gya lá so kat foly tat
Is mer te ti a ked vez mé nyes ak ci ó kat
Mó do sít ja az aján la to kat
El len õriz te ti a szer zõ dést a jo gásszal
Meg kö ti a szer zõ dést
Kar ban tart ja a szer zõ dé se ket
A ha tár idõk nek meg fe le lõ en üte me zi a mun ká kat
Ko or di nál ja a hul la dék be szál lí tá sát
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot
Biz to sít ja a bal eset men tes ra ko dás fel té te le it
Gon dos ko dik a ra ko dás sze mé lyi és tár gyi fel té te le i rõl
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi-, tûz vé del mi- és

kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet
Szab vány elõ írás alap ján mi nõ sí ti a be szál lí tott hul la dé kot
Mi nõ ség el té rés ese tén rek la mál
Biz to sít ja a tá ro lás hoz szük sé ges esz kö zö ket és te rü le te ket
Gon dos ko dik a sze lek tí ven be gyûj tött hul la dé kok sze -

lek tív tá ro lá sá ról
Hul la dé kot vá lo gat, vagy vá lo gat tat
Tá rol ja a nem hasz no sít ha tó anya go kat
Gon dos ko dik a nem hasz no sít ha tó anya gok el szál lí tá sá -

ról, ár tal mat la ní tá sá ról
Biz to sít ja a hul la dék tá ro lás jog sza bá lyok ban elõ írt fel -

té te le it
Hul la dé kot cso ma gol vagy cso ma gol tat
Nyil ván tart ja a be gyûj tött hul la dék mennyi sé gét
El len õr zi a gé pek sza bá lyos mû kö dé sét
Biz to sít ja a mun ka vég zés hez szük sé ges anya go kat
Kar ban tart ja az esz kö zö ket
El len õr zi az egyé ni vé dõ esz kö zök hasz ná la tát
Meg is me ri az új el já rá so kat, elõ írá so kat
Ra ci o na li zál ja a mun ka fo lya ma to kat
Ér té ke sí ti a hasz no sít ha tó hul la dé kot
Disz po zí ci ós ke re tet fi gyel
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Meg szer ve zi a ra ko dást
Ra ko dás nál el len õr zi a hul la dék mi nõ sé gét
Szál lí tó le ve let ál lít ki
Rek la má ci ót ke zel
Vissza iga zo lást fo gad az áru meg ér ke zé sé rõl
Nyil ván tart ja a ki szál lí tott mennyi sé get
Meg ál la pít ja a lét szám igényt
Meg ál la pít ja a mun ka kö rök höz szük sé ges fel té te le ket
Ki ala kít ja a jut ta tá si rend szert
El ké szí ti a mun ka kö ri le írá so kat
Fel ve szi a szük sé ges mun ka erõt
Meg szer ve zi a dol go zók kö te le zõ vé dõ ol tá sát
Meg tart ja a mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges ok ta tá -

so kat
El len õr zi a dol go zók mun ka vég zé sét
Mû köd te ti a jut ta tá si rend szert
El len õr zi a mû kö dés hez szük sé ges en ge dé lye ket
El len õr zi az en ge dé lyek ér vé nyes sé gét
Al kal maz za a bel sõ uta sí tá so kat, elõ írá so kat
Nyil ván tart ja a szer zõ dé se ket
Je len té se ket ké szít
Anyag mér le get ké szít
Lét szám nyil ván tar tást vé gez
Be szer zi a szük sé ges nyom tat vá nyo kat, bi zony la to kat
Meg ál la pít ja az ára kat
El len õr zi a szám lá kat
Alap fo kú el sõ se gély nyúj tást, esz köz nél kü li új ra élesz -

tést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Biz ton sá gos anyag moz ga tás és szál lí tás mun ka- és

egész ség vé del mi elõ írá sai
C Bal eset el há rí tás – te lep he lyen és te lep he lyen kí -

vül – rend kí vü li ese mé nyek ke ze lé se
C El sõ se gély nyúj tás alap jai és esz köz nél kü li új ra -

élesz tés
B Kör nye zet vé de lem tár gya, fel ada ta
B Ter mé szet vé de lem tár gya, fel ada ta
D Kör nye ze ti ele mek, kör for gá sok
C Szennye zõ for rá sok, ant ro po gén ha tá sok
D Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
C Te vé keny sé gé hez kap cso ló dó hul la dék gaz dál ko -

dá si gé pek
B Te le pü lé si hul la dé kok
B Ter me lé si hul la dé kok
B Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi té nye zõk
B Hely te len hul la dék tá ro lás és ke ze lés kör nye ze ti és

egész ség ügyi ha tá sai
B Hul la dé kok osz tá lyo zá sa
B Hul la dé kok elõ ké szí té se
B Hul la dék ke ze lés mód jai
D Hul la dé kár tal mat la ní tás mód jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) azon na li fel is me -
ré se

4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Ru gal mas ság
Szer ve zõ kész ség
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ter ve zé si ké pes ség

A 31 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel vá sár ló
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0005–06 A kereskedelmi egység szabályszerû
mûködtetése

1232–06 Hulladékfelvásárló feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0005–06 A ke res ke del mi egy ség sza bály sze rû mû -

köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ke res ke del mi egy sé gek mû kö dé sé re vo nat ko zó jog -

sza bá lyi elõ írá sok is mer te té se és ér tel me zé se, a ke res ke -
del mi gya kor lat ban való al kal ma zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
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Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ke res ke del mi egy sé gek ben hasz nált bi zony la tok

 elkészítése, for ma nyom tat vá nyok ki töl té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1232–06 Hul la dék fel vá sár ló fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok be so ro lá sa, sze lek tív gyûj té se, elõ ke ze lé se,

nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, kör nye zet ká ro sí tó ha tá suk,

a hul la dék át adás-át vé tel fo lya ma ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel -
vá sár ló meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 60

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga -
sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Hulladék -
felvásárló

Anyagmozgató gépek, szállítóeszközök X

Feldolgozógépek, válogatómû X

Mérõeszközök, mérleg X

Számítógép, nyomtató X

Kommunikációs eszközök X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Hulladék -
felvásárló

Kéziszerszámok, hegesztõtrafó X

Egyéni védõeszközök X

Vágófelszerelések, daraboló-gépek X

Konténerek X

Tûzoltó eszközök X

Takarító, tisztítóeszközök X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

5.

(268.)

HULLADÉKTELEP-KEZELÕ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 853 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék te lep-ke ze lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 31 01
Meg ne ve zés: Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 31 02
Meg ne ve zés: Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 21 01
Meg ne ve zés: Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 21 02
Meg ne ve zés: Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5359
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5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Hulladéktelep-kezelõ – 800

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék te lep-ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek
a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel
 tanúsított is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Elekt ro ni kai hul la dék -
vá lo ga tó, -fel dol go zó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék fel dol go zó -
gép-ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az
e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék gyûj tõ és
-szál lí tó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai

vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék vá lo ga tó és
-fel dol go zó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai

vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
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2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5359 Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási
foglalkozások

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Biz to sít ja a mun ka vég zés hez szük sé ges sze mé lyi és tár -
gyi fel té te le ket

Biz to sít ja az üze mel te té si fel té te le ket
Mi nõ sí ti vagy mi nõ sít te ti a be ér ke zõ hul la dé ko kat

EWC-kód alap ján
In téz ke dik a hul la dé kok ke ze lé sé nek mód já ról (fel dol -

go zás, tá ro lás)
El len õr zi a hul la dé kok ke ze lé sé nek fo lya ma tát
Gon dos ko dik a hul la dé kok el szál lí tá sá ról (ér té ke sít he tõ 

és nem hasz no sít ha tó anya gok)
Gon dos ko dik a tech no ló gi ai mé ré sek és a mo ni tor ing-

vizs gá la tok el vég zé sé rõl
El vég zi az ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat
Kap cso la tot tart a part ne rek kel
Részt vesz a re kul ti vá ci ós mun kák ban

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1233–06 Hul la dék te lep-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
A dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát el len õr zi 

– kü lö nö sen a szon dáz ta tást –, az egész sé gi prob lé mát jel zi 
és in téz ke dik az egész ség ügyi szol gál ta tás hoz tör té nõ irá -
nyí tás ról

In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -
vég zés függ vé nyé ben

El len õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
El len õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
El len õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg -

létét és ál la po tát
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
El len õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
El len õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben intéz -

kedik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -

tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
El len õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
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Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -
ke ze lé sé rõl

Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, el len õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt el len õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti nap ló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti nap ló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li el len õr zõ mé ré se ket vé gez tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
El len õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
El len õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it
Alap fo kú el sõ se gély nyúj tást, esz köz nél kü li új ra élesz -

tést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai

C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
D A lo gisz ti ka alap jai
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma (ta -

laj víz szint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
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4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta
4 Mun ka vé del mi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Át te kin tõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1234–06 Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
El len õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
El len õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg lé -

tét és ál la po tát
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
El len õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti regiszt -

rálás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról

Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
El len õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, el len õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai
C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mennyi ség ér zék
4 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ru gal mas ság
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1235–06 Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõírá -

sokat
El len õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -

ke ze lé sé rõl
El len õr zi a gép nap ló kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Át te kin tõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1236–06 Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
El len õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg lé -

tét és ál la po tát
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai
C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1237–06 Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
El len õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg -

létét és ál la po tát
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
El len õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak sze -

rû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben in téz ke -

dik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
El len õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, el len õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
El len õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai

C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi esz kö zök, hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Át te kin tõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1238–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Elekt ro ni kai
hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zók ré szé re a
Hul la dék te lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben
El len õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
El len õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
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In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -
szün te té sé rõl

El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben intéz -

kedik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok ér té ke sí tés -

re vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -

ke ze lé sé rõl
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt el len õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti nap ló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti nap ló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li el len õr zõ mé ré se ket vé gez tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
El len õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
El len õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét

Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A lo gisz ti ka alap jai
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma

( talajvízszint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet ki -

ala kí tá sá ban

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Át te kin tõ ké pes ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1239–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék fel -
dol go zó gép-ke ze lõk ré szé re a Hul la dék te -
lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben
El len õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
El len õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg -

létét és ál la po tát
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
El len õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
El len õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben in téz ke -

dik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -

tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)

Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, el len õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt el len õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti nap ló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti nap ló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li el len õr zõ mé ré se ket vé gez tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
El len õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
D A lo gisz ti ka alap jai
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma (ta -

laj víz szint ész le lõ ku tak)
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B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1240–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék -
gyûj tõ és -szál lí tók ré szé re a Hul la dék te lep-
ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben

El len õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
El len õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
El len õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
El len õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben intéz -

kedik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -

tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
El len õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -

ke ze lé sé rõl
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik

a szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, el len õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt el len õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti nap ló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti nap ló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li el len õr zõ mé ré se ket vé gez tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
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El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,
pénz, ter me lé si ada tok)

Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
El len õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
El len õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A lo gisz ti ka alap jai
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma

( talajvízszint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa

C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1241–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hulladék -
válogató és -fel dol go zók ré szé re a Hul la dék -
te lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben
El len õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
El len õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
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Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -
leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)

In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -
tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek

Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -
ke ze lé sé rõl

Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -
nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)

Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt el len õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti nap ló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti nap ló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li el len õr zõ mé ré se ket vé gez tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
El len õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
El len õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A lo gisz ti ka alap jai
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma

( talajvízszint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak

C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi kö vet kez mé -

nyei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te lep-ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1233–06 Hulladéktelep-kezelõ feladatok

A 33 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó- 
fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1234–06 Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó 
feladatok

A 33 853 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1235–06 Hulladékfeldolgozógép-kezelõ feladatok
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A 33 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1236-06 Hulladékgyûjtõ és -szállító feladatok

A 33 853 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék vá lo ga tó és
-fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1237-06 Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1233–06 Hul la dék te lep-ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek (gyûj tés,
szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta tá sa a
mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kap cso ló dó
 dokumentálás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj té si mód jai,
hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,
re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 25%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1234–06 Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó
fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Elekt ro ni kai hul la dé kok kör nye ze ti ha tá sai, elekt ro ni -
kai ve szé lyes hul la dé kok és ve szé lyes sé gi jel lem zõi. Az
elekt ro ni kai hul la dé kok hasz no sí tá sa és ár tal mat la ní tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elekt ro ni kai hul la dé kok elõ ke ze lé si fel ada tai a mun ka -
vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 40%

2. fel adat: 60%

3. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1235–06 Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se. A kar -
ban tar tás sal kap cso la tos fel ada tok nak és az üze mel te tés
ve szé lyes sé gi jel lem zõ i nek be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Hul la dé kok kör nye zet- és egész ség ká ro sí tó ha tá sai.
A hul la dék ke ze lés és ár tal mat la ní tás kör nye zet vé del mi,
mun ka vé del mi elõ írá sa i nak is mer te té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

4. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1236–06 Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Szi lárd és fo lyé kony hul la dé kok gyûj té sé re és szál lí tá -
sá ra szol gá ló esz kö zök hasz ná la ta, és a gé pek üze mel te té -
se a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Te le pü lé si szi lárd hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa, a hul -
la dék hasz no sí tá sa és le ra kás sal tör té nõ ár tal mat la ní tá sa.
A te le pü lé si szi lárd hul la dé kok kör nye zet ká ro sí tó ha tá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)
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A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si fo lyé kony hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa, és 

a hul la dék el he lye zé si le he tõ sé gei. A te le pü lé si fo lyé kony
hul la dé kok kör nye zet ká ro sí tó ha tá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1237–06 Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok sze lek tív gyûj té se, vá lo ga tá sa és a hul la dé -

kok elõ ke ze lé se a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, jel lem zõi és a hul la dé kok

 fizikai ke ze lé si el já rá sai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1238–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Elekt ro ni kai

hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zók ré szé re a
Hul la dék te lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A te le pü lé si hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek

(gyûj tés, szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta -
tá sa a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kapcso -
lódó do ku men tá lás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj -

té si mód jai, hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,

re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1239–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék fel -

dol go zó gép-ke ze lõk ré szé re a Hul la dék te -
lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek (gyûj tés,

szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta tá sa a
mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kap cso ló dó
 dokumentálás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok vég le ges le ra ká sá nak tech no ló gi ái. A re -

kul ti vá lás és utó gon do zás mun ká la tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj té si mód jai,

hul la dék hasz no sí tás és ár tal mat la ní tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1240–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék -

gyûj tõ és -szál lí tók ré szé re a Hul la dék te lep-
ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A hul la dék elõ ke ze lé si és le ra ká si tech no ló gi ák gya kor -

la ti be mu ta tá sa a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és
a kap cso ló dó do ku men tá lás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa, a

hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,

re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
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Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1241–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék vá -

lo ga tó és -fel dol go zók ré szé re a Hulladék -
telep-kezelõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek (gyûj tés,

szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta tá sa a
mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kap cso ló dó
 dokumentálás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj té si mód jai,

hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,

re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -
lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Elekt ro ni kai

hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké -
pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

2. vizs ga rész: 100

A 33 853 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel -
dol go zó gép-ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

3. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Hul la dék -

gyûj tõ és -szál lí tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Hulladék -

válogató és -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Elekt -
ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész -
szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Hul la -
dék fel dol go zó gép-ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Hul la -
dék gyûj tõ és -szál lí tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel
ren del ke zik

8. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Hul la -
dék vá lo ga tó és -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

9. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek  minimuma

Hulladék telep-
ke ze lõ

Elekt ro ni kai
hul la dék-
vá lo ga tó,

-fel dol go zó

Hulla dék-
feldol gozó -
gépkezelõ

Hulladék gyûjtõ
és -szál lí tó

Hul la dék-
vá lo ga tó

és -fel dol go zó

Anyagmozgató gépek X X X X X

Feldolgozó gépek, eszközök X X X X

Szállító eszközök (gépkocsik, konténerszállítók) X X X X X

Tároló eszközök X X X X X

Kéziszerszámok X X X X X

Egyéni védõeszközök X X X X X

Számítógép, nyomtató, scanner X X X X X

Kommunikációs eszközök (telefon, internet) X X X X X

Biztonsági berendezések (pl. térfigyelõ) X X X X

Mérleg X X X X

Válogató eszközök (szállító szalagok, válogatómû) X X X

Mérõeszközök (kézi mágnes, átfolyásmérõ, tolómérõ,
mérõszalag), laboreszközök

X X X

Tûzoltó berendezések X X X X X

Irodaeszközök X

Regranuláló gép X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben – kü lö nö -
sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná, vagy meg kér dõ -
je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt, a fo gya té kos ság
 típusának meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán az anyag moz ga tó gé pek, a tö mö rí tõ gé pek, az ap rí tó gé pek, va la mint a szál lí tó -
jár mû ve ken lévõ eme lõ gé pek ke ze lé sé nel fel té te le a hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ és a hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó rész -
szak ké pe sí té sek ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér vé nyes gép ke ze lõi jo go sít vány.
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6.

(269.)

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 850 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Kör nye zet vé del mi
tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 01

Meg ne ve zés: Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 02

Meg ne ve zés: Hul la dék gaz dál ko dó

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 03

Meg ne ve zés: Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ je

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 04

Meg ne ve zés: Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 05

Meg ne ve zés: Nuk le á ris ener ge ti kus

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 06

Meg ne ve zés: Víz gaz dál ko dó

3.3.  Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126



5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Környezetvédelmi technikus 2 2000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Hul la dék gaz dál ko dó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Kör nye zet vé del mi be ren de zés
üze mel te tõ je

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Kör nye zet vé del mi méréstech -
nikus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Nuk le á ris ener ge ti kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Víz gaz dál ko dó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
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5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3126 Környezetvédelmi technikus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Al kal maz za a szak mai elõ írá so kat
Nyil ván tar tást ve zet 
Adat szol gál ta tást vé gez
Részt vesz ter vek ké szí té sé ben
Mé ré se ket vé gez, ér té kel
Részt vesz EMAS-rend szer és KIR-rend szer ki ala kí tá -

sá ban, mû köd te té sé ben
Fenn tar tá si ke ze lé si fel ada tot lát el
El len õr zést tart
Ok ta tá son, kép zé sen vesz részt
Kap cso la tot tart
Anyag- és esz köz gaz dál ko dást vé gez
Ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dik
Pá lyá za ti mun kák ban vesz részt
Ener ge ti kai tech no ló gi ák üze mel te té sé ben részt vesz
Ener ge ti kai be ren de zé sek mû köd te té sé ben részt vesz
El len õr zi a kör nye zet vé del mi be ren de zé se ket, ki bo csá -

tá so kat
Ener ge ti kai és kör nye zet vé del mi szá mí tá so kat vé gez
Ener ge ti kai és kör nye zet vé del mi mé ré se ket vé gez és

 értékel
Hul la dé kok jel lem zõ it meg ha tá roz za
Hul la dék ke ze lés be ren de zé se it mû köd te ti, irá nyít ja
Üze mel te té si mun ká kat vé gez, irá nyít
Kár el há rí tá si mun kák ban részt vesz
Hul la dék gaz dál ko dá si do ku men tá ci ót ve zet
Ta laj tisz tí tást vé gez, irá nyít
Az üze mi szenny víz ke ze lés be ren de zé se it mû köd te ti,

el len õr zi
Le ve gõ tisz ta ság-vé del mi be ren de zé se ket mû köd tet,

 ellenõriz
Ter me lé si hul la dé kok ke ze lé sét vég zi, irá nyít ja
Se géd be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Át ve szi a vizs gá lan dó min tá kat
Elõ ké szí ti a mé rést, a vizs gá la tot
El vég zi a min ták vizs gá la tát
Hely szí ni mé ré se ket, vizs gá la to kat vé gez
Ér té ke li a mé ré si ada to kat

Be fe je zõ mun ká kat vé gez
Nuk le á ris tech no ló gi ák üze mel te té sé ben részt vesz
Nuk le á ris be ren de zé sek mû köd te té sé ben részt vesz
El len õr zi a kör nye zet vé del mi be ren de zé se ket, a kör -

nye ze ti ele mek ra dio ak tív ter he lé sét
Ál la pot ér té ke lé se ket ké szít
Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek lé te sí té sé ben köz re mû -

kö dik
Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek üze mel te té sé ben köz re -

mû kö dik
Köz re mû kö dik víz hasz no sí tá si fel ada tok el lá tá sá ban
Ipar i víz gaz dál ko dá si fel ada to kat vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi
technikus

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
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Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írá sai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írá sai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írá sai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je

B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írá sai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írá sai
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
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4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
Részt vesz kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör nye -

zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges adat -
szol gál ta tás ban

Vál lal ko zói aján la tok el bí rá lá sá ban részt vesz
Fi gye lem mel kí sé ri az el ér he tõ leg jobb tech no ló gia

(BAT) elõ írá sa it
Be szer zi és nyil ván tart ja a biz ton sá gi adat la po kat
Részt vesz az emisszi ós min ta vé te lek ben, mé ré sek ben
Részt vesz a KIR-rend szer ki ala kí tá sá ban
Részt vesz a ta nú sí tás elõ ké szí té sé ben
Részt vesz a rend szer fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ban,

fej lesz té sé ben
El len õr zi a szennye zett te rü le te ket
Bír sá go kat szá mol
Részt vesz üzem be he lye zé si el já rás ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Kör nye zet ter he lés mé ré sé nek sza bá lyai

C Ta laj ter he lõ tech no ló gi ák
C Víz ter he lõ tech no ló gi ák
C Le ve gõ ter he lõ tech no ló gi ák
C Kör nye ze ti zaj ter he lé sek
B Tech no ló gi ai pa ra mé te rek nyil ván tar tá sá nak sza -

bá lyai
B Ve szé lyes anya gok nyil ván tar tá sá nak sza bá lyai
B Biz ton sá gi adat la pok nyil ván tar tá sá nak sza bá lyai
C Pi a ci, pénz ügyi alap is me re tek
C Ipar i ter me lés kör nye ze ti ha tá sai
C Kör nye zet vé del mi bír sá gok
C Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat
B Kör nye zet köz pon tú Irá nyí tá si Rend szer (KIR)
C El ér he tõ leg jobb tech no ló gia elõ írá sai (BAT)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Meg bíz ha tó ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ér té ke lé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1216–06 Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szén tü ze lé sû erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Olaj- és gáz tü ze lé sû erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Szél erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Nap erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Ví zi erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Bio masszá val mû kö dõ erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Geo ter mi kus tech no ló gi át üze mel tet, el len õriz
Ja vas la to kat tesz a tech no ló gia kor sze rû sí té sé re
Ja vas la to kat tesz az új ra hasz no sí tá sok ra (hul la dék ener -

gia, kon denz víz, füst gáz hõ tar tal ma stb.)
Részt vesz a hõ ener gia-ter me lés és -át ala kí tás gé pe i nek, 

be ren de zé se i nek mû köd te té sé ben (ka zá nok, hõ cse ré lõk,
re ku pe rá to rok, re ge ne rá to rok, szi vattyúk, ven ti lá to rok,
komp resszo rok, hû tõ be ren de zé sek)

Részt vesz az erõ gé pek mû köd te té sé ben (bel sõ égé sû
mo to rok, víz erõ gé pek, du gattyús gõz gé pek, gõz tur bi nák,
gáz tur bi nák, szél erõ gé pek)

Részt vesz az áram fej lesz tõk, vil lany mo to rok mû köd te -
tés ben (egyen ára mú ge ne rá to rok, egyen ára mú mo to rok,
vál tó ára mú ge ne rá to rok, vál tó ára mú mo to rok, aszink ron
mo to rok, szink ron mo to rok, kü lön le ges vil lany mo to rok)
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Ja vas la to kat tesz a vil la mos ener gia-el osz tás le he tõ sé ge i re
Részt vesz a transz for má to rok mû köd te té sé ben
Ja vas la to kat tesz az ener ge ti ka te rü le tén al kal ma zott gé -

pek, be ren de zé sek kör nye ze tet ká ro sí tó ha tá sa i nak csök -
ken té sé re

El len õr zi a füst gáz tisz tí tó be ren de zé sek mû köd te té sét
El len õr zi a víz tisz tí tó mû tár gyak mû köd te té sét
El len õr zi a hul la dék ke ze lést, hul la dék gaz dál ko dást
El len õr zi a zaj ki bo csá tást
Ja vas la to kat tesz a ki bo csá tá sok csök ken té sé re
Meg ha tá roz za az égés el mé le ti jel lem zõ ket (faj la gos

oxi gén, égés le ve gõ, faj la gos füst gáz tér fo gat, füst gáz-
össze té tel, tü ze lé si ha tás fok)

Hõ mennyi sé gek kel kap cso la tos szá mí tá so kat vé gez
Ki szá mol ja a ki bo csá tá sok tö meg ára mát, kon cent rá ci ó ját
Anyag- és ener gia mér le get ké szít
Kör nye zet vé del mi bír sá go kat szá mol
Méri az erõ mûi sze nek fi zi kai és ké mi ai jel lem zõ it
Méri az ola jok fi zi kai és ké mi ai jel lem zõ it
Méri az ener gia ipa ri vi zek jel lem zõ it
Füst gáz-min tát vesz
Méri a füst gáz mennyi sé gét és össze té te lét
Mé ré si ered mé nye it ki ér té ke li
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Fosszi lis ener gia hor do zók
B Meg úju ló ener gia for rá sok
C Ener gia hor do zók szál lí tá sa, tá ro lá sa
B Erõ mû vek üze mel te té se
B Ener gia ter me lés, át ala kí tás gé pei
C Erõ gé pek
C Ge ne rá to rok, mo to rok
C Vil la mos-el osz tás
C Transz for má to rok
B Por le vá lasz tók
C Gáz tisz tí tók
C Szenny víz tisz tí tó be ren de zé sek
C Égés el mé le ti szá mí tás
C Hõ mennyi ség-szá mí tás
C Tö meg áram, kon cent rá ció szá mí tás
C Kör nye zet vé del mi bír ság szá mí tá sa
C Al kal ma zott kör nye zet vé del mi jog
D Ener ge ti kai min ta vé tel
C Füst gáz elem zés

D Szenny víz vizs gá lat
D Hul la dé kok vizs gá la ta
C Ola jok vizs gá la ta
C Szén vizs gá lat
C Szab vá nyok, ha tár ér té kek, al kal ma zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Mun ka vé del mi jel ké pek ér tel me zé se
4 Ener ge ti kai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Ru gal mas ság
Ál ló ké pes ség
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1217–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hul la dék min ta vé te le zés ben részt vesz
Hul la dék mennyi sé get meg ha tá roz
Hul la dék fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér
Hul la dék mi nõ sí té sé ben részt vesz
Elõ ké szí tés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Fi zi kai ke ze lés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Ké mi ai ke ze lés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Kom posz tá lás be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Bio gáz elõ ál lí tás be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Ter mi kus ke ze lés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Hul la dék ud vart üze mel te ti, irá nyít ja
Át ra kó ál lo mást üze mel te ti, irá nyít ja
Vá lo ga tó te le pet üze mel te ti, irá nyít ja
Hul la dék le ra kót üze mel tet, utó gon doz
Kom posz tá ló te le pet üze mel te ti, irá nyít ja
Üze mi gyûj tõ he lye ket, tá ro ló te le pet üze mel tet
Il le gá lis le ra kók fel szá mo lá sá ban köz re mû kö dik
Re kul ti vá ci ós mun kák ban részt vesz
A mo ni tor ing rend szert mû köd te ti, el len õr zi
Nyil ván tar tást ve zet
Adat szol gál ta tást vé gez
SZ és K kí sé rõ je gyet ki tölt
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Anyag mér le get ké szít
Hul la dék bír sá got szá mol
Gon dos ko dik az esz kö zök, mû sze rek ja ví tá sá ról, idõ -

sza kos kar ban tar tá sá ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hul la dék-min ta vé tel spe ci á lis sza bá lyai
B Hul la dék mennyi ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja
B A hul la dé kok fi zi kai jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá -

ra vo nat ko zó elõ írá sok
B A hul la dé kok ké mi ai jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá -

ra vo nat ko zó elõ írá sok
C Hul la dék mi nõ sí tés sza bá lyai
B Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód ja, sza bá lyai
B Sze lek tív hul la dék gyûj tõ he lyek üze mel te té sé nek

sza bá lyai
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés sel kap cso la tos ad mi -

niszt rá ció
C Hul la dék-át ra kó ál lo má sok fel ada tai
C Hul la dék-vá lo ga tó te le pek fel ada tai
C Kom posz tá ló te le pek fel ada tai
C Hul la dék le ra kó te le pek fel ada tai
C Hul la dék ap rí tó-be ren de zé sek faj tái, al kal ma zá suk
C Hul la dék tö mö rí tõ be ren de zé sek mû kö dé si elve
C Hul la dék fá zis-szét bon tás mód sze rei
C Hul la dék kom po nens-szét vá lasz tás tech no ló gi á ja
C Hul la dék be ágya zá sá nak tech no ló gi ái
C Hul la dék ke ze lés ké mi ai el já rá sai
C Hul la dék ke ze lés elekt ro ké mi ai el já rá sai
C Egyéb hul la dék ke ze lé si el já rá sok
C Kom posz tá lás tech no ló gi ái
C Bio gáz-elõ ál lí tás tech no ló gi á ja
C Hul la dék ége tés tech no ló gia
D Hõ bon tás tech no ló gi á ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Mun ka vé del mi jel ké pek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Hul la dék hasz no sí tás be ren de zé se i nek hasz ná la ta
4 Hul la dé kár tal mat la ní tás be ren de zé se i nek hasz ná -

la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1218–06 Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Köz re mû kö dik a ta laj szennye zés lo ka li zá lá sá ban
Ta laj cse rét vé gez, irá nyít
Ta laj le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet
Ta laj mo só be ren de zést üze mel tet
A bi o ló gi ai ta laj tisz tí tás be ren de zé se it üze mel te ti
Üze mi csa tor na há ló zat fenn tar tá sát irá nyít ja
Üze mel te ti, el len õr zi a csa tor na mû-rend szer gé pé sze ti

be ren de zé se it
A me cha ni kai szenny víz tisz tí tás be ren de zé se it üze mel -

te ti, el len õr zi
A bi o ló gi ai szenny víz tisz tí tás be ren de zé se it üze mel te ti, 

el len õr zi
A ké mi ai szenny víz tisz tí tás be ren de zé se it üze mel te ti,

el len õr zi
Iszap ke ze lõ-rend szert mû köd tet, el len õriz
Por le vá lasz tó be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Mo só tor nyo kat üze mel tet, el len õriz
Ad szorb ci ós be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Oxi dá ci ós be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Gyûj ti, gyûj te ti a ter me lé si hul la dé kot
Nyil ván tart ja a ter me lé si hul la dé kot
Át adás ra elõ ké szí ti a ter me lé si hul la dé kot
Szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Fú vó kat, komp resszo ro kat üze mel tet, el len õriz
Ide ig le nes csõ há ló za to kat üze mel tet, el len õriz
Áram fej lesz tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szennye zés kö rül ha tá ro lá sá nak mû sza ki meg ol dá -

sai
C In situ ta laj tisz tí tó be ren de zé sek te le pí té sé nek sza -

bá lyai
C In situ ta laj tisz tí tó be ren de zé sek üze mel te té si elõ -

írá sai
C Üze mi csa tor ná zá si rend sze rek
C Elsõ tisz tí tá si fo ko zat (me cha ni kai) üze mel te té si

elõ írá sai
C Má so dik tisz tí tá si fo ko zat (bi o ló gi ai) üze mel te té si

elõ írá sai
C Har ma dik tisz tí tá si fo ko zat (táp anyag-el tá vo lí tás)

üze mel te té si elõ írá sai
C Ké mi ai szenny víz tisz tí tás üze mel te té si elõ írá sai
B Sû rí tés, víz te le ní tés tech no ló gi ái
C Rot hasz tás fo lya ma ta
C Kom posz tá lás fo lya ma ta
C Bio gáz hasz no sí tás fo lya ma ta
C Dur va por le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
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C Fi nom por le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
C Fi zi kai gáz-, gõz le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
C Ké mi ai gáz le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
B Ter me lé si hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Ter me lé si hul la dék-nyil ván tar tás sza bá lyai
B Hul la dék át adás do ku men tá ci ó ja
B Kar ban tar tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek, esz kö zök hasz -

ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Szer ve zõ kész ség
Ál ló ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend szer ben való gon dol ko dás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1219–06 Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a be szál lí tott min tát
Szak sze rû en tá rol ja a min tát
A vo nat ko zó mun ka vé del mi elõ írá so kat be tart ja, be tar -

tat ja
Elõ ké szí ti a min tát a vizs gá lat ra
Elõ ké szí ti a szük sé ges vegy sze re ket
Elõ ké szí ti a szük sé ges esz kö zö ket, be ren de zé se ket

El vég zi a szük sé ges ka lib rá lá so kat
Ta laj min tát vizs gál
Lég szennye zõ anyag kon cent rá ci ót ha tá roz meg
Meg ha tá roz za a le ve gõ szennye zett sé gi ál la po tát
Hul la dék vizs gá la tot vé gez
Fel szí ni vi zet vizs gál
Fel szín alat ti vi ze ket vizs gál
Szenny vi zet vizs gál
Ivó víz mi nõ sé get el len õriz
Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la to kat vé gez
Hely szí ni ta laj vizs gá la to kat vé gez
Hely szí ni hul la dék ana lí zist vé gez
Hely szí ni víz vizs gá la to kat vé gez
Hely szí ni füst gáz elem zést vé gez
El vég zi a szük sé ges szá mí tá so kat
Mi nõ sí tést vé gez
Az ered mé nye ket do ku men tál ja
Az esz kö zök, mû sze rek napi kar ban tar tá sát el vég zi
Elõ írá sok sze rint tá rol ja az anya go kat, esz kö zö ket
Sze lek tí ven gyûj ti a ke let ke zõ hul la dé kot
Do ku men tál ja az anyag- és mû szer hasz ná la tot
Gon dos ko dik az anyag után pót lá sá ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A min ta ke ze lés sza bá lyai
B Kör nye zet vé del mi la bo ra tó ri u mok biz ton ság tech -

ni ká ja
B Vegy szer is me ret
B La bor esz köz és mû szer is me ret
B Szab vá nyos ta laj vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos víz vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos szenny víz vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos hul la dék vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos lég szennye zés- és lég szennye zett ség

vizs gá lat
B Bi o ló gi ai víz mi nõ sí té si el já rá sok
B Bak te ri o ló gi ai víz mi nõ sí tés
C Bio tech no ló gi ai el já rá sok mik ro szer ve ze te i nek

vizs gá la ta
B Hely szí ni ta laj vizs gá lat sza bá lyai
B Hely szí ni víz vizs gá lat sza bá lyai
B Hely szí ni hul la dék ana lí zis sza bá lyai
B Hely szí ni füst gáz elem zés sza bá lyai
B Mé ré si, vizs gá la ti ada tok rög zí té sé nek elõ írá sai
B Ered mé nyek meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges se géd -

le tek (kép le tek, össze füg gé sek, elõ írá sok)
B Mi nõ sí té si elõ írá sok
B Hi ba szá mí tás sza bá lyai
B Kar ban tar tás
B La bo ra tó ri u mi ve szé lyes hul la dé kok tá ro lá sá nak,

ke ze lé sé nek sza bá lyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
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4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Szag lás
Pre ci zi tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1220–06 Nuk le á ris ener ge ti kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Atom erõ mû vek üze mel te té sé ben részt vesz
Tan re ak to rok üze mel te té sé ben részt vesz
Kí sér le ti ener gia ter me lõ üze mel te té sé ben, pró ba üze mé -

ben részt vesz
Ja vas la to kat tesz a tech no ló gi ák kor sze rû sí té sé re, az

ener gia ter me lés kör nye zet kí mé lõbb fej lesz té sé re
Ja vas la to kat tesz a fû tõ anya gok új ra hasz no sí tá sá nak

kor sze rû sí té sé re
Részt vesz a nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán al kal ma -

zott leg fon to sabb gépi és vil la mos ipar i be ren de zé sek mû -
köd te té sé ben

Részt vesz a hõ ener gia-ter me lés- és át ala kí tás gé pe i nek
mû köd te té sé ben

Részt vesz az egyen- és vál tó ára mú mo to rok mû köd te -
té sé ben

Ja vas la to kat tesz az ener gia el osz tás, -át ala kí tás le he tõ -
sé ge i re

Részt vesz a transz for má to rok mû köd te té sé ben
Ja vas la to kat tesz a nuk le á ris ener ge ti ka te rü le tén al kal -

ma zott gé pek, be ren de zé sek kör nye ze tet ká ro sí tó ha tá sa i -
nak csök ken té sé re

Spe ci á lis min ta vé te le ket vé gez (ke nõ anya gok, víz min -
ták, le ve gõ min ták)

El len õr zi a gáz ki bo csá tá so kat, a ra dio ak tív nyom ele -
mek ha tár ér té ke it

El len õr zi a pri mer kö ri spe ci á lis víz tisz tí tó mû tár gyak
mû kö dé sét

El len õr zi a ta laj víz mi nõ sé gét, fel tér ké pe zi az eset le ges
szi vár gá so kat

El len õr zi a hul la dék ke ze lést, hul la dék gaz dál ko dást
El len õr zi a sze kun der kö ri víz nor má kat
A kör nye zet su gár ter he lé sé rõl, ál la po tá ról össze fog la lót 

ké szít
Anyag- és ener gia mér le get ké szít

Ener ge ti kai szá mí tá so kat vé gez
Ha vá ria ese tén ál la pot jel zést ad a vár ha tó kör nye ze ti

kö vet kez mé nyek rõl

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az atom erõ mû vek se géd rend sze rei, su gár vé del me
B A ra dio ak tív hul la dé kok cso por to sí tá sa, elhelye -

zése
B A kü lön le ges tí pu sú atom re ak to rok mû kö dé se
B Mun ka he lyi Su gár vé del mi Sza bály zat
C A vil la mos ener gia át ala kí tás be ren de zé sei
C A vil la mos há ló za tok tí pu sai, fel osz tá sa
B A nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán al kal ma zott

gépi vil la mos ipar i be ren de zé sek
B A hõ ener gia ter me lés- és át ala kí tás gé pe i nek, be -

ren de zé se i nek fel épí té se, mû kö dé se
B Az egyen- és vál tó ára mú mo to rok mû kö dé se, fel -

épí té se
C Az ener gia el osz tás-, át ala kí tás le he tõ sé gei
B A transz for má to rok fel épí té se, mû kö dé se
C Az egyen irá nyí tás le he tõ sé gei, sze re pe az ener gia -

el lá tás ban
C A nuk le á ris ener ge ti ka te rü le tén al kal ma zott gé -

pek, be ren de zé sek kör nye ze tet ká ro sí tó ha tá sai
C Nuk le á ris ener ge ti kai mé ré sek a tech no ló gi á ban
C Kör nye zet vé del mi mé ré sek a tech no ló gi á ban
C Emisszi ós, imisszi ós ha tár ér té kek
C Ter mék, mel lék ter mék, hul la dék kör nye zet re gya -

ko rolt ha tá sa
C A nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ lég -

szennye zõ anya gok, azok ha tá sa a kör nye zet re
C A nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ

szenny vi zek és ke ze lé si le he tõ sé gei
C Ta laj szennye zé sek le he tõ sé ge, a szennye zés meg -

elõ zé sé nek mód jai
C Az utó la gos ta laj tisz tí tás le he tõ sé gei
C Az erõ mû vek mû kö dé se so rán fel lé põ zaj- és rez -

gés kel tõ ha tá sok
C A ke let ke zõ ra dio ak tív hul la dé kok sze lek tív gyûj -

té sé nek, ke ze lé sé nek, ár tal mat la ní tá sá nak, új ra -
hasz no sí tá sá nak le he tõ sé gei

C A nuk le á ris ener gia ipa ri hul la dé kok ve szé lyes sé gi
jel lem zõi

C A nuk le á ris ener ge ti ka te rü le tén a kör nye ze ti ha -
tás vizs gá lat, az au di tá lás sa já tos sá gai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Min ta ve võ esz kö zök hasz ná la ta
3 La bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Nuk le á ris mé rés tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
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3 Nuk le á ris be ren de zé sek hasz ná la ta
3 Hõ ener ge ti kai be ren de zé sek hasz ná la ta
3 Vil la mos ener ge ti kai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend szer ben való gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Prob lé ma elem zés -fel tá rás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1221–06 Víz gaz dál ko dó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Föld mû vek lé te sí té sé ben köz re mû kö dik
Ve ze ték há ló za tok lé te sí té sé ben köz re mû kö dik
Be ton- és vas be ton kis mû tár gyak lé te sí té sé ben köz re -

mû kö dik
Kap cso ló dó rész ter ve zé si (raj zo lá si, szer kesz té si, szá -

mí tá si) fel ada to kat vé gez
Épí tés szer ve zé si ter ve ket ké szít
Ta laj (me cha ni kai) vizs gá la to kat vé gez és ér té kel
Épí tõ anyag vizs gá la to kat vé gez és ér té kel
Víz tá ro zót üze mel tet
Fel szí ni víz ki ter me lé sét, át eme lé sét vég zi, irá nyít ja
Bel víz el ve ze tõ rend sze rek üze mel te té sé ben köz re mû -

kö dik
Részt vesz ár víz vé de ke zé si mun kák ban
Részt vesz he lyi víz kár el há rí tá si mun kák ban
Részt vesz a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás ban
Ön tö zõ mû vek rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Ön tö zõ mû vek, ön tö zõ be ren de zé sek üze mel te té sé ben

vesz részt
Ha las ta vak rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Ha las ta vak üze mel te té sé ben vesz részt
Csa tor na mû vek rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Csa tor na mû vek üze mel te té si, kar ban tar tá si mun ká i ban

vesz részt
Víz mû vek rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Víz mû vek üze mel te té si, kar ban tar tá si mun ká i ban vesz

részt
Ipar i víz igényt ha tá roz meg
Köz re mû kö dik ipar i víz- és szenny víz ke ze lõ be ren de -

zé sek üze mel te té sé ben
Köz re mû kö dik víz ta ka ré kos el já rá sok ki dol go zá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hid ro ló gi ai szá mí tá sok
C Hid ra u li kai szá mí tá sok
C Víz- és szenny víz tech no ló gi ai szá mí tá sok
C Raj zo lás, szer kesz tés
B Épí tõ anya gok
B Föld mû vek
B Vízi köz mû vek
B Be ton- és vas be ton kis mû tár gyak
C Ütem ter vek szer ke ze te
C El ren de zé si ter vek
C Költ ség szá mí tás
C Anyag gaz dál ko dás
C Bér gaz dál ko dás
C Mun ka erõ-gaz dál ko dás
B Ár men te sí tés és vé de ke zés
B Bel víz men te sí tés és vé de ke zés
C Víz mi nõ sé gi kár el há rí tás
C Hegy- és domb vi dé ki víz ren de zés
C Me zõ gaz da sá gi víz gaz dál ko dás alap jai
C Te le pü lé si víz gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL CAD
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ge o dé zi ai esz kö zök hasz ná la ta
3 Vil la mos- és áram lás tech ni kai mé rõ esz kö zök

hasz ná la ta
4 Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek, mû tár gyak hasz -

ná la ta
3 Hid ro met ri ai esz kö zök hasz ná la ta
4 Áram lás tech ni kai gé pek (szi vattyúk, komp resszo -

rok) hasz ná la ta
2 Ké zi szer szá mok (ha gyo má nyos és elekt ro mos)

hasz ná la ta
3 La bor tech ni kai esz kö zök (ké mi ai, bi o ló gi ai és

anyag vizs gá la ti la bor esz kö zök) hasz ná la ta
4 Csõ ve ze té kek, sze rel vé nyek, ido mok hasz ná la ta
3 Víz- és szenny víz tech no ló gi ai be ren de zé sek hasz -

ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Egyen súly ér zé ke lés
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
Ál ló ké pes ség
Pon tos ság
Tér be li tá jé ko zó dás
Tér lá tás
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Pre ci zi tás
Ki tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Fel fo gó ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Az 54 850 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1216–06 Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék gaz dál ko dó
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1216–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet vé del mi be ren de zés 
üze mel te tõ je meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1218–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet vé del mi mé rés tech -
ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1218–06 Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ
fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Nuk le á ris ener ge ti kus
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Nuk le á ris ener ge ti kus
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1215–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1220–06 Nuk le á ris ener ge ti kus fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, Víz gaz dál ko dó
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1221–06 Víz gaz dál ko dó fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tás és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 15%
2. fel adat 25%
3. fel adat 20%
4. fel adat 25%
5. fel adat 15%
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2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet gaz dál ko dás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1216–06 Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ener ge ti kai fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Erõ mû vi tech no ló gi ák és ener ge ti kai be ren de zé sek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ener ge ti kai la bor mun ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 30%
3. fel adat 30%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1217–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa és a ke ze lõ te le pek üze -

mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai és ter mi kus ke ze lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék ana lí zis
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 25%
3. fel adat 50%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1218–06 Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ

fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek üze mel te té se, kar ban -

tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1219–06 Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kai vizs gá la tok és ér té -

ke lé sük
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 210 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé del mi ana li ti kai fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 60%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1220–06 Nuk le á ris ener ge ti kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nuk le á ris mé rés tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Nuk le á ris tech no ló gia és gép tan
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1221–06 Víz gaz dál ko dó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Rész ter ve zé si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Épí tés- és szer ve zés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
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Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz hasz no sí tás és víz kár el há rí tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 25%
3. fel adat 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 850 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ener ge ti kai
kör nye zet vé dõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
3. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék -
gaz dál ko dó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
4. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet -
vé del mi be ren de zés üze mel te tõ je meg ne ve zé sû el ága zás -
hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
5. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet -
vé del mi mé rés tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Nuk le á ris
ener ge ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
7. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, Víz gaz dál -
ko dó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
8. vizs ga rész: 25

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:
Az el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek

ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si
fel ada tok

 teljesítéséhez
szük sé ges esz kö -
zök és felszere -
lések mi ni mu ma

Ener -
geti-

kai kör-
nye zet-
védõ

Hul la -
dék-

gazdál -
kodó

Kör -
nye zet -

vé-
del mi
be ren -
de zés

üze mel-
te tõ je

 Kör -
nye zet -
vé del mi 
mé rés -
tech ni -

kus

Nuk le á -
ris

ener ge -
ti kus

Víz gaz -
dál ko dó

Számítástechni
kai eszközök

X X X X X X

Kommuniká-
ciós eszközök

X X X X X X

Irodagépek X X X X X X

Mintavételezõ
eszközök

X X X X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

7.

(270.)

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 851 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lé si kör nye zet -
vé del mi tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 54 851 01 0100 52 01
Meg ne ve zés: Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
Azo no sí tó szám: 54 851 01 0100 51 01
Meg ne ve zés: Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó

4114 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám



3.2. El ága zá sok: Nin cse nek
3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Települési környezetvédelmi
technikus

2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lé si környezetvé -
delmi tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lé si kör nye zet -
vé del mi ügy in té zõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 60%
4. Gya kor lat ará nya: 40%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lés üze mel te tõ
és -fenn tar tó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má -
nak el vég zé se

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 700

3. El mé let ará nya: 60%

4. Gya kor lat ará nya: 40%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3126 Környezetvédelmi technikus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Al kal maz za a szak mai elõ írásokat

Nyil ván tar tást ve zet

Adat szol gál ta tást vé gez

Részt vesz ter vek ké szí té sé ben

Pá lyá za ti mun kák ban vesz részt

Mé ré se ket vé gez, ér té kel

Fenn tar tá si, ke ze lé si fel ada to kat lát el

El len õr zést tart, sza bály sér té si ügyet in téz

Ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, ok ta tást tart

Kap cso la tot tart

Pa na szok ügyé ben el jár

Anyag- és esz köz gaz dál ko dást vé gez

Ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dik

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 850 01 Környezetvédelmi technikus

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi
technikus

2008/69. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4115



IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy
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C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
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C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1265–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel -
ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Zaj mé rést vé gez
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
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Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
C Víz raj zi mé ré sek

C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
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4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Lá tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Dön tés ké pes ség
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1266–06 Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Zaj mé rést vé gez
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel

Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
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B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés

D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Rend sze re zõ ké pes ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1267–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Te le -
pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta

4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Ál ló ké pes ség
Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1268–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lés -
üze mel te tõ és -fenn tar tók ré szé re a Te le pü lé -
si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí -
tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Kéz írás
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Ér té ke lé si ké pes ség

Ter ve zé si ké pes ség

Prob lé ma elem zés, -fel tá rás

Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és 
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus és
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

Az 54 851 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1265–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
fel ada tok

Az 54 851 01 0100 51 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lés üze mel te tõ
és -fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1266–06 Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó
fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tás és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 15%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 25%
5. fel adat: 15%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és

ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak, te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ

ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1265–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel -

ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tás és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Te le pü lés üze mel te tés ál ta lá nos fel ada tai, pa nasz ke ze lé -

si el já rá sok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1266–06 Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tás és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si víz kár el há rí tá si, hul la dék ke ze lé si és te le pü -

lés-egész ség ügyi fel ada tok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 15%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 30%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1267–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lé si

kör nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Te le -
pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ ha tá sok, kör nye zet vé -

del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák gé pei
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si víz kár el há rí tá si, hul la dék ke ze lé si és te le pü -

lés-egész ség ügyi fel ada tok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 10%
5. fel adat: 15%
6. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1268–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lés -

üze mel te tõ és -fenn tar tók ré szé re a Te le pü lé -
si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí -
tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ ha tá sok, kör nye zet vé -

del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Te le pü lés üze mel te tés ál ta lá nos fel ada tai, pa nasz ke ze lé -

si el já rá sok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 60
2. vizs ga rész: 40

Az 54 851 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe -
sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

3. vizs ga rész: 100

Az 54 851 01 0100 51 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lés -
üze mel te tõ és -fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 54 851 01 0100 52 01 azo no sí tó
szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 100

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 54 851 01 0100 51 01 azo no sí tó
szá mú, Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 technikus

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 ügyintézõ

Te le pü lés -
üze mel te tõ

és -fenn tar tó

Szá mí tó gép, nyom ta tó X X X

Szoft ve rek X X X

Szol gá la ti gép jár mû X X X

Te le fon, te le fax,
In ter net, GPS,
fény má so ló

X X X

Iro da X X X

Te le pü lés-kar ban tar tó
ké zi szer szá mok,
esz kö zök

X X

Hul la dék szál lí tó
kon té ner,
kon té ner szál lí tó
gép jár mû

X X

2008/69. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4125



A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 technikus

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 ügyintézõ

Te le pü lés -
üze mel te tõ

és -fenn tar tó

Ál lat be fo gó és szál lí tó
esz kö zök

X X

Gépi föld gya lu X X

Út hen ger X X

Ké zi szer szá mok X X

Vá ku um szi vattyú
(szi vor nya üze mel te -
tés hez)

X X

Lo cso ló töm lõ,
laj tos ko csi

X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

8.

(271.)

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 850 02 0000
00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ter mé szet- és kör -
nye zet vé del mi tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 54 850 02 0100 33 01
Meg ne ve zés: Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
Azo no sí tó szám: 54 850 02 0100 33 02
Meg ne ve zés: Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi tech ni kus

2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ter mé szet- és kör nye zet -
vé del mi tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ag rár kör nye zet vé del -
mi ügy in té zõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel ta -

nú sí tott is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 60%
4. Gya kor lat ará nya: 40%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ter mé szet vé del mi
ügyintéz õ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
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Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel
 tanúsított is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 60%
4. Gya kor lat ará nya: 40%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3126 Kör nye zet vé del mi tech ni kus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Al kal maz za a szak mai elõ írásokat
Nyil ván tar tást ve zet
Adat szol gál ta tást vé gez
Részt vesz ter vek el ké szí té sé ben
Mé ré se ket vé gez, ér té kel
Öko ló gi ai szem pon tú ál la pot fel mé rést vé gez, ér té kel
Fenn tar tá si, ke ze lé si fel ada to kat lát el
El len õr zést tart, sza bály sér té si ügyet in téz
Ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Kap cso la tot tart
Pa na szok ügyé ben el jár
Anyag- és esz köz gaz dál ko dást vé gez
Ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dik
Pá lyá za ti mun kák ban vesz részt
Öko ló gi ai szem lé le tû me zõ gaz da sá gi te vé keny ség ben

köz re mû kö dik

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 850 01 Kör nye zet vé del mi tech ni kus

54 851 01 0000 00 00 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá -

sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy

C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
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Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se

C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1243–06 Ter mé szet- és kör nye zet vé de le mi tech ni kus
fel ada tok
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
Hely raj zi szám sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Há ló tér kép sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Gaz dál ko dá si egy ség sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Részt vesz a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör -

nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges
adat szol gál ta tás ban

Ter mé szet vé del mi alap terv ké szí té sé ben részt vesz
Ter mé szet vé del mi ér ték meg ha tá ro zá sát vég zi
Ter mé szet ká ro sí tás mé ré sét, ér té ke lé sét vég zi
Er dõk egész ség ügyi vizs gá la tát vég zi
Föld ta ni ér té ke ket ke zel
Víz ta ni ér té ke ket ke zel
Nö vény- és ál lat ta ni ér té ke ket ke zel
Táj ké pi ér té ke ket ke zel
Kul túr tör té ne ti ér té ke ket ke zel
Tá jé ko zó dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Köz le ke dést se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Tar tóz ko dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Pá lyá za tok el bí rá lá sá ban vesz részt
Szél és víz eró zió el le ni vé de lem ben részt vesz
Ta laj ja ví tá si mun kák ban részt vesz
In teg rált gaz dál ko dás ban részt vesz
Öko ló gi ai gaz dál ko dás ban részt vesz

Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta laj tan, ta laj vé de lem
B Víz tan, víz vé de lem
B Lég kör, le ve gõ tisz ta ság-vé de lem
B Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lés-üze mel te tés
B Ter mé sze ti ér té kek és azo kat ve szé lyez te tõ té nye -

zõk
B Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
B Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, tech no ló gi ák
C Gé pé sze ti alap is me re tek
B Áram lás tech ni kai gé pek
B Hid ro ló gia, hid ro met ria
B Te rü le ti víz gaz dál ko dás
B Víz kár el há rí tás, víz mi nõ ség-vé de lem
B Ta laj mû ve lé si tech no ló gi ák
B Nö vény ter mesz té si, nö vény ápo lá si tech no ló gi ák
B Ál lat tar tá si tech no ló gi ák
B Ker té sze ti kul tú rák fenn tar tá si és ke ze lé si tech no -

ló gi ái
B Re kul ti vá ci ós tech no ló gi ák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend szer ben való gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Át te kin tõ ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1244–06 Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Hely raj zi szám sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Gaz dál ko dá si egy ség sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
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Föld ta ni ér té ke ket ke zel
Víz ta ni ér té ke ket ke zel
Nö vény- és ál lat ta ni ér té ke ket ke zel
Táj ké pi ér té ke ket ke zel
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt
Szél és víz eró zió el le ni vé de lem ben részt vesz
Ta laj ja ví tá si mun kák ban részt vesz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek

C Víz raj zi mé ré sek
C Ge o dé zi ai mé ré sek
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
B Ta laj tan, ta laj vé de lem
B Víz tan, víz vé de lem
C Gé pé sze ti alap is me re tek
B Áram lás tech ni kai gé pek
B Hid ro ló gia, hid ro met ria
B Te rü le ti víz gaz dál ko dás
B Víz kár el há rí tás, víz mi nõ ség-vé de lem
B Ta laj mû ve lé si tech no ló gi ák
B Nö vény ter mesz té si, nö vény ápo lá si tech no ló gi ák
B Ál lat tar tá si tech no ló gi ák
B Ker té sze ti kul tú rák fenn tar tá si és ke ze lé si tech no -

ló gi ái
B Re kul ti vá ci ós tech no ló gi ák
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
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2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Gé pé sze ti esz kö zök hasz ná la ta
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Pre ci zi tás
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Át te kin tõ ké pes ség
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1245–06 Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról

Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy
kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat

Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Hely raj zi szám sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Há ló tér kép sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Gaz dál ko dá si egy ség sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Ter mé szet vé del mi ér ték meg ha tá ro zá sát vég zi
Ter mé szet ká ro sí tás mé ré sét, ér té ke lé sét vég zi
Er dõk egész ség ügyi vizs gá la tát vég zi
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Föld ta ni ér té ke ket ke zel
Víz ta ni ér té ke ket ke zel
Nö vény- és ál lat ta ni ér té ke ket ke zel
Táj ké pi ér té ke ket ke zel
Kul túr tör té ne ti ér té ke ket ke zel
Tá jé ko zó dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Köz le ke dést se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Tar tóz ko dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
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Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi

B Ta laj tan, ta laj vé de lem
B Víz tan, víz vé de lem
B Ter mé sze ti ér té kek és azo kat ve szé lyez te tõ té nye zõk
B Áram lás tech ni kai gé pek
B Te rü le ti víz gaz dál ko dás
B Víz kár el há rí tás, víz mi nõ ség-vé de lem
B Re kul ti vá ci ós tech no ló gi ák
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1246–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ag rár kör -
nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé -
szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
Há ló tér kép sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Részt vesz a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör -

nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges
adat szol gál ta tás ban

Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Ter mé szet vé del mi alap terv ké szí té sé ben részt vesz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Zaj mé rést vé gez
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ter mé szet vé del mi ér ték meg ha tá ro zá sát vég zi
Ter mé szet ká ro sí tás mé ré sét, ér té ke lé sét vég zi
Er dõk egész ség ügyi vizs gá la tát vég zi
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten

Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Kul túr tör té ne ti ér té ke ket ke zel
Tá jé ko zó dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Köz le ke dést se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Tar tóz ko dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Pá lyá za tok el bí rá lá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
B Lég kör, le ve gõ tisz ta ság-vé de lem
B Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lés-üze mel te tés
B Ter mé sze ti ér té kek és azo kat ve szé lyez te tõ té nye -

zõk
B Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
B Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, tech no ló gi ák
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
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D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:

Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség
Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1247–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ter mé szet -
vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí tés -
hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Részt vesz a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör -

nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges
adat szol gál ta tás ban

En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ter mé szet vé del mi alap terv ké szí té sé ben részt vesz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez

La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Pá lyá za tok el bí rá lá sá ban vesz részt
Szél és víz eró zió el le ni vé de lem ben részt vesz
Ta laj ja ví tá si mun kák ban részt vesz
In teg rált gaz dál ko dás ban részt vesz
Öko ló gi ai gaz dál ko dás ban részt vesz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
B Lég kör, le ve gõ tisz ta ság-vé de lem
B Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lés-üze mel te tés
B Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
B Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, tech no ló gi ák
C Gé pé sze ti alap is me re tek
B Hid ro ló gia, hid ro met ria
B Ta laj mû ve lé si tech no ló gi ák
B Nö vény ter mesz té si, nö vény ápo lá si tech no ló gi ák
B Ál lat tar tá si tech no ló gi ák
B Ker té sze ti kul tú rák fenn tar tá si és ke ze lé si tech no -

ló gi ái
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D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pé sze ti esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Tes ti erõ

Tû rõ ké pes ség

Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Prob lé ma elem zés -fel tá rás

Rend sze re zõ ké pes ség

Rend szer ben való gon dol ko dás

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és 
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

1243–06 Ter mé szet- és kör nye zet vé de le mi
tech ni kus fel ada tok

Az 54 850 02 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet vé del mi
ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1244–06 Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
fel ada tok

Az 54 850 02 0100 33 02 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1245–06 Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tás és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 15%
2. fel adat 25%
3. fel adat 20%
4. fel adat 25%
5. fel adat 15%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és

ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

4136 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám



A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak, te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ

ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se: 
1243–06 Ter mé szet- és kör nye zet vé de le mi tech ni kus

fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség esz kö ze i nek

jel lem zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dás fel ada tá nak, te -

vé keny sé gé nek jel lem zé se, ta laj vé del mi tech no ló gi ák,
 növénytermesztés és ál lat te nyész tés kör nye ze ti vo nat ko -
zá sa i nak be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1244–06 Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tás és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc 

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat: 
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si és ke ze lé si mun kák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dás fel ada tá nak,

 tevékenységének jel lem zé se. Ta laj vé del mi tech no ló gi ák,
nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész tés kör nye ze ti vo nat ko -
zá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 10%
2. fel adat 10%
3. fel adat 20%
4. fel adat 15%
5. fel adat 20%
6. fel adat 25%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1245–06 Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tás és szab vány ügy
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség esz kö ze i nek

jel lem zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 20%
3. fel adat 20%
4. fel adat 20%
5. fel adat 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1246–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ag rár kör -

nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé -
szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak. Te le pü lé si kör nye ze tet ter -

helõ ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség esz kö ze i nek

is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 25%
3. fel adat 25%
4. fel adat 25%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1247–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ter mé szet -

vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí tés -
hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak, te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ

ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Gé pé sze ti és au to ma ti zá lá si mé ré sek, és biz ton ság tech -

ni ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dás fel ada tá nak,

 tevékenységének jel lem zé se. Ta laj vé del mi tech no ló gi ák,
nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész tés kör nye ze ti vo nat ko -
zá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 25%
3. fel adat 25%
4. fel adat 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
3. vizs ga rész: 25

Az 54 850 02 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör -
nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

Az 54 850 02 0100 33 02 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet -
vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 850 02 0100 33 01 azo -
no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne -
ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 850 02 0100 33 02 azo -
no sí tó szá mú, Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se
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5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Ter mé szet-
és kör nye zet -

vé del mi
 technikus

Ag rár kör nye -
zet vé del mi
ügy in té zõ

Természet -
védelmi

 ügyintézõ

Jár mû vek: gép ko csi,
mo tor ke rék pár,
mo tor csó nak

X X X

Te re pi, tár sa sá gi
egyen ru ha és ki egé szí tõk

X X X

Táv csõ, spek tív X X X

Éj jel lá tó ké szü lék X X X

Kom mu ni ká ci ós
esz kö zök: mo bil te le fon,
URH-ké szü lék, e-ma il

X X X

Fény ké pe zõ gép,
vi deo ka me ra,
szá mí tó gép, GPS

X X X

Te re pen szük sé ges
ké zi szer szá mok

X X X

Ter mé szet vé del mi
ha tó sá gi és tá jé koz ta tó
táb lák

X X X

Ta laj és víz min ta vé te li
esz kö zök

X X X

La bor fel sze re lés X X X

Ter mé szet vé del mi
ke ze lés esz kö zei

X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

9.

(272.)

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 853 02

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz- és szenny víz -
tech no ló gus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 52 853 02 0010 52 01
Meg ne ve zés: Szenny víz tech no ló gus
Azo no sí tó szám: 52 853 02 0010 52 02
Meg ne ve zés: Víz tech no ló gus

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3129

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz- és szenny víz tech no ló gus 2 2000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Szenny víz tech no ló gus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges
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El ága zás meg ne ve zé se: Víz tech no ló gus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3129 Egyéb tech ni ku sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Szak mai elõ írásokat al kal maz
Mun ka szer ve zé si fel ada to kat lát el
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Ok ta tá son-kép zé sen részt vesz, il let ve tart
Részt vesz a terv ké szí té si mun kák ban
Kap cso la tot tart
Do ku men tá ci ó kat ke zel, tá rol, nyil ván tart
Mé ré se ket vé gez és ér té kel
Tech no ló gi át, rész tech no ló gi át üze mel tet és/vagy üze -

me lést irá nyít
Ví zi köz mû há ló za ti mun ká kat vé gez
Ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get lát el
Ipar i víz gaz dál ko dá si fel ada to kat vé gez
Üze mel te ti a szenny víz tisz tí tó te le pi tech no ló gi át
Köz re mû kö dik a víz mi nõ sé gi jel lem zõk mé ré sé ben
Csa tor na há ló zat üze mel te tést vé gez, irá nyít
A csa tor na mû-kar ban tar tá si fel ada ta it vég zi, irá nyít ja
Üze mel te ti, el len õr zi a csa tor na mû-rend szer gé pé sze ti

be ren de zé se it 
Üze mel te ti az ivó víz-elõ ál lí tás tech no ló gi á ját
Köz re mû kö dik a víz mi nõ sé gi jel lem zõk mé ré sé ben 
Víz mû há ló zat üze mel te tést vé gez, irá nyít
A víz mû kar ban tar tá si fel ada ta it vég zi, irá nyít ja
Üze mel te ti, el len õr zi a víz mû rend szer gé pé sze ti be ren -

de zé se it 

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 853 01 0000 00 00 Víz ügyi tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a jog sza bá lyi vál to zá so kat
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyi vál to zá sok ról
Bel sõ uta sí tá sok össze ál lí tá sá ban köz re mû kö dik
Kap cso ló dó EU-s jog sza bá lyo kat (ke ret irány el ve ket)

meg is mer
Köz re mû kö dik te lep he lyi en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik épí té si en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik víz jo gi en ge dély be szer zé sé ben
Terv egyez te té sen, be já rá son vesz részt
Át adás-át vé te li el já rás ban köz re mû kö dik
Részt vesz az üzem be he lye zé si el já rás ban, pró ba üze -

me lés ben
Bír sá go kat szá mol
Fi gye li a szab vá nyok vál to zá sa it
Mun ka idõ be osz tást ké szít
Mun ka uta sí tást ké szít
Gon dos ko dik az egyé ni vé dõ esz kö zök meg lé té rõl
Gon dos ko dik a biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le i rõl
El len õr zi a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sát
Anyag igényt ál lít össze
Be szer zi, be sze rez te ti az anya go kat, esz kö zö ket
Gon dos ko dik az esz kö zök kar ban tar tá sá ról
Sze lek tí ven gyûj ti, gyûj te ti a hul la dé kot
Gon dos ko dik a ve szé lyes hul la dék meg fe le lõ gyûj té sé -

rõl, át adá sá ról
Köz re mû kö dik a hul la dék be val lás el ké szí té sé ben
Mun ka vé del mi ok ta tást tart
Tech no ló gi ai to vább kép zé sen részt vesz, ese ten ként to -

vább kép zé se ket tart
Lá to ga tók nak be mu ta tót tart
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát szer keszt
Mû sza ki/tech no ló gi ai szá mí tá so kat vé gez
Ár aján la tot ál lít össze
Épí tés szer ve zé si ter ve ket ké szít
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel, szak mai szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
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Te re pi gyors mé ré se ket (tesz te ket) vé gez
Egy sze rû (ru tin) ké mi ai la bor vizs gá la to kat hajt vég re
In teg rált víz mi nõ sí tés ben köz re mû kö dik
Bi o ló gi ai víz mi nõ sí tést vé gez
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez és ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez és ér té kel
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Ve ze ték há ló za tok lé te sí té sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A ha tal mi ágak és funk ci ó ik
B A jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C A jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
C Ér vé nyes ség, ha tá lyos ság, köz zé té tel
C A vo nat ko zó kap cso ló dó ha zai jog sza bá lyok elõ -

írá sai (Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, hul -
la dék gaz dál ko dá si, víz gaz dál ko dá si tör vé nyek)

C A vo nat ko zó EU-s jog sza bá lyok elõ írá sai (Víz ke -
ret irány elv)

C Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok (fõbb sza bá lyo zá si te -
rü le tek és mó dok)

B Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írá sai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok (épí tés ügyi, víz ügyi, kör -

nye zet vé del mi) sa já tos sá gai
C A mû sza ki el len õri te vé keny ség sza bá lyai
C A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írá sai
C A vo nat ko zó EU-s szab vá nyok elõ írá sai
C Mun ka egész ség ügyi elõ írá sok
C Ve szély for rá sok a szak te rü le ten
C El já rás bal eset ese tén
B Mun ka he lyi ve ze tõ mun ka vé del mi fel ada tai
C A Mun ka vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írá sai
B Tûz ve szé lyes sé gi fo ko za tok
B Jel leg ze tes tûz tí pu sok ok ta tá sá nak sza bá lyai
B A Tûz vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írá sai
C A fõbb te vé keny sé gek kör nye ze ti ha tá sai
C A ne ga tív kör nye ze ti ha tá sok csök ken té sé nek le he -

tõ sé gei
C Az anya gok ve szé lyes sé gi osz tá lyok ba so ro lá sa
C Mun ka he lyi hul la dé kok gyûj té sé nek, tá ro lá sá nak

sza bá lyai
C Te re pi gyors mé ré sek (tesz tek) tech no ló gi á ja
B Min ta vé te le zé si és ke ze lé si tech no ló gi ák
B Mi nõ sé gi és mennyi sé gi elem zés mód sze rei
B Víz és szenny víz mi nõ sé gi mu ta tó i nak szab vá nyos

meg ha tá ro zá si mód jai
B Bi o in di ká ció
B Víz mi nõ sí tés
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
B Víz raj zi mé ré sek
B Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se

C Egye ne sek ki tû zé se és hossz mé ré sek
C De rék szö gû ko or di ná ta mé rés
B Szin te zés
C Föld hi va ta li nyil ván tar tá si rend szer
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré sé nek biz ton sá -

gos el já rá sai
C A mért pa ra mé te rek bõl to váb bi jel lem zõk szá mí tá -

sa
B Hid ro ló gi ai szá mí tá sok
B Hid ra u li kai szá mí tá sok
B Tech no ló gi ai szá mí tá sok
B Raj zo lás, szer kesz tés
B Épí tõ anya gok
B Föld mun kák tech no ló gi á ja
B Ve ze ték épí tés tech no ló gi á ja
B Be ton tech no ló gia
B Ütem ter vek
B El ren de zé si ter vek
B Költ ség szá mí tá sok
B Anyag gaz dál ko dás
C Bér gaz dál ko dás
C Mun ka erõ-gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL CAD
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Épí té si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí té si rajz ké szí té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Csõ ve ze té kek, csõ sze rel vé nyek jel ké pe i nek ér tel -

me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
3 Tá jé ko zó dás
3 Tér ér zé ke lés
3 Áram lás tech ni kai gé pek (szi vattyúk, komp resszo -

rok meg haj tó mo tor ral) hasz ná la ta
3 Me te o ro ló gi ai mé rõ ál lo más mû sze re i nek hasz ná -

la ta
3 Jog sza bály- és szab vány gyûj te mé nyek (CD-jog -

tár), nor ma gyûj te mé nyek hasz ná la ta
3 Ge o dé zi ai mû sze rek hasz ná la ta
4 La bor tech ni kai esz kö zök (ké mi ai és bi o ló gi ai la -

bor fel sze re lé sek) hasz ná la ta
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4 Te re pi gyors vizs gá la tok (tesz tek) esz kö ze i nek
hasz ná la ta

4 Hid ro met ri ai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
Hal lás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1224–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Kar ban tar tá si ter vet ké szít
Fel újí tá si ter vet ké szít
Hi te le sí té si, ka lib rá lá si ter vet ké szít
Se lej te zé si ter vet ké szít
Hul la dék gaz dál ko dá si ter vet ké szít
Meg va ló su lá si do ku men tá ci ót tá rol
Gép köny ve ket tá rol
Mé rõ esz köz nyil ván tar tást ve zet
Üze mel te tõi nyi lat ko za tot ad ki
Ha tó sá gi en ge dé lye ket nyil ván tart
Esz köz nyil ván tar tást ve zet
Vegy szer nyil ván tar tást ve zet
Hul la dék-nyil ván tar tást ve zet
Mû sze res mé ré se ket vé gez
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Fi zi kai el já rá sok be ren de zé se it, mû tár gya it mû köd te ti,

üze mét irá nyít ja
Ké mi ai el já rá sok be ren de zé se it, mû tár gya it mû köd te ti,

üze mét irá nyít ja
Bi o ló gi ai el já rá sok be ren de zé se it, mû tár gya it mû köd te -

ti, üze mét irá nyít ja
Részt vesz a tech no ló gi ai be ren de zé sek, mû tár gyak

fenn tar tá si, kar ban tar tá si mun ká i ban, a mun kák irá nyí tá -
sá ban

Há ló zat üze mel te té si fel ada to kat vé gez
Há ló zat-fenn tar tá si, kar ban tar tá si mun ká kat vé gez
Be je len té se ket fo gad
In téz ke dik a be je len té sek kel kap cso lat ban
Ipar i víz igényt/szenny víz mennyi sé get ha tá roz meg
Ipar i víz- és szenny víz ke ze lõ be ren de zé se ket üze mel tet
Köz re mû kö dik víz ta ka ré kos el já rá sok ki dol go zá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan

C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Föld mun ka gé pek
C Szál lí tó esz kö zök
C Eme lõ gé pek (da ruk, tar gon cák)
C Bur ko lat bon tás gé pei
C Szip pan tó és mo sa tó jár mû vek
C Szi vattyúk mû kö dé si elve
C Lég tech ni kai be ren de zé sek (komp resszo rok, fú -

vók) mû kö dé si elve
C A szi vattyúk ki vá lasz tá sá nak elve
C A szi vattyú kat haj tó mo to rok mû kö dé si elve
C A szi vattyúk szer ke ze ti ré szei
C A csö vek anya ga, kö té sei
C Csõ sze rel vé nyek
C Áram lás tech ni kai mé rõ be ren de zé sek
C Fi zi kai el já rá sok gé pé sze ti be ren de zé sei
C Ké mi ai el já rá sok gé pé sze ti be ren de zé sei
C Bi o ló gi ai el já rá sok gé pé sze ti be ren de zé sei
C Át eme lõk üze mel te té se és kar ban tar tá sa
C Fúvó gép ház üze mel te té se és kar ban tar tá sa
C Ka zá nok, hõ cse ré lõk, gáz mo to rok üze mel te té se és

kar ban tar tá sa
C Nyo más fo ko zók be ren de zé se i nek üze mel te té se és

kar ban tar tá sa
C A hid ra u li kus, pne u ma ti kus és vil la mos irá nyí tás

elve
C A jel át ala kí tók mû kö dé si elve
C A vil la mos ve zér lé si mó dok
C A hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Fi zi kai jel lem zõk mé ré sé nek és re giszt rá lá sá nak

mód jai
C Ké mi ai jel lem zõk mé ré sé nek és re giszt rá lá sá nak

mód jai
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tá si rend szer
C Mé ret kü lönb ség el vén ala pu ló be ren de zé sek
C Sû rû ség kü lönb ség el vén ala pu ló be ren de zé sek
C Gáz el tá vo lí tás tech no ló gi ái
C Le ve gõ (oxi gén) be vi tel tech no ló gi ái
C For dí tott oz mó zis
C Ad szorp ció
C Víz tar ta lom-csök ken tés mód jai
C Oxi dá ci ós tech no ló gi ák
C Ki csa pa tás tech no ló gi ái
C PH sza bá lyo zás
C Ion cse re
C De rí té si tech no ló gi ák
C Ned ves ége tés tech no ló gi á ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Csõ ve ze té kek, sze rel vé nyek, ido mok hasz ná la ta
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3 Vil la mos- és áram lás tech ni kai mé rõ esz kö zök
hasz ná la ta

2 Ké zi szer szá mok (ha gyo má nyos és elekt ro mos)
hasz ná la ta

3 Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás ér zé ke lõ mû sze rei 
és be avat ko zó egy sé ge i nek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tér be li tá jé ko zó dás
Tér lá tás
Fe le lõs ség tu dat
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1225–06 Szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a fo lya mat irá nyí tá si rend szer in for má ci ó it
Gyûj ti az üzem vi te li ada to kat
Tech no ló gi ai nap lót ve zet
Ha vá ria ese tén in téz ke dik
Fel dol goz za az ener ge ti kai és üzem vi te li ada to kat
Te lep he lyi szem lét tart
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz
Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A har ma dik tisz tí tá si fo ko zat mû tár gya it, be ren de zé se it

üze mel te ti, el len õr zi
Szenny víz ta va kat üze mel tet, el len õriz
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap sû rí tõt üze mel tet, el len õriz
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap-víz te le ní tést vé gez, el len õriz
Kom posz tá lást vé gez, el len õriz
Bio gáz hasz no sí tást vé gez, el len õriz
Min ta vé te li ter vet ké szít
El vég zi, el vé gez te ti a mé ré se ket
Gyûj ti, elem zi a vizs gá la ti ered mé nye ket
Köz re mû kö dik a rend kí vü li min ta vé te le zé sek ben
In téz ke dik a tech no ló gi ai be avat ko zá sok ról
Adat szol gál ta tást vé gez
Gra vi tá ci ós rend szert üze mel tet, el len õriz
Nyo más alat ti rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos rend szert üze mel tet, el len õriz
Új rá kö tést épít, épít tet ki
A tisz tí tó te lep kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
A csa tor na há ló zat kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
Köz mû nyil ván tar tást ve zet

Te le pi és há ló za ti áte me lõ ket mû köd tet, el len õriz
Fúvó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, el len õr zi
Ka zá nok, hõ cse ré lõk, gáz mo to rok mû kö dé sét el len õr zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Üle pí tõk üze mel te té se
B Ho mok fo gók üze mel te té se
B Rá csok üze mel te té se
B Szû rõk üze mel te té se
B Fel úsz ta tó és flo tá ló be ren de zé sek üze mel te té se
B Ele ven isza pos rend sze rek üze mel te té se
B Cse peg te tõ tes tek üze mel te té se
B Me rü lõ tár csás be ren de zé sek üze mel te té se
B Több lép csõs rend sze rek üze mel te té se
B Ta vas rend sze rek üze mel te té se
B Vegy sze res in ten zi fi ká lás
B Fer tõt le ní tés
B Ipar i szenny vi zek tisz tí tá sá nak spe ci á lis mód sze rei
B Sû rí tõ és víz te le ní tõ be ren de zé sek
B Rot hasz tók üze mel te té se
B Kom posz tá lás
B Bio gáz hasz no sí tó be ren de zé sek
B Mé rés tech ni ka a tech no ló gi á ban
B Fo lya mat irá nyí tás
B Adat fel dol go zás
B Nap ló zás
B Mû sza ki do ku men tá ci ók ke ze lé se
B Há ló za tok kar ban tar tá sa
B Mû tár gyak kar ban tar tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szenny víz tech no ló gi ai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In for má ció gyûj tés
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Ter ve zés
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hely zet fel is me rés
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1226–06 Víz tech no ló gus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a fo lya mat irá nyí tá si rend szer in for má ci ó it
Gyûj ti az üzem vi te li ada to kat
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Tech no ló gi ai nap lót ve zet
Ha vá ria ese tén in téz ke dik
Fel dol goz za az ener ge ti kai és üzem vi te li ada to kat
Te lep he lyi szem lét tart
Fel szín alat ti víz ki ter me lé sét vég zi, irá nyít ja
Fel szí ni víz ki ter me lé sét vég zi, irá nyít ja
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ho mok szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Ak tív anya gú szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas-man gán ta la ní tó stb. be ren de zé se -

ket üze mel tet, el len õriz
Víz fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ge re bet üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Min ta vé te li ter vet ké szít
El vég zi, el vé gez te ti a tech no ló gi ai mé ré se ket
Rend kí vü li min ta vé telt rend el el
In téz ke dik a tech no ló gi ai be avat ko zá sok ról
Adat szol gál ta tást vé gez
Nyo mó csõ há ló za tot üze mel tet, el len õriz
Víz mû te le pi tá ro ló kat üze mel tet, el len õriz
Új be kö tést épít, épít tet ki
A te lep kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
A víz ki vé tel kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
Há ló za ti tá ro lók kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
A csõ há ló zat kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
Köz mû nyil ván tar tást ve zet
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Szi vattyú kat (víz ki vé te li, há ló za ti stb.) üze mel tet, el len -

õriz
Nyo más fo ko zó be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Fel szí ni víz ki vé te lek üze mel te té se
B Fel szín alat ti víz ki ter me lõ be ren de zé sek, mû tár -

gyak üze mel te té se
B Szû rõk üze mel te té se
B Üle pí tõk üze mel te té se
B Fer tõt le ní tõk üze mel te té se
B De rí tõ be ren de zé sek üze mel te té se
B Ol dott anya gok el tá vo lí tá sá ra szol gá ló be ren de zé -

sek
B Szi vattyúk, nyo más fo ko zók üze mel te té se
B Vegy szer ada go lók üze mel te té se
B Tech no ló gi ai ve ze té kek üze mel te té se
B Mé rés tech ni ka a tech no ló gi á ban
C Adat fel dol go zás
C Nap ló zás
C Mû sza ki do ku men tá ci ós elõ írá sok
B Há ló zat kar ban tar tás
B Mû tárgy kar ban tar tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Sze rel vé nyek kel, ido mok kal el lá tott nyo mó csö vek 

hasz ná la ta
4 Víz tech no ló gi ai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In for má ció gyûj tés
Prob lé ma elem zés-fel tá rás
Ter ve zés
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hely zet fel is me rés
Ered mény ori en tált ság

Az 52 853 02 0010 52 01 azo no sí tó szá mú, Szenny víz tech no ló gus
me gne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1223–06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi
technikus feladatok

1224–06 Víz- és szennyvíztechnológus feladatok

1225–06 Szennyvíztechnológus feladatok

Az 52 853 02 0010 52 02 azo no sí tó szá mú,, Víz tech no ló gus
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok

1224–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus fel ada tok

1226–06 Víz tech no ló gus fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi

tech ni kus fel ada tok
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos jogi és szak igaz ga tá si fel ada tok a kör nye zet -

vé de lem, víz gaz dál ko dás te rü le tén
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé ré sek és hoz zá juk kap cso ló dó biz ton ság tech ni ka.

Raj zi fel dol go zás szá mí tó gép pel
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Lé te sí tés és fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 40%
3. fel adat 35%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1224–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gé pé szet, au to ma ti zá lás és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Tech no ló gi ai el já rá sok, mû ve le tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1225–06 Szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tá si- és iszap ke ze lé si tech no ló gi ák üze -

mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Üzem el len õr zés, kar ban tar tás és mû sza ki do ku men tá ció
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1226–06 Víz tech no ló gus fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz mû üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Üzem el len õr zés, kar ban tar tás és mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 853 02 0010 52 01 azo no sí tó szá mú, Szenny víz -
tech no ló gus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 40

Az 52 853 02 0010 52 02 azo no sí tó szá mú, Víz tech no -
ló gus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 40

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

Az el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé -
ges esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Szenny víz -
tech no ló gus

Víztechno -
lógus

Irodatechnikai felszerelés X X

Laboratóriumi eszközök X X

Mérõmûszerek X X

Szakkönyvek X X

Jogszabály-gyûjtemény X X

Szabványgyûjtemény X X

Számítógép és szoftverek X X

Gépjármûvek X X
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VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

10.

(273.)

VÍZKÁRELHÁRÍTÓ  SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 853 05 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kár el há rí tó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1 Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2 El ága zá sok: Nin cse nek

3.3 Rá épü lés: Nincs 

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5379

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz kár el há rí tó – 800

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kár el há rí tó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Fi gye lõ szol gá la tot lát el
Ve ze ti a he lyi nyil ván tar tá so kat a te rü le tén
Fel ké szül a kár el há rí tá si (mennyi sé gi, mi nõ sé gi) be -

avat ko zá sok ra
El vég zi a víz kár (mennyi sé gi, mi nõ sé gi) ész le lé se kor

szük sé ges fel ada to kat
Kár el há rí tást (mennyi sé gi, mi nõ sé gi) vé gez 
Meg aka dá lyoz za a szennye zõ anyag fel szí ni és fel szín

alat ti víz be ju tá sát (pl. ha vá ri ák, bal ese tek ese tén)
El vég zi a kár el há rí tás utá ni te en dõ ket
Kar ban tar tá si fel ada to kat vé gez a vé del mi esz kö zö kön

és a vé del mi lé te sít mé nye ken
Kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi te vé keny sé get vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1209–06 Víz kár el há rí tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be jár ja a mû kö dé si te rü le tet
Víz raj zi ada to kat ész lel és je len t
Fi gye li a fel szí ni vi zek ál la pot vál to zá sát

4146 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám



Fi gye lem mel kí sé ri a hid ro me te o ro ló gi ai kö rül mé nye ket
Fi gye li a vi zek élet kö zös sé ge i nek vál to zá sa it (pl. nö -

vény zet, al gá so dás)
Fi gye li a te rü le tén meg je le nõ il le gá lis hul la dék le ra kó

he lye ket és il le gá lis le ürí té se ket
Víz min tát vesz a szennye zé si hely rõl
Gyors (tesz) vizs gá la to kat vé gez
Fi gye lem mel kí sé ri a véd mû vek ál la po tát
Szol gá la ti nap lót ve zet
Nyil ván tart ja a ren del ke zés re álló vé del mi esz kö zö ket

(sa ját és más szer ve ze tek nél lé võk)
Nyil ván tart ja a víz mi nõ sé gi ada to kat
Bi zony la to kat, BSZ, MFBSZ je gye ket ál lít ki
Hid ro ló gi ai, hid ro met ri ai ada to kat nyil ván tart
Szál lí tó le ve le ket ál lít ki
Be jár ja a kár el há rí tá si be avat ko zá si pon to kat a vonat -

kozó te rü le ti ter vek alap ján
Részt vesz a kár el há rí tá si gya kor la to kon
Fo lya ma to san el len õr zi a kár el há rí tá si anya gok, esz kö -

zök meg lé tét, ál la po tát
Fi gye lem mel kí sé ri a fel vo nu lás ra is hasz nál ha tó út vo -

na lak jár ha tó sá gát
El len õr zi a rá bí zott gé pek, be ren de zé sek mû sza ki ál la -

po tát, mû kö dõ ké pes sé gét
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Ér te sí ti az in téz ke dés re jo go sul ta kat
Részt vesz a ki vál tó ok és a szennye zõ fel de rí té sé ben
Lo ka li zál ja a szennye zést
Rög zí ti a víz fi zi kai jel lem zõ it (hõ mér sék let, szín, szag,

át lát ha tó ság stb.)
Köz re mû kö dik a szennye zés után pót lá sá nak meg szün -

te té sé ben
Me rü lõ fa lat te le pít olaj szennye zés ese tén
Olaj fel ita tó anya go kat szór, vagy he lyez el a ví zen
Részt vesz a szennye zõ dés el tá vo lí tá sá ban
Gon dos ko dik a hal te te mek össze gyûj té sé rõl
Irá nyít ja a be osz tott se géd erõk mun ká ját
Gon dos ko dik a szennye zõ for rás (el ha gyott hul la dék)

õr zé sé rõl
Gon dos ko dik a véd mû vek sza bály zat sze rin ti ál la gá ról
Hul lám ve rés el len vé de ke zik
Buz gár el len vé de ke zik
Nyúl gá tat épít
A töl tés men tet ol da li le ter he lé sét vég zi
Szád fal épí té sé ben vesz részt
Töl tés sza ka dás el zá rá sá ban vesz részt
Szi vár gás el len vé de ke zik
A víz vissza ve ze té sé ben vesz részt
Hely re ál lí tá si mun kák ban vesz részt
Víz kor mány zó mû tár gya kat üze mel tet
Fi gye lem mel kí sé ri a te rü le tén lévõ mû tár gyak, csa tor -

nák és víz fo lyá sok ál la po tát, mû kö dé sét
Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a bel ví zi el ön té se ket

és azok te rü let hasz ná lat sze rin ti meg osz lá sát
Víz fo lyá so kat és csa tor ná kat üze mel tet

Fi gye lem mel kí sé ri a med rek ben és a te rü le ten le fo lyó
vi zek áram lá sát, össze gyü le ke zé sét

Fi gye lem mel kí sé ri a víz vissza tar tás ra al kal mas te rü le -
te ket

Fi gye lem mel kí sé ri más szer ve ze tek (ön kor mány zat,
gaz dál ko dók) ál tal vég zet bel ví zi he lyi víz kár el há rí tá si
 tevékenységet

Fi gye lem mel kí sé ri a vi zes élõ he lye ket és köz re mû kö -
dik víz pót lá suk vég re haj tá sá ban

Részt vesz az il le gá lis hul la dék le ra kók, le ürí tõ he lyek
fel szá mo lá sá ban

Föld mun ká val (kör töl tés sel, kör be ár ko lás sal) gon dos -
ko dik a szennye zõ anyag hely ben tar tá sá ról

Szi ge te lõ anyag el he lye zés sel (fó li á zás sal) gon dos ko dik 
a csa pa dék víz zel tör té nõ be mo só dá sok el há rí tá sá ról

Részt vesz a szennye zett ta laj mi e lõb bi ki ter me lé sé ben
Részt vesz a szennye zett ta laj el szál lí tá sá ban és ár ta -

lom men tes el he lye zé sé ben
Részt vesz a szennye zett víz tér át öb lí té sé ben
Fi gyel mez te tõ táb lá kat he lyez ki
Utó vizs gá la to kat vé gez az érin tett víz te rek ben
Utó el len õr zést tart a szennye zõ for rás nál
Részt vesz a szennye zett nö vény zet el tá vo lí tá sá ban és

ár ta lom men tes el he lye zé sé ben
Részt vesz a ta laj cse ré ben, a tisz ta ta laj jal tör té nõ fel töl -

tés ben
Gon dos ko dik a vé de ke zé si esz kö zök szennye zõ anyag-

men te sí té sé tõl
Biz to sít ja a mû tár gyak meg kö ze lít he tõ sé get (te rep ren -

de zés, ka szá lás, cser je ir tás)
Kar ban tart ja a mû tár gyak el zá ró szer ke ze te it
A gé pe ket, be ren de zé se ket üzem kész ál la pot ba he lye zi
Gon dos ko dik a so rom pók, út jel zõk fes té sé rõl
Kar ban tart ja a min ta vé tel esz kö ze it
Gon dos ko dik a vé del mi esz kö zök kar ban tar tá sá ról
El vég zi a vé del mi mû vek és vé de ke zé si he lyek kar ban -

tar tá sát
El vég zi a gépi esz kö zök egy sze rû kar ban tar tá sát, ja ví tá -

sát (gyer tya, ék szíj cse re, fagy ál ló fo lya dék)
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik ve szé lyes hul la dék szak sze rû gyûj té sé -

ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hid ro me te o ro ló gi ai jel lem zõk mé ré se
C Be szi vár gás
C Le fo lyás
C Fel szí ni és fel szín alat ti vi zek jel lem zõi
C Víz fo lyá sok ki ala ku lá sa
C Víz fo lyá sok al ak ta na
C Ál ló vi zek hid ro ló gi á ja
C Víz ál lás mé rés
C Víz ho zam-mé rés
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C Me der fel vé te li mó dok
C Nagy vi zek kár té te lei
C Bel víz el ve ze té se
C Ár men te sí té si mó dok
C Hid ro grá fia
C Hid ro szta ti ka alap egyen le te és al kal ma zá sa
C Víz nyo más áb rák
C Úszás vizs gá la ta
C Fo lya dék moz gá sok osz tá lyo zá sa
C Sza bad fel szí nû víz moz gás jel lem zõi
C Nyo más alat ti víz moz gás jel lem zõi
C Mû tárgy hid ra u li kai alap fo gal mak
C Víz fi zi kai jel lem zõi
C Víz ké mi ai jel lem zõi
C Víz bi o ló gi ai, bak te ro ló gi ai jel lem zõi
C Víz mi nõ sí tés
C Bi o ló gi a i lag bont ha tó szennye zõ anya gok tu laj -

don sá gai
C Bi o ló gi ai úton nem bont ha tó szennye zõ anya gok

tu laj don sá gai
C Mik ro szennye zõk tu laj don sá gai
C Hõ szennye zés okoz ta prob lé mák
C Ra dio ak tív szennye zés okoz ta prob lé mák
B Víz min ta vé te lek
B Fi zi kai víz mi nõ sé gi vizs gá la tok
B Ké mi ai víz mi nõ ség vizs gá la tok
B Bi o ló gi ai víz mi nõ ség vizs gá la tok
B To xi ko ló gi ai vizs gá la tok
B Gyors tesz tek al kal ma zá sa a víz mi nõ ség vizs gá la -

tok ban
C Szennye zett víz le vo nul ta tá sa
C Szennye zõ anya gok és ha tá suk
C Vé de ke zés víz kor mány zás sal
C Vé de ke zés le ve gõz te tés sel
C Vé de ke zés ké mi ai ke ze lés sel
C Vé de ke zés olaj szennye zé sek el len
C Vé de ke zés szi lárd úszó szennye zé sek el len
C Vé de ke zés so rán a víz bõl ki ke rült szennye zõ anya -

gok ke ze lé se
C Part meg tisz tí tá sa és hely re ál lí tá sa
C Kö rül zá rás, át ita tás és ki ter me lés a fel szí nen
C Víz- és olaj zá ró füg gö nyök al kal ma zá sa
C Ta laj vi zet szennye zõ olaj ki ter me lé se
C Szennye zé sek ta laj víz be ke rü lé sé nek meg elõ zé se
C Szennye zés mér té ké nek becs lé se
C Víz szennye zé sek el le ni vé de lem esz kö zei
C Tá jé koz ta tá si, kap cso lat tar tá si te vé keny sé gek
C Rend kí vü li szennye zé sek hely ben tar tá sa
C Fi gye lõ há ló zat te vé keny sé ge
C Vé de ke zés le foly ta tá sa
C Vé de ke zés utó mun ká la tai
C Véd mû vek, vé del mi esz kö zök fenn tar tá si és kar -

ban tar tá si mun kái
C Vé del mi nap lók és kár el há rí tá si ter vek al kal ma zá sa
C Bi zony la tok, BSZ-, MFBSZ-je gyek ki ál lí tá sa
C Vé dõ esz kö zök al kal ma zá sa

C Mun ka vé del mi elõ írá sok
B Sze lek tív hul la dék gyûj tés tech no ló gi ái
B Ter mé szet vé de le mi alap is me re tek
B Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
B Ve szé lyes hul la dé kok ra vo nat ko zó elõ írá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
5 Vé de ke zés ben al kal ma zott gé pek hasz ná la ta
4 Kar ban tar tá si, fenn tar tá si esz kö zök, gé pek hasz ná -

la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Mo no tó nia-tû rés
Fe le lõs ség tu dat
Ter hel he tõ ség
Meg bíz ha tó ság
Moz gás ko or di ná ció
Tes ti erõ
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés

A 31 853 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz kár el há rí tó
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja  meg ne ve zé se

1209–06 Víz kár el há rí tó fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
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2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1209–06 Víz kár el há rí tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz mi nõ sé gi kár el há rí tás, ár víz vé de lem, bel víz vé de lem
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:
gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sza ki do ku men tá lás szá mí tó gép hasz ná la tá val
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:
gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Víz mi nõ ség-vé de lem, ár víz-, bel víz- és kör nye zet vé de -

lem, biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 15%
3. fel adat 15%
4. fel adat 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 853 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Vízkárelhá -
rító meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai:

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz kár el há rí tó

Ké zi szer szá mok X

Kis gé pek X

Fenn tar tó gé pek X

Gép jár mû vek X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz kár el há rí tó

Vízi jár mû vek X

Vé del mi esz kö zök X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán al kal ma zott gé -
pek ke ze lé sé nek fel té te le a víz kár el há rí tó szak ké pe sí tés
ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott gép ke ze lõi jo go sít vány

11.

(274.)

VÍZMÛKEZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 853 06 1000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz mû ke ze lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 31 853 06 0100 31 01
Meg ne ve zés: Hid ro for ke ze lõ
Azo no sí tó szám: 31 853 06 0100 31 02
Meg ne ve zés: Víz gép ke ze lõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 8231

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz mû ke ze lõ 2 2000
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II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz mû ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya:  40 %
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4.  Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Ré szszak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hid ro for ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60 %
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 700

3. El mé let ará nya: 40%

4. Gya kor lat ará nya: 60%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1.  A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ
mun ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

8231 Víz mû gép ke ze lõ

2.  A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Vég zi és/vagy irá nyít ja a víz ki ter me lést

A tech no ló gi ai be ren de zé se ket üze mel te ti és/vagy
 ellenõrzi

Kar ban tar tá si fel ada to kat vé gez

Ivó víz há ló zat bõ ví té si mun ká kat vé gez

Kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi te vé keny sé get vé gez

Ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get lát el

Nyil ván tar tá so kat ve zet

Mé ré se ket vé gez

Mû sza ki do ku men tá ci ót hasz nál

Tech no ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

31 853 01 0000 00 00 Csa tor na mû-ke ze lõ

31 853 03 0000 00 00 Für dõ üze mi gé pész

4150 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám



IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1249–06  Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és
víz mû ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Szi vattyú kat mû köd tet
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta

C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írá sok
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2  ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2  ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2  ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2  ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2  ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2  ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
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Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1250–06 Víz mû ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A mû tárgy tól füg gõ en el len õr zi a víz ki vé te li mû tárgy

be öm lõ nyí lá sa it, rá csa it
Üzem be he lye zi a víz ki ter me lés hez szük sé ges szivaty -

tyúkat
Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz szint,

víz ho zam)
Víz ki vé te li szi vattyú kat el len õriz (szi vattyú tel je sít mény,

töm sze len ce, csap ágy ház, ka vi tá ció)
Tá ro zók idõ be li telt sé gé nek sza bá lyo zá sá val op ti ma li zál
Iszap-víz te le ní tést vé gez
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas- man gán ta la ní tó stb. be ren de zést

üze mel tet, el len õriz
Ge re be ne ket üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
El len õr zi a me den ce sze rel vé nye ket, túl fo lyó kat, szel lõ -

zõ ket
Töl ti/ürí ti a me den cé ket
Biz to sít ja az ál lan dó nyo mást a víz el lá tó rend sze rek ben
Üzem be he lye zi/le ál lít ja a hid ro fort
Be ál lít ja, il let ve el len õr zi a hid ro for üze mi nyo más tar -

to má nyát
Nyo más fo ko zó szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Há ló za ti tá ro ló kat kar ban tart
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon
Házi be kö tést ké szít
El ké szült ve ze ték sza ka szon nyo más pró bát vé gez
El ké szült ve ze ték sza kaszt fer tõt le ní ti, mo sat ja

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Há ló zat hely szín raj zi és mély sé gi el he lyez ke dés
C Ak nák és sze rel vé nyek ki ala kí tá sa
C Át eme lõk, nyo más fo ko zó gép há zak
C Csõ anya gok tu laj don sá gai, meg mun ká lá sa
C Csõ há ló zat el he lyez ke dé se (köz mû sáv, köz mû fo -

lyo só, alag út)

C Csõ kö té sek
B Fo lyó ví zi víz ki vé te li mû vek
B Ga lé ri ák
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
C Há ló zat mo sa tá si el já rá sok
D Ha zai nyers vi zek mi nõ sé ge
C Ivó víz mi nõ ség kö ve tel mé nyei
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Le ve gõz te tõ el já rá sok
D Nyers víz mi nõ ség vál to zá sát oko zó kö rül mé nyek
C Szol gál ta tói be kö té sek
C Ta laj víz dú sí tás
B Ta vi-víz ki vé te li mû vek, víz tá ro zók
C Tér szin ti tá ro zók, sze rel vé nyei, mû köd te té se
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Víz el lá tá si rend sze rek és kap cso la ta ik
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa
C Víz tor nyok fel épí té se, üze mel te té se
C Víz szál lí tás mód ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fel ada -
tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Új rá kö tés ki ala kí tá sa miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
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Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1252–06 Víz- és für dõ üze mi gép ke ze lés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Üzem be he lye zi és el len õr zi a kút üze met (nyo más, tel -

je sít mény fel vé tel), el len õr zi a kút vé del mi au to ma ti kát
Szük ség ese tén víz ho zam sza bá lyo zást, be ál lí tást vé gez
El len õr zi a ki ter melt víz fi zi kai pa ra mé te re it (szín, szag, 

át lát szó ság)

Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz -
szint, víz ho zam)

Víz szû rõ ket/szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Tech no ló gi ai vegy sze re ket ke zel, tá rol, be ke ver
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon
Köz re mû kö dik kút kar ban tar tá si mun kák ban
Köz re mû kö dik a víz ki vé te lé nek kar ban tar tá si mun ká i ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Fi gye lõ ku tak
C For rá sok, karszt vi zek
C Gáz ta la ní tás
C Komp resszo rok, lég be fú vók
C Ku tak, kút tí pu sok faj tái
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás rend szer e
C Üze mi min ta vé te lek
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Vé dõ te rü le tek
B Vegy szer ada go lás
C Víz szennye zõ for rá sai
C Víz bá zi sok ér zé keny sé ge
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1253–06 Hid ro for ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a me den ce sze rel vé nye ket, túl fo lyó kat, szel lõ -

zõ ket
Töl ti/ürí ti a me den cé ket
Szi vattyú kat mû köd tet
Biz to sít ja az ál lan dó nyo mást a víz el lá tó rend sze rek ben
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Üzem be he lye zi/le ál lít ja a hid ro fort
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Be ál lít ja, il let ve el len õr zi a hid ro for üze mi nyo más tar -
to má nyát

Nyo más fo ko zó szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írá sok
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írá sok
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ho zam-mé ré sek
C Ak nák és sze rel vé nyek ki ala kí tá sa
C Át eme lõk, nyo más fo ko zó gép há zak
C Ivó víz mi nõ ség kö ve tel mé nyei
C Tér szin ti tá ro zók, sze rel vé nyei, mû köd te té se
C Víz el lá tá si rend sze rek és kap cso la ta ik
C Víz tor nyok fel épí té se, üze mel te té se
C Víz szál lí tás mód ja
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Vé dõ te rü le tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1254–06 Víz gép ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Üzem be he lye zi és el len õr zi a kút üze met (nyo más, tel -

je sít mény fel vé tel), el len õr zi a kút vé del mi au to ma ti kát
Szük ség ese tén víz ho zam sza bá lyo zást, be ál lí tást vé gez
El len õr zi a ki ter melt víz fi zi kai pa ra mé te re it (szín, szag, 

át lát szó ság)
Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz szint,

víz ho zam)
A mû tárgy tól füg gõ en el len õr zi a víz ki vé te li mû tárgy

be öm lõ nyí lá sa it, rá csa it
Üzem be he lye zi a víz ki ter me lés hez szük sé ges szivaty -

tyúkat
Víz ki vé te li szi vattyú kat el len õriz (szi vattyú tel je sít -

mény, töm sze len ce, csap ágy ház, ka vi tá ció)
Tá ro zók idõ be li telt sé gé nek sza bá lyo zá sá val op ti ma li zál
Iszap-víz te le ní tést vé gez
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Víz szû rõ ket/szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas- man gán ta la ní tó stb. be ren de zést

üze mel tet, el len õriz
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ge re be ne ket üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
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De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Tech no ló gi ai vegy sze re ket ke zel, tá rol, be ke ver
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
El len õr zi a me den ce sze rel vé nye ket, túl fo lyó kat, szel lõ -

zõ ket
Töl ti/ürí ti a me den cé ket
Szi vattyú kat mû köd tet
Biz to sít ja az ál lan dó nyo mást a víz el lá tó rend sze rek ben
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Üzem be he lye zi/le ál lít ja a hid ro fort
Be ál lít ja, il let ve el len õr zi a hid ro for üze mi nyo más tar -

to má nyát
Nyo más fo ko zó szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Köz re mû kö dik kút kar ban tar tá si mun kák ban
Köz re mû kö dik a víz ki vé te lé nek kar ban tar tá si mun ká i ban
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re

C Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írá sok
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek
C Ak nák és sze rel vé nyek ki ala kí tá sa
C Át eme lõk, nyo más fo ko zó gép há zak
B Fo lyó ví zi víz ki vé te li mû vek
B Ga lé ri ák
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
D Ha zai nyers vi zek mi nõ sé ge
C Ivó víz mi nõ ség kö ve tel mé nyei
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Le ve gõz te tõ el já rá sok
D Nyers víz mi nõ ség vál to zá sát oko zó kö rül mé nyek
B Ta vi-víz ki vé te li mû vek, víz tá ro zók
C Tér szin ti tá ro zók, sze rel vé nyei, mû köd te té se
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Víz el lá tá si rend sze rek és kap cso la ta ik
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa
C Víz tor nyok fel épí té se, üze mel te té se
C Víz szál lí tás mód ja
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Fi gye lõ ku tak
C For rá sok, karszt vi zek
C Gáz ta la ní tás
C Komp resszo rok, lég be fú vók
C Ku tak, kút tí pu sok faj tái
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás rend szer e
C Üze mi min ta vé te lek
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Vé dõ te rü le tek
B Vegy szer ada go lás
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C Víz szennye zõ for rá sai
C Víz bá zi sok ér zé keny sé ge
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1255–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hid ro for ke -
ze lõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés -
hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Üzem be he lye zi és el len õr zi a kút üze met (nyo más, tel -

je sít mény fel vé tel), el len õr zi a kút vé del mi au to ma ti kát
Szük ség ese tén víz ho zam sza bá lyo zást, be ál lí tást vé gez
El len õr zi a ki ter melt víz fi zi kai pa ra mé te re it (szín, szag, 

át lát szó ság)
Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz szint,

víz ho zam)
A mû tárgy tól füg gõ en el len õr zi a víz ki vé te li mû tárgy

be öm lõ nyí lá sa it, rá csa it
Üzem be he lye zi a víz ki ter me lés hez szük sé ges szivaty -

tyúkat
Víz ki vé te li szi vattyú kat el len õriz (szi vattyú tel je sít -

mény, töm sze len ce, csap ágy ház, ka vi tá ció)
Tá ro zók idõ be li telt sé gé nek sza bá lyo zá sá val op ti ma li zál

Iszap-víz te le ní tést vé gez
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Víz szû rõ ket/szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas- man gán ta la ní tó stb. be ren de zést

üze mel tet, el len õriz
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ge re be ne ket üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Tech no ló gi ai vegy sze re ket ke zel, tá rol, be ke ver
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Há ló za ti tá ro ló kat kar ban tart
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon
Köz re mû kö dik kút kar ban tar tá si mun kák ban
Köz re mû kö dik a víz ki vé te lé nek kar ban tar tá si mun ká i ban
Új rá kö tés ki ala kí tá sa miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Házi be kö tést ké szít
El ké szült ve ze ték sza ka szon nyo más pró bát vé gez
El ké szült ve ze ték sza kaszt fer tõt le ní ti, mo sat ja
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
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C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Há ló zat hely szín raj zi és mély sé gi el he lyez ke dés
C Csõ anya gok tu laj don sá gai, meg mun ká lá sa
C Csõ há ló zat el he lyez ke dé se (köz mû sáv, köz mû fo -

lyo só, alag út)
C Csõ kö té sek
B Fo lyó ví zi víz ki vé te li mû vek
B Ga lé ri ák
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
C Há ló zat mo sa tá si el já rá sok
D Ha zai nyers vi zek mi nõ sé ge
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Le ve gõz te tõ el já rá sok
D Nyers víz mi nõ ség vál to zá sát oko zó kö rül mé nyek
C Szol gál ta tói be kö té sek
C Ta laj víz dú sí tás
B Ta vi-víz ki vé te li mû vek, víz tá ro zók
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
B Vé dõ rend sza bá lyok
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Fi gye lõ ku tak
C For rá sok, karszt vi zek
C Gáz ta la ní tás
C Komp resszo rok, lég be fú vók
C Ku tak, kút tí pu sok faj tái
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás rend szer e

C Üze mi min ta vé te lek
B Vé dõ rend sza bá lyok
B Vegy szer ada go lás
C Víz szennye zõ for rá sai
C Víz bá zi sok ér zé keny sé ge
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Kéz ügyes ség
Tes ti erõ
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1257–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Víz gép ke ze -
lõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Há ló za ti tá ro ló kat kar ban tart
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Új rá kö tés ki ala kí tá sa miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Házi be kö tést ké szít
El ké szült ve ze ték sza ka szon nyo más pró bát vé gez
El ké szült ve ze ték sza kaszt fer tõt le ní ti, mo sat ja
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Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Gép könyv ve ze tés
C Me net le ve lek ve ze té se
C Há ló zat hely szín raj zi és mély sé gi el he lyez ke dés
C Csõ anya gok tu laj don sá gai, meg mun ká lá sa
C Csõ há ló zat el he lyez ke dé se (köz mû sáv, köz mû fo -

lyo só, alag út)
C Csõ kö té sek
C Há ló zat mo sa tá si el já rá sok
C Szol gál ta tói be kö té sek
C Ta laj víz dú sí tás
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Be fe je zõ mun kák
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Kéz ügyes ség
Tes ti erõ
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1249–06 Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és
víz mû ke ze lõ fel ada tok

1250–06 Víz mû ke ze lõ fel ada tok

1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ
fel ada tok

1252–06 Víz- és für dõ üze mi gép ke ze lés

A 31 853 06 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Hid ro for ke ze lõ meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1253–06 Hid ro for ke ze lõ fel ada tok

A 31 853 06 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Víz gép ke ze lõ meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1254–06 Víz gép ke ze lõ fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1249–06 Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és

víz mû ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tech no ló gi ai el já rá sok, mû ve le tek is mer te té se
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sza ki do ku men tá lás, fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek

is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé de lem és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Min ta vé te le zé sek, mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk

mé ré se. A mé ré si ered mé nyek szá mí tó gép pel való ki ér té -
ke lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai, hid ra u li kai alap fo gal mak és a hoz zá juk

kap cso ló dó szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 10%
3. fel adat: 10%
4. fel adat: 30%
5. fel adat: 10%
6. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1250–06 Víz mû ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz el lá tó rend sze rek üze me, mû tár gyai, be ren de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ai be ren de zé sei, üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fela -

datok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz mû épí tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1252–06 Víz- és für dõ üze mi gép ke ze lés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz be szer zé sek és víz ki vé te lek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ái és anya gai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1253–06 Hid ro for ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egye di víz el lá tó be ren de zé sek üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1254–06 Víz gép ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz gé pé szet és au to ma ti zá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1255–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hidrofor -

kezelõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí -
tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ai be ren de zé se i nek üze mel te té se, 

mun ka vé del mi elõ írá sai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz ki vé te li mû vek jel lem zõ üze mel te té si fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Víz min ta vé te li el já rá sok és víz mi nõ sé gi vizs gá la tok.

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1257–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Víz gép ke ze -

lõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ai be ren de zé se i nek üze mel te té se, 

mun ka vé del mi elõ írá sai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz min ta vé te li el já rá sok és víz mi nõ sé gi vizs gá la tok.

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 60%
2. vizs ga rész: 20%
3. vizs ga rész: 10%
4. vizs ga rész: 10%

A 31 853 06 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Hid ro for ke -
ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100%

A 31 853 06 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Víz gép ke ze lõ 
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

6. vizs ga rész: 100%

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a
31 853 06 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Hid ro for ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100%

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a
31 853 06 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Víz gép ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

8. vizs ga rész: 100%

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz mû ke ze lõ
Hidrofor -

kezelõ
Víz gép ke ze lõ

La bor mû sze rek X X X

Szint jel zõ mû sze rek X X X

Víz tisz tí tó be ren de zé sek X X X

Tá ro lók X X X

He gesz tõ be ren de zé sek
(láng- ív)

X X X

Vé dõ esz kö zök X X X

Kis gé pek X X X

Szer szám gé pek X X X
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A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz mû ke ze lõ
Hidrofor -

kezelõ
Víz gép ke ze lõ

Szá mí tó gé pek X X X

Te le kom mu ni ká ci ós
esz kö zök

X X X

Ké zi szer szá mok X X X

Csõ sze re lés
ké zi szer szá mai

X X X

Csõ me net meg mun ká ló
szer szá mok

X X X

VII.

Egyebek

Az is ko lá nak olyan dif fe ren ci ált szak mai prog ra mot
kell ki dol goz nia, amely fi gye lem be ve szi a szak kép zé si
év fo lyam ra be lé põk el té rõ ta nu lá si út vo na la it. A szak ké -
pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re je lent ke zõ
 fogyatékossággal élõ sze mély te kin te té ben kü lö nö sen
 akkor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké pe sí tés meg -
szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná, vagy meg kér dõ -
je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso lat ban a
szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt, a fo gya té -
kos ság típu sának meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé nyé -
nek ismere tében.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán al kal ma zott gé -
pek ke ze lé sé nek fel té te le a víz gép ke ze lõ rész szak ké pe sí -
tés ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott gép ke ze lõi jo go sít vány

A kép zés mi ni má lis óra szá ma a víz mû ke ze lõ szak ké pe -
sí tés ese tén: 500 óra.

12.

(275.)

VÍZÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 853 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz ügyi tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3129

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz ügyi tech ni kus 2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz ügyi tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3129 Egyéb tech ni ku sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Szak mai elõ írásokat al kal maz
Mun ka szer ve zé si fel ada to kat lát el
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Ok ta tá son-kép zé sen részt vesz, il let ve tart
Részt vesz a terv ké szí té si mun kák ban
Kap cso la tot tart
Mé ré se ket, meg fi gye lé se ket vé gez
Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek lé te sí té sé ben köz re mû -

kö dik
Fenn tart ja, kar ban tart ja a víz gaz dál ko dá si lé te sít mé -

nye ket
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Üze mel te ti a ha jó zsi li pet
Fel szí ni víz ki ter me lé sét vég zi, irá nyít ja
Üze mel te té si és el len õr zé si mun kát vé gez
Részt vesz az ár ví zi vé de ke zés ben
Részt vesz a bel ví zi vé de ke zés ben
Részt vesz a he lyi víz kár-el há rí tá si mun kák ban
Részt vesz a víz mi nõ ség kár el há rí tá sá ban
Köz re mû kö dik víz hasz no sí tá si fel ada tok el lá tá sá ban

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

52 853 02 Víz- és szenny víz tech no ló gus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a jog sza bá lyi vál to zá so kat
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyi vál to zá sok ról
Bel sõ uta sí tá sok össze ál lí tá sá ban köz re mû kö dik
Kap cso ló dó EU-s jog sza bá lyo kat (ke ret irány el ve ket)

meg is mer
Köz re mû kö dik te lep he lyi en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik épí té si en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik víz jo gi en ge dély be szer zé sé ben
Terv egyez te té sen, be já rá son vesz részt
Át adás-át vé te li el já rás ban köz re mû kö dik
Részt vesz az üzem be he lye zé si el já rás ban, pró ba üze -

me lés ben
Bír sá go kat szá mol
Fi gye li a szab vá nyok vál to zá sa it
Mun ka idõ be osz tást ké szít
Mun ka uta sí tást ké szít
Gon dos ko dik az egyé ni vé dõ esz kö zök meg lé té rõl
Gon dos ko dik a biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le i rõl
El len õr zi a mun ka vé del mi elõ írások be tar tá sát
Anyag igényt ál lít össze
Be szer zi, be sze rez te ti az anya go kat, esz kö zö ket
Gon dos ko dik az esz kö zök kar ban tar tá sá ról
Sze lek tí ven gyûj ti, gyûj te ti a hul la dé kot
Gon dos ko dik a ve szé lyes hul la dék meg fe le lõ gyûj té sé -

rõl, át adá sá ról
Köz re mû kö dik a hul la dék be val lás el ké szí té sé ben
Mun ka vé del mi ok ta tást tart

Tech no ló gi ai to vább kép zé sen részt vesz, ese ten ként
 továbbképzéseket tart

Lá to ga tók nak be mu ta tót tart
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát szer keszt
Mû sza ki/tech no ló gi ai szá mí tá so kat vé gez
Ár aján la tot ál lít össze
Épí tés szer ve zé si ter ve ket ké szít
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel, szak mai szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Te re pi gyors mé ré se ket (tesz te ket) vé gez
Egy sze rû (ru tin) ké mi ai la bor vizs gá la to kat hajt vég re
In teg rált víz mi nõ sí tés ben köz re mû kö dik
Bi o ló gi ai víz mi nõ sí tést vé gez
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez és ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez és ér té kel
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Ve ze ték há ló za tok lé te sí té sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A ha tal mi ágak és funk ci ó ik
B A jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C A jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
C Ér vé nyes ség, ha tá lyos ság, köz zé té tel
C A vo nat ko zó kap cso ló dó ha zai jog sza bá lyok elõ -

írásai (Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, hul -
la dék gaz dál ko dá si, víz gaz dál ko dá si tör vények)

C A vo nat ko zó EU-s jog sza bá lyok elõ írásai (Víz ke -
ret irány elv)

C Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok (fõbb sza bá lyo zá si
 területek és mó dok)

B Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok (épí tés ügyi, víz ügyi, kör -

nye zet vé del mi) sa já tos sá gai
C A mû sza ki el len õri te vé keny ség sza bá lyai
C A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
C A vo nat ko zó EU-s szab vá nyok elõ írásai
C Mun ka egész ség ügyi elõ írások
C Ve szély for rá sok a szak te rü le ten
C El já rás bal eset ese tén
B Mun ka he lyi ve ze tõ mun ka vé del mi fel ada tai
C A Mun ka vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi fo ko za tok
B Jel leg ze tes tûz tí pu sok ok ta tá sá nak sza bá lyai
B A Tûz vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írásai
C A fõbb te vé keny sé gek kör nye ze ti ha tá sai
C A ne ga tív kör nye ze ti ha tá sok csök ken té sé nek le he -

tõ sé gei
C Az anya gok ve szé lyes sé gi osz tá lyok ba so ro lá sa
C Mun ka he lyi hul la dé kok gyûj té sé nek, tá ro lá sá nak

sza bá lyai
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C Te re pi gyors mé ré sek (tesz tek) tech no ló gi á ja
B Min ta vé te le zé si és ke ze lé si tech no ló gi ák
B Mi nõ sé gi és mennyi sé gi elem zés mód sze rei
B Víz és szenny víz mi nõ sé gi mu ta tó i nak szab vá nyos

meg ha tá ro zá si mód jai
B Bi o in di ká ció
B Víz mi nõ sí tés
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
B Víz raj zi mé ré sek
B Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Egye ne sek ki tû zé se és hossz mé ré sek
C De rék szö gû ko or di ná ta mé rés
B Szin te zés
C Föld hi va ta li nyil ván tar tá si rend szer
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré sé nek bizton -

ságos el já rá sai
C A mért pa ra mé te rek bõl to váb bi jel lem zõk szá -

mítása
B Hid ro ló gi ai szá mí tá sok
B Hid ra u li kai szá mí tá sok
B Tech no ló gi ai szá mí tá sok
B Raj zo lás, szer kesz tés
B Épí tõ anya gok
B Föld mun kák tech no ló gi á ja
B Ve ze ték épí tés tech no ló gi á ja
B Be ton tech no ló gia
B Ütem ter vek
B El ren de zé si ter vek
B Költ ség szá mí tá sok
B Anyag gaz dál ko dás
C Bér gaz dál ko dás
C Mun ka erõ-gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL CAD
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Épí té si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí té si rajz ké szí té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Csõ ve ze té kek, csõ sze rel vé nyek jel ké pe i nek ér tel -

me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
3 Tá jé ko zó dás

3 Tér ér zé ke lés
3 Áram lás tech ni kai gé pek (szi vattyúk, komp resszo -

rok meg haj tó mo tor ral) hasz ná la ta
3 Me te o ro ló gi ai mé rõ ál lo más mû sze re i nek hasz ná -

la ta
3 Jog sza bály- és szab vány gyûj te mé nyek (CD-jog -

tár), nor ma gyûj te mé nyek hasz ná la ta
3 Ge o dé zi ai mû sze rek hasz ná la ta
4 La bor tech ni kai esz kö zök (ké mi ai és bi o ló gi ai la -

bor fel sze re lé sek) hasz ná la ta
4 Te re pi gyors vizs gá la tok (tesz tek) esz kö ze i nek

hasz ná la ta
4 Hid ro met ri ai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
Hal lás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1227–06 Víz ügyi tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Moz gó sít ja a csa tor na õrö ket, se géd õrö ket, szivattyú-

 telepi gé pé sze ket
Gon dos ko dik a csa tor nák ban össze gyûlt usza dék, jég és 

hó aka dá lyok el tá vo lí tá sá ról
Gon dos ko dik a szi vattyú-te lep szük ség sze rin ti üze mel -

te té sé rõl
Fel mé ri az el ön tött te rü le te ket
Irá nyít ja a víz kor mány zást és a te rü le tén lévõ bel víz tá -

ro zók üze mét
Meg ha tá roz za a bel víz men te sí tés cél sze rû sor rend jét
Össze han gol ja és irá nyít ja vé del mi sza ka szon a vé de ke -

zé si mun kák el vég zé sét
Nyil ván tar tá so kat ve zet és je len té se ket ad a sza kasz

 védelemvezetõjének
Fel mé ri a bel víz vé del mi mû vek ben ke let ke zett ká ro kat
Irá nyít ja a ká rok hely re ál lí tá sát
Gon dos ko dik a vé del mi anya gok és esz kö zök ren del ke -

zés re ál lá sá ról
Irá nyít ja az ide ig le nes véd mû vek épí té sét
Meg ha tá roz za a mo bil szi vattyúk te le pí té sét
Meg ha tá roz za a víz le ve ze tés mód ját és he lyét
Se gít a víz ká rok fel mé ré sé ben
Ve ze ti a vé del mi nap lót és a nyil ván tar tá so kat
In téz ke dik az ön kor mány za ti-mû vek hely re ál lí tá sá ban
Ész le li és je len ti a víz szennye zést
Víz min tát vesz a szennye zé si hely rõl

2008/69. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4163



Részt vesz a ki vál tó ok és a szennye zõ fel de rí té sé ben
Biz to sít ja a vé de ke zés hez szük sé ges erõ for rá so kat
Lo ka li zál ja a szennye zést
Részt vesz a szennye zõ dés el tá vo lí tá sá ban
Gon dos ko dik a szennye zõ dés szak sze rû el szál lí tá sá ról
Nyil ván tar tá so kat ve zet és je len té se ket ad a vé de lem ve -

ze tés nek
Ön tö zõ mû vek rész ter ve zé sé ben köz re mû kö dik
Vízi köz mû vek rész ter ve zé sé ben köz re mû kö dik
Ön tö zõ mû vek üze mel te té sé ben vesz részt
Vízi köz mû vek üze mel te té sé ben vesz részt
Vízi köz mû vek lé te sí té sé ben vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Hid ro ló gi ai fo lya ma tok
B Víz kész le tek
C Hid ro ló gi ai sta tisz ti ka
B Hid ro sta ti ka
B Hid ro di na mi ka
C Mû tárgy hid ra u li ka alap jai
C Ár men te sí tés
B Ár víz vé de ke zés
B Bel víz vé de ke zés
C Víz mi nõ sé gi kár el há rí tás
C Eró zió el le ni vé de lem
C Pa tak sza bá lyo zás
C Fo lyó sza bá lyo zás
C Ön tö zés
C Víz el lá tás
C Csa tor ná zás
C Víz tá ro zók
C Ha jó zsi li pek
C Víz ki vé te lek
B Víz tisz tí tás tech no ló gi á ja
B Szenny víz tisz tí tás tech no ló gi á ja
C Ön tö zõ mû vek
C Víz lép csõk
B Gyep ta ka rók
B Ár vé del mi töl té sek
B Hul lám té ri véd er dõk
C Fém szer ke ze tek
B Be ton és vas be ton mû tár gyak
B Csa tor nák
C Víz mo sá sok és pa tak med rek
C Fo lyó med rek
C Bel sõ égé sû mo to rok
C Vil la mos mo to rok
C Sû rí tet le ve gõs haj tá sok
C Hid ra u li kus haj tás
C Föld mun ka gé pek
C Eme lõ gé pek és ra ko dó gé pek
C Szál lí tó jár mû vek
C Be ton és vas be ton tech no ló gia gé pei
C Víz te le ní tés gé pei

C Nö vény zet-kar ban tar tás gé pei
C Úszó mun ka gé pek
B Szer ke ze ti ré szek és mû kö dés
B Szi vattyúk ki vá lasz tá sá nak el vei
B Üze mi pa ra mé te rek és mé ré si mód juk
B Csõ ve ze té kek anya gai, kö té sek, sze rel vé nyek, ido -

mok
B Áram lás tech ni kai mé rõ be ren de zé sek
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus alap kap cso lá sok
C Pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat el len õr zés, irá nyí tás alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek, mû tár gyak hasz -

ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Szer ve zõ kész ség

Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Rend szer ben való gon dol ko dás

Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

Az 54 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz ügyi tech ni kus
 megnevezésû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1223–06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi
technikus feladatok

1227–06 Vízügyi technikus feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,
amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos jogi és szak igaz ga tá si fel ada tok a kör nye zet -

vé de lem, víz gaz dál ko dás te rü le tén
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé ré sek és hoz zá juk kap cso ló dó biz ton ság tech ni ka.

Raj zi fel dol go zás szá mí tó gép pel
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Lé te sí tés és fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 35%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1227–06 Víz ügyi tech ni kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gé pé szet, au to ma ti zá lás és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Víz hasz no sí tás és üze mel te tés, fenn tar tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gia, hid ra u li ka és víz kár el há rí tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz ügyi
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 60

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz ügyi tech ni kus

Építési munkák kéziszerszámai, eszközei X

Beton- és vasbetonmunkák
kéziszerszámai, eszközei

X

Földmunkák kéziszerszámai, eszközei X

Szigetelési munkák kéziszerszámai,
eszközei

X

Ácsmunkák kéziszerszámai, eszközei X

Part- és rézsû-burkolat építõ munkák
kéziszerszámai, eszközei

X

Csõvezeték-építõ munkák kéziszerszámai,
eszközei, mérõmûszerei

X

Gépészeti kézi- és szerelõszerszámok,
mérõeszközök, szerszámgépek

X

Számítógép, szoftver, nyomtató X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.
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3. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

Egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges elméleti
és gyakorlati tudáselemek (bemeneti kompetenciák) felsorolása

Építészet szakmacsoport

Kom pe ten cia-cso por tok
Kom pe ten ci ák

Sor szá ma Kom pe ten cia-cso por tok meg ne ve zé se

1. Alap kom pe ten ci ák Ki eme li a lé nye get
Vissza ad ja az ol va sot ta kat
Szö ve get leír
Fel is me ri az alap ve tõ össze füg gé se ket
Hasz nál ja a négy szám ta ni alap mû ve le tet
Szá mo ló gé pet hasz nál
Mér ték egy sé ge ket át vált
A hi bás ered ményt fel is me ri
Az ered mény nagy ság rend jét meg be csü li

2. In fo-kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci ák Meg ér ti a ka pott in for má ci ó kat
Kér dé se ket tesz fel
Vá la szo kat ad
Meg fo gal maz za a vé le mé nyét
Meg ér ti má sok kom mu ni ká ci ó ját
Fi gye lem be ve szi má sok vé le mé nyét

3. Szak mai kom pe ten ci ák Egy sze rû szö ve ges váz la tot ké szít
Egy sze rû rajz váz la tot ké szít
Mé ré se ket vé gez
Fel is me ri a sík és tér be li alak za to kat
Mennyi sé ge ket be csül

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Kom pe ten cia-cso por tok
Kom pe ten ci ák

Sor szá ma Kom pe ten cia-cso por tok meg ne ve zé se

1. Alap kom pe ten ci ák Ki eme li a lé nye get
Vissza ad ja az ol va sot ta kat
Meg ér ti az ol va sot ta kat
Szö ve get leír
Fel is me ri az alap ve tõ össze füg gé se ket
Hasz nál ja a négy szám ta ni alap mû ve le tet
Szá mo ló gé pet hasz nál
Mér ték egy sé ge ket át vált
A hi bás ered ményt fel is me ri
Az ered mény nagy ság rend jét meg be csü li

2. In fo-kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci ák Ki tar tó an fi gyel
Meg ér ti a ka pott in for má ci ó kat
Kér dé se ket tesz fel
Vá la szo kat ad
Meg fo gal maz za a vé le mé nyét
Meg ér ti má sok kom mu ni ká ci ó ját
Fi gye lem be ve szi má sok vé le mé nyét
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Kom pe ten cia-cso por tok
Kom pe ten ci ák

Sor szá ma Kom pe ten cia-cso por tok meg ne ve zé se

3. Szak mai kom pe ten ci ák Egy sze rû szö ve ges váz la tot ké szít
Mé ré se ket vé gez
Fel is me ri a sík és tér be li alak za to kat
Szín jel zé se ket ér tel mez
Raj zot ér tel mez

4. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

A külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe

történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott
Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések között

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM  ren de let ben sze rep lõ ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai

sor -
száma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 214. 54 582 05 0000 00 00 Víz épí tõ tech ni kus –

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ví zi köz mû-épí tõ

–

0001 54 01 Rá épü lés:
Víz épí té si bú vár

–

2. 215. 31 582 20 0000 00 00 Víz kút fú ró 33 5842 04 Víz kút fú ró

3. 265. 31 853 01 0000 00 00 Csa tor na mû-ke ze lõ 33 5842 01 Csa tor na mû-ke ze lõ

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na kar ban tar tó

33 5842 01 Csa tor na mû-ke ze lõ

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na üze mi
gép ke ze lõ

33 5842 01 Csa tor na mû-ke ze lõ

4. 267. 31 851 01 0000 00 00 Hul la dék fel vá sár ló –

5. 268. 33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelõ 33 7898 03 Településihulladék-
kezelõ

0100 31 01 Részszakképesítés:
Elektronikai hulladék-
válogató, -feldolgozó

33 7898 03 Településihulladék-
kezelõ

0100 31 02 Részszakképesítés:
Hulladékfeldolgozó-
gép-kezelõ

33 7898 03 Településihulladék-
kezelõ

0100 21 01 Részszakképesítés:
Hulladékgyûjtõ és
-szállító

21 7898 01 Településihulladék-
gyûjtõ és -szállító*

0100 21 02 Részszakképesítés:
Hulladékválogató és
-feldolgozó

21 7898 01 Településihulladék-
gyûjtõ és -szállító*

6. 269. 54 850 01 Környezetvédelmi
technikus

0010 54 01 Elágazás:
Energetikai
környezetvédõ

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus (energetika)

0010 54 02 Elágazás:
Hulladékgazdálkodó

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus
(hulladékgazdálkodás)
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Sor -
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM  ren de let ben sze rep lõ ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai

sor -
száma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

0010 54 03 Elágazás:
Környezetvédelmi
berendezés
üzemeltetõje

52 5470 04 –

0010 54 04 Elágazás:
Környezetvédelmi
méréstechnikus

52 5470 02 Környezetvédelmi
méréstechnikus 

0010 54 05 Elágazás:
Nukleáris energetikus

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus (nukleáris
energiaipar)

0010 54 06 Elágazás:
Vízgazdálkodó

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus
(vízgazdálkodás)

7. 270. 54 851 01 0000 00 00 Települési
környezetvédelmi
technikus

–

0100 52 01 Részszakképesítés:
Települési
környezetvédelmi
ügyintézõ

–

0100 51 01 Részszakképesítés:
Településüzemeltetõ
és -fenntartó

–

8. 271. 54 850 02 0000 00 00 Természet- és
környezetvédelmi
technikus

–

0100 33 01 Részszakképesítés:
Agrárkörnyezet-
védelmi ügyintézõ 

–

0100 33 02 Részszakképesítés:
Természetvédelmi
ügyintézõ 

–

9. 272. 52 853 02 Víz- és szennyvíz-
technológus

0010 52 01 Elágazás:
Szennyvíztechnológus

52 5842 02 Víz- és szennyvíz-
technológus technikus

0010 52 02 Elágazás:
Víztechnológus

52 5842 02 Víz- és szennyvíz-
technológus technikus

10. 273. 31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító –

11. 274. 31 853 06 1000 00 00 Vízmûkezelõ 33 5842 05 Vízmûkezelõ

0100 31 01 Részszakképesítés:
Hidroforkezelõ

33 5842 05 Vízmûkezelõ

0100 31 02 Részszakképesítés:
Vízgépkezelõ

33 5842 05 Vízmûkezelõ

12. 275. 54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 52 5842 03 Vízügyi technikus

5. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

A szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározások

Szak mai is me re tek fo gal ma

A mun ka te vé keny ség so rán köz vet le nül hasz nált, al kal ma zott tech no ló gi ai sza bá lyok ra, a mû ve le tek so rán hasz nált
anya gok, tár gyak, esz kö zök vi sel ke dé sé re, össze tet tebb esz köz- és for rás hasz ná lat ra, szám sze rû pa ra mé te rek re és mi nõ -
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sé gi jel lem zõk re, to váb bá a mun ka köz ben szo ká so san elõ for du ló, szük sé ges dön té se ket meg ha tá ro zó, va la mint a mun -
ka vég zés fel té te le i re és ha tá sa i ra, a mû ve le ti elõ írásoktól, mun ka vé del mi, kör nye zet vé del mi sza bá lyok tól való el té rés
koc ká za ta i ra és kö vet kez mé nye i re vo nat ko zó in for má ci ók és ada tok.

Tí pu sai

A szak mai is me re tek al kal ma zá si tí pu sá nak meg íté lé se kor nem kell figye lembe ven ni, hogy az is me ret mennyi re
 bonyolult, meg ta nu lá sá hoz mi lyen alap is me re tek re van szük ség stb.

,,A” tí pus (leg ma ga sabb)
Ön ál ló, gyors és hi bát lan is me ret al kal ma zás.
Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat koc ká -

zat tal jár (bal ese ti, kör nye ze ti, kár té te li stb.); egy sze rû ek, elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la -
mint a kom pe ten cia pó tol ha tat lan, hi á nya vagy hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé keny ség.

,,B” tí pus
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött hi bát lan is me ret al kal ma zás, hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé keny ség.
,,C” tí pus (kö zép sõ)
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött köz vet len sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí tás, köz re mû kö dés nél kül,

de for rá sok, se géd esz kö zök igény be vé te lé nek le he tõ sé ge mel lett; tá jé ko zó dás ra, elõ ze tes pró bá ra, se géd te vé keny sé gek -
re is ele gen dõ idõ alat ti; összes sé gé ben, il let ve ön el len õr zés és ja ví tás után meg fe le lõ mi nõ sé gû ered ménnyel tör té nõ
 ismeretalkalmazás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem jár
mun ka vé del mi, kör nye ze ti, il let ve je len tõs anya gi kár té te li koc ká zat tal; össze tet tek, de meg ha tá ro zó ele me ik ben elõ re
ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la mint a kom pe ten cia ne héz sé gek árán ki vált ha tó, hi á nya vagy
 hibázás ese tén ál ta lá ban nem hi ú sul meg a mun ka te vé keny ség.

,,D” tí pus
Rész ben köz vet len sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí tás sal, rész ben ön ál ló an vég zett meg fe le lõ is me ret al kal ma zás.
,,E” tí pus (leg ala cso nyabb)
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött ve ze tõi, szak mai irá nyí tás mel lett, sze mé lyes, a fel adat ra cél zott se gít ség

le he tõ sé ge mel lett; kér dés fel te vés re, fel adat köz be ni ér tel me zés re, tá jé ko zó dás ra, esz köz hasz ná lat ra ele gen dõ idõ alat ti;
a hiba is me re té ben ja ví tott, leg alább egyes meg ha tá ro zó rész le te i ben meg fe le lõ mi nõ sé gû is me ret al kal ma zás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem jár
mun ka vé del mi, kör nye ze ti, il let ve anya gi kár té te li koc ká zat tal; össze tet tek, csak egyes ele me ik ben ter vez he tõk, is mer -
he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la mint a sze mé lyes sze rep köz re mû kö dés re, rész vé tel re kor lá to zó dik.

Szak mai kész ség fo gal ma

A szak ké pe sí tés re jel lem zõ mun ka te vé keny ség au to ma ti kus, a tu dat köz vet len irá nyí tá sa nél kül mû kö dõ össze te võ je,
ele me, amely nek szint je az adott kész ség bir tok lá sa ré vén vé gez he tõ te vé keny ség tar tal mát tük rö zi.

Szint jei

5. szint
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött is ké pes a ta nult is me re tek ma gas szin tû, ön ál ló,

gyors, hi bát lan és szak sze rû al kal ma zá sá ra, te vé keny sé gé nek és a mun ka ered mé nyé nek ön ál ló el len õr zé sé re.
4. szint
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött is, köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás nél -

kül, ön ál ló an, gyor san, ke vés hi bá val ké pes a ta nult is me re tek szak sze rû al kal ma zá sá ra, a mun ka ered mé nyé nek el len õr -
zé sé re, a fel tárt hi bák ja ví tá sá ra.

3. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás nél kül, for rá sok

és se géd esz kö zök igény be vé te lé vel ké pes a ta nult is me re tek ön ál ló, gyors és szak sze rû al kal ma zá sá ra, a fel tárt hi bák ja -
ví tá sá ra.

2. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött, rend sze res irá nyí tás mel lett ké pes a mun ka vég zés re, il let ve

a fel adat el lá tá sá ra, a hi bák se gít ség gel tör té nõ fel tá rá sá ra és azok ön ál ló ja ví tá sá ra.
1. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött fo lya ma tos irá nyí tás és cél zott se gít ség nyúj tás mel lett ké pes 

a mun ka vég zés re, il let ve a fel adat el lá tá sá ra, az is me re tek meg fe le lõ mi nõ sé gû al kal ma zá sá ra.
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Az oktatási és kulturális miniszter
16/2008. (IV. 30.) OKM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 97.  §-ának b) pont já ban, to váb bá a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) és k) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – szak kép -
zés te kin te té ben a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel,
 illetve a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let (a továb biak ban: R.) a kö -
vet ke zõ 17/A.  §-sal egé szül ki:

„17/A.  § (1) Ha a kö zép fo kú is ko la a ki len ce dik év fo -
lyam nál ala cso nyabb év fo lyam ra hir det fel vé telt, a fel vé -
te li ké rel mek rõl vagy a ta nul má nyi ered mé nyek alap ján,
vagy a ta nul má nyi ered mé nyek és a köz pon ti lag ki adott
egy sé ges, kom pe ten cia ala pú fel adat la pok kal meg szer ve -
zett írás be li vizs ga ered mé nyei alap ján dönt het.

(2) Ha a kö zép fo kú is ko la a ki len ce dik év fo lyam nál ala -
cso nyabb év fo lyam ra hir det fel vé telt, az egy sé ges kö ve tel -
mé nyek sze rint szer ve zett írás be li vizs gán való rész vé tel -
hez ak kor köt he ti a fel vé te li ké re lem el bí rá lá sát, ha ah hoz
a fenn tar tó hoz zá já rult, to váb bá azt az adott ta nul má nyi
 területen a je lent ke zõk ma gas szá ma in do kol ja. E be kez -
dés al kal ma zá sá ban a je lent ke zõk ma gas szá má nak az
 tekinthetõ, ha az elõ zõ há rom év át la gá ban a je lent ke zõk
lét szá ma leg alább más fél sze re se volt a fel ve he tõk lét szá -
má nak.

(3) Ha a kö zép fo kú is ko la a ki len ce dik év fo lya má ra hir -
det fel vé telt, a fel vé te li ké rel mek rõl a kö vet ke zõ szem pon -
tok mér le ge lé sé vel dönt het:

a) ki zá ró lag a ta nul má nyi ered mé nyek, vagy
b) a ta nul má nyi ered mé nyek és a köz pon ti lag ki adott

egy sé ges, kom pe ten cia ala pú fel adat la pok kal meg szer ve -
zett írás be li vizs ga ered mé nye, vagy

c) a ta nul má nyi ered mé nyek, a köz pon ti lag ki adott
egy sé ges, kom pe ten cia ala pú fel adat la pok kal meg szer ve -
zett írás be li vizs ga és a szó be li meg hall ga tás ered mé nye
alap ján.

(4) A köz pon ti lag szer ve zett írás be li vizs gá hoz ma gyar
nyel vi és ma te ma ti kai kom pe ten ci á kat mérõ kü lön-kü lön
fel adat la pok ké szül nek azok ré szé re, akik

a) a nyolc év fo lya mos gim ná zi um ba,
b) a hat év fo lya mos gim ná zi um ba,

c) az ál ta lá nos tan terv alap ján fo lyó fel ké szí tést nyúj tó
kö zép fo kú is ko la 9. év fo lya má ra,

d) a ki emel ke dõ te het sé get ki bon ta koz ta tó fel ké szí tést
nyúj tó (a továb biak ban: te het ség gon do zó) kö zép fo kú
 iskola ki len ce dik év fo lya má ra
je lent kez nek.

(5) Ha a kö zép fo kú is ko la a mû vé sze ti vagy test kul tu rá -
lis ta nul má nyi te rü le ten hir det fel vé telt – a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zot tak mel lett –, to váb bi ké pes sé gek, kész -
sé gek meg lé tét is vizs gál hat ja. A ké pes sé gek, kész sé gek
vizs gá la tát az ál ta lá nos fel vé te li el já rás idõ sza ká ban kell
meg szer vez ni.

(6) Ha a kö zép fo kú is ko la nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi
ne ve lés ben és ok ta tás ban vesz részt, a hoz zá je lent ke zett
ta nu lók szö veg ér té si kom pe ten ci á i nak a vizs gá la tá hoz a
köz pon ti lag ki adott egy sé ges, kom pe ten cia ala pú ma gyar
nyel vi fel adat la pok he lyett hely ben ké szí tett, kom pe ten -
cia ala pú, nem ze ti sé gi nyel vû szö veg ér té si fel adat sort
hasz nál hat. Az e fel adat sor ral el ér he tõ ma xi má lis pont -
szám leg fel jebb az írás be li vizs gán el ér he tõ ma xi má lis
pont szám öt ven szá za lé ka le het, a fenn ma ra dó leg alább
 ötven szá za lé kot pe dig a köz pon ti lag ki adott egy sé ges ma -
te ma ti ka fel adat sor meg ol dá sa alap ján kell szá mí ta ni.
A fel vé te li ké rel mek el bí rá lá sá nál a fel vé te li fel té te lek nek
meg fe le lõ, az adott nem ze ti ség hez tar to zó ta nu ló kat
elõny ben kell ré sze sí te ni.

(7) Szak kép zõ év fo lyam ra tör té nõ fel vé te li, át vé te li ké -
rel mek el bí rá lá sá nál – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
mel lett – figye lembe kell ven ni az is ko lai elõ kép zett ség,
a szak mai elõ kép zett ség meg lé tét, a pá lya al kal mas sá gi,
a szak mai al kal mas sá gi, az egész ség ügyi kö ve tel mé nyek -
nek való meg fe le lést.

(8) A köz pon ti lag szer ve zett írás be li vizs gá hoz a fel -
adat la po kat a vizs gák tí pu sa és az év fo lya mok sze rint
 külön-külön meg szer ve zett bi zott sá gok ké szí tik el. A fel -
adat lap-ké szí tõ bi zott sá gok tag ja it az Ok ta tá si Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal), el nö két az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter kéri fel. A fel adat lap-ké szí tõ bi zott ság az el nök
irá nyí tá sá val mû kö dik. Az el nök fe le lõs a fel adat la pok,
 javítási, ér té ke lé si út mu ta tók szak sze rû el ké szí té sé ért, tar -
tal mi és for mai meg fe le lõ sé gé ért.

(9) Amennyi ben a kö zép fo kú is ko la úgy dönt, hogy
 valamely ta nul má nyi te rü le ten fel vé te li el já rá sá ban a je -
lent ke zõk szá má ra elõ ír ja a köz pon ti lag szer ve zett írás be li
vizs gát, kö te les mind két tárgy ból meg hir det ni és meg szer -
vez ni azt.

(10) A köz pon ti lag ki adott egy sé ges, kom pe ten cia ala pú 
fel adat la pok kal meg szer ve zett írás be li vizs gán el ért ered -
ményt – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel osz tás nak
meg fele lõen – min den olyan kö zép fo kú is ko la kö te les
 elfogadni, ame lyik elõ ír ta az írás be li vizs gán való rész vé -
telt, füg get le nül at tól, a je lent ke zõ me lyik is ko lá ban vett
részt az írás be li vizs gán.

A (4) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti írás be li vizs gák
ered mé nye i nek egy más kö zöt ti át szá mí tá sá ra nincs lehe -
tõség.
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(11) A köz pon ti lag ki adott egy sé ges, kom pe ten cia ala pú 
fel adat la pok kal meg szer ve zett írás be li vizs gát szer ve zõ
kö zép fo kú in téz mény ve ze tõ je kö te les a tan év rend jé rõl
 szóló ren de let ben meg ha tá ro zott írás be li vizs ga tar ta ma
alatt a Hi va tal ál tal mû köd te tett ADAFOR rend szert fi gye -
lem mel kí sér ni az in téz mény ben.”

2.  §

Az R. 26.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A szak kép zõ is ko la kö te les gon dos kod ni a kö vet -

ke zõ szak mai vizs ga idõ szak ban a szak mai vizs ga meg -
szer ve zé sé rõl

a) az elsõ ja ví tó vizs gá ra je lent ke zõk szá má ra,
b) a pót ló vizs gá ra je lent ke zõk szá má ra,
c) a ta nu lói jog vi szony fenn ál lá sa alatt meg kez dett, de

be nem fe je zett vizs ga be fe je zé sé re je lent ke zõk szá má ra,
d) azok szá má ra, akik a tan évet ered mé nye sen le zár ták, 

de a szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te le i nek az elsõ vizs -
ga idõ szak ban nem tud tak ele get ten ni, amennyi ben a szak -
ké pe sí tés meg szer zé sé re való fel ké szí tés ta nu lói jog -
viszonyban, az adott is ko lá ban folyt.

Az elsõ ered mény te len szak mai vizs ga nap ján az is ko la
tá jé koz tat ja a ta nu lót a kö vet ke zõ vizs ga idõ szak ra ter ve -
zett szak mai vizs gá ról és a je lent ke zés sel kap cso la tos köz -
te le zett sé gek rõl.”

3.  §

(1) Az R. 39/D.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az is ko la igaz ga tó ja fel ve he ti a ké pes ség-ki bon ta -
koz ta tó fel ké szí tés be azt a ta nu lót is, aki nem hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû, fel té ve, hogy a ta nu ló hát rá nyos hely -
ze tû nek mi nõ sül. Az így fel ve he tõ ta nu lók lét szá ma azon -
ban nem ha lad hat ja meg az adott osz tály ba fel vett, ké pes -
ség-ki bon ta koz ta tó fel ké szí tés ben részt vevõ ta nu lók tíz
szá za lé kát, tört lét szám ese tén fel fe lé ke re kít ve.”

(2) Az R. 39/D.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Nem in dít ha tó ké pes ség-ki bon ta koz ta tó fel ké szí -
tés, ha az ál ta lá nos is ko lá ban év fo lya mon ként több osz tály 
mû kö dik, és év fo lya mon ként az egyes osz tá lyok ban a hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá má nak az osz -
tály ba járó összes ta nu ló lét szá má hoz vi szo nyí tott ará nya
el té rõ az osz tá lyok kö zött, amennyi ben ez az el té rés bár -
mely két osz tály kö zött meg ha lad ja a hu szon öt szá za lé kot.
Tag in téz mény ese té ben az osz tá lyok kö zöt ti el té rést csak
az egyes tag in téz mé nyen be lül kell vizs gál ni. Amennyi ben 
bár mely fel adat el lát ási he lyen össze vont osz tály és nem
össze vont osz tály egy aránt mû kö dik, az össze vont osz tály
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lói arány szá mát az
össze vo nás ban érin tett év fo lya mok hal mo zot tan hát rá nyos 

hely ze tû ta nu lói arány szá má nak át la gá val kell össze -
hasonlítani.”

4.  §

Az R. 39/E.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„39/E.  § (1) In teg rá ci ós fel ké szí tés ben vesz nek részt
azok a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó fel ké szí tés ben részt vevõ
ta nu lók, akik egy osz tály ba, osz tály bon tás ese tén egy cso -
port ba jár nak azok kal a ta nu lók kal, akik nem vesz nek részt 
a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó fel ké szí tés ben. Az in teg rá ci ós
fel ké szí tés meg szer ve zé se nem jár hat együtt a hal mo zot -
tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók el kü lö ní té sé vel. E ren del -
ke zé sek al kal ma zá sá ban – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a ta nu lók el kü lö ní té sét je len ti, ha

a) az is ko lá ban, tag is ko lá ban a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû ta nu lók osz tá lyon, osz tály bon tás ese tén, cso por -
ton be lü li ará nya az in téz mény bár mely osz tá lyá ban, cso -
port já ban meg ha lad ja az öt ven szá za lé kot,

b) az is ko lá ban, tag is ko lá ban év fo lya mon ként több
osz tály mû kö dik, és év fo lya mon ként a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu lók osz tá lyo kon be lü li ará nya kö zöt ti
el té rés bár mely két osz tály ese té ben meg ha lad ja a hu szon -
öt szá za lé kot. Tag in téz mény ese té ben az osz tá lyok kö zöt ti 
el té rést csak az egyes tag in téz mé nyen be lül kell vizs gál ni,

c) a te le pü lé sen több is ko la mû kö dik, és azok bár me lyi -
ké ben a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók is ko lán
be lü li ará nya és a te le pü lés összes is ko lá já ban a hal mo zot -
tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá má nak a te le pü lés
összes is ko lá já ba járó ta nu lók lét szá má hoz vi szo nyí tott
ará nya kö zöt ti el té rés több mint hu szon öt szá za lék.

(2) Nem je len ti a ta nu lók el kü lö ní té sét, ha az is ko lá ban
leg fel jebb két olyan osz tály van, ahol a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu lók osz tá lyon be lü li ará nya meg ha lad ja
az öt ven szá za lé kot, de nem éri el a het ven szá za lé kot.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ja ese tén a te le pü lé si arány
meg ál la pí tá sá hoz a nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ál tal
mû köd te tett is ko lák ta nu lói össze té te lét is vizs gál ni kell,
ha köz ok ta tá si meg ál la po dás alap ján, vagy a köz ok ta tá si
tör vény 81.  §-ának (11) be kez dé se sze rin ti egy ol da lú nyi -
lat ko zat tal köz re mû kö dik az ön kor mány za ti feladatellá -
tásban, figye lembe véve a köz ok ta tá si tör vény 81.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kat. A nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ál tal mû köd te tett is ko lák ese té ben az
arány szá mí tást a hely ben la kó hellyel, en nek hi á nyá ban
tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ ta nu lók ra kell vo nat koz -
tat ni.

(4) Amennyi ben bár mely fel adat el lát ási he lyen össze -
vont osz tály és nem össze vont osz tály egy aránt mû kö dik,
az össze vont osz tály hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu -
lói arány szá mát az össze vo nás ban érin tett év fo lya mok
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lói arány szá má nak
át la gá val kell össze ha son lí ta ni.
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(5) Az in teg rá ci ós fel ké szí tést – ha e ren de let más képp
nem ren del ke zik – az ál ta lá nos is ko la va la mennyi osz tá -
lyá ban meg kell szer vez ni.

(6) Amennyi ben az ál ta lá nos is ko la nem tud ele get ten -
ni az (5) be kez dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, a
2008/2009. tan év tõl in teg rá ci ós fel ké szí tést in dít hat az
elsõ év fo lya mán, ezt köve tõen fel me nõ rend szer ben.
A töb bi év fo lya mon ké pes ség-ki bon ta koz ta tó fel ké szí tés
szer vez he tõ. A 2008/2009. tan év tõl in teg rá ci ós fel ké szí tés 
in dít ha tó a szak is ko la és a kö zép is ko la ki len ce dik év fo lya -
mán, s ezt köve tõen fel me nõ rend szer ben.

(7) Ha az át he lye zés in do kolt sá ga a kép zé si kö te le zett -
ség rõl és a pe da gó gi ai szak szol gá la tok ról  szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM ren de let 12.  §-ának (2) be kez dé se alap ján
kez de mé nye zett, il let ve 20.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog -
lalt fe lül vizs gá lat ered mé nye ként meg szûnt, a kö te le zõ
fel vé telt biz to sí tó, vagy a vá lasz tott ál ta lá nos is ko lá ba
vissza he lye zett ta nu ló ne ve lé se és ok ta tá sa te kin te té ben
a 39/D.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt pe da gó gi ai prog ra mot
kell ala pul ven ni.

(8) Ha az óvo da az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal
ki adott sze mé lyi ség fej lesz tõ, te het ség gon do zó, fel zár kóz -
ta tó prog ram sze rint szer ve zi a ne ve lést, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint – nyil vá nos pá lyá zat út ján –
e fel adat el lá tá sá hoz kü lön tá mo ga tást igé nyel het. A tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos sza bá lyok ról kü lön
jog sza bály ren del ke zik.”

5.  §

(1) Az R. 39/H.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók
Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já ban
(a továb biak ban: Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram) részt
ve het nek azok a szak is ko lák és kol lé gi u mok, ame lyek
 közösen vál lal ják, hogy a Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog -
ram ban részt ve võ ta nu lók nak nap pa li rend sze rû is ko lai
ok ta tás ke re té ben szak is ko lá ban, kol lé gi u mi el he lye zés sel 
ál la mi lag el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé sét biz to sít -
ják.”

(2) Az R. 39/H.  §-ának (10)–(12) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ban részt vevõ 
szak is ko la és kol lé gi um ki vá lasz tá sa – az Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal ki írt – nyil vá nos pá lyá zat út ján
tör té nik. A pá lyá za tot az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Miniszté -
rium hon lap ján kell meg hir det ni.

(11) A pá lyá za to kat az e cél ra lét re ho zott há rom tagú
 bizottság – a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har minc
 napon be lül – bí rál ja el. A gyõz tes pá lyá zók ne vét – a pá -
lyá za tok el bí rá lá sá tól szá mí tott öt na pon be lül – az Okta -
tási és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hon lap ján nyil vá nos ság ra
kell hoz ni, va la mint a nyer te se ket írás ban ér te sí te ni kell.
A bi zott ság maga ha tá roz za meg mû kö dé sé nek rend jét

 azzal a meg kö tés sel, hogy dön té sét egy sze rû szó több ség -
gel hoz za. A ta go kat a te vé keny sé gük el lá tá sá ért dí ja zás
nem il le ti meg.

(12) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
a) a Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram in dí tá sá ra és az

ala pí tó ok irat en nek meg fe le lõ mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
szán dék nyi la to ko za tot,

b) a fenn tar tó – a pá lyá za ton való rész vé telt tá mo ga tó –
nyi lat ko za tát,

c) a szak is ko la és a kol lé gi um – az Ok ta tá si Köz löny
2007. évi LI. év fo lyam 11. szá má ban köz zé tett „Hal mo -
zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kollé -
giumi-Szakiskolai Prog ram já ban” – meg ha tá ro zot tak sze -
rint el ké szí tett és egy más sal pe da gó gi ai szem pont ból
összeg han golt pe da gó gi ai prog ram ját.”

(3) Az R. 39/H.  § -a a kö vet ke zõ (13)–(14) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) A Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ba a tan év
rend jé ben meg ha tá ro zot tak sze rint le het be kap cso lód nia
an nak, aki ta nu lói jog vi szony ban áll, hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû, és

a) a szak is ko la ki len ce dik év fo lya má ra je lent ke zik és
egy út tal kol lé gi u mi el lá tást is kér, vagy

b) a köz ok ta tá si tör vény 27.  §-ának (8) be kez dé se alap -
ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban kí ván részt ven ni ab ban a tan -
év ben, amely ben a pá lyá zat meg hir de tés re ke rül és egy út -
tal kol lé gi u mi el lá tást is kér.

(14) E § (6) és (13) be kez dé sé ben fog lalt, a ta nu lói
 pályázatok be nyúj tá sá val kap cso la tos el já rást a Hi va tal
szak ér tõk be vo ná sá val el len õr zi. Ha a szak mai el len õr zés
tan ügy-igaz ga tá si sza bály ta lan sá go kat tár fel, a Hi va tal
ha tó sá gi el len õr zést vé gez.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 39/K.  §-sal és az azt meg elõ zõ
 alcímmel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi 39/K.  §
szá mo zá sa 39/L.  §-ra vál to zik:

„A tehetséggondozó középiskola

39/K.  § (1) Te het ség gon do zó kö zép is ko la az az is ko la,
ame lyik a pe da gó gi ai prog ram ját a köz ok ta tá si tör vény
95.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja alap ján ki adott „Te het ség -
gon do zó ok ta tá si prog ram” (pe da gó gi ai rend szer) alap ján
ké szí ti el, to váb bá azok nak a hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tû ta nu lók nak, akik fel vé telt nyer tek, leg alább két év -
folyamon ke resz tül fel zár kóz ta tó fog lal koz ta tást biz to sít.

(2) A te het ség gon do zó kö zép is ko la te het ség-ki bon ta -
koz ta tó fog lal ko zá so kat hir det az ál ta lá nos is ko la he te dik
és nyol ca dik év fo lya má ra járó hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû ta nu lók ré szé re, amennyi ben a költ ség ve té si for -
rá sok vagy Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá sok a pénz ügyi fel té te -
le ket eh hez biz to sít ják. A fog lal ko zá so kért el len szol gál ta -
tás nem kér he tõ a ta nu ló tól, il let ve a szü lõ tõl. A te het -
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ség-ki bon ta koz ta tó fog lal ko zá sok is ko la ál tal meg ha tá ro -
zott szak mai cél rend sze rét, meg va ló sí ta ni kí vánt szak mai
prog ram ját, két ha vi bon tás ban ter ve zett üte me zé sét és az
al kal maz ni kí vánt pe da gó gi ai mód sze re ket az is ko la a
hon lap ján kö te les meg hir det ni min den tan év szep tem ber
30-ig.

(3) A te het ség gon do zó kö zép is ko la ki vá lasz tá sa – az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal ki írt – nyil vá nos
pá lyá zat út ján tör té nik. A pá lyá za tot az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um hon lap ján kell meg hir det ni.

(4) A pá lyá za to kat az e cél ra lét re ho zott bi zott ság – a
pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har minc na pon be lül –
bí rál ja el. A gyõz tes pá lyá zók ne vét – a pá lyá za tok el bí rá -
lá sá tól szá mí tott öt na pon be lül – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um hon lap ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni, va la -
mint a nyer te se ket írás ban ér te sí te ni kell.

(5) A bi zott ság há rom tag ból áll, amely be az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter, a Gim ná zi u mok Or szá gos Szö vet sé ge 
és a Te het ség se gí tõ Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge
egy-egy ta got de le gál. A bi zott ság maga ha tá roz za meg
mû kö dé sé nek rend jét az zal a meg kö tés sel, hogy dön té sét
egy sze rû szó több ség gel hoz za. A ta go kat a te vé keny sé gük 
el lá tá sá ért dí ja zás nem il le ti meg.

(6) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
a) az is ko la ala pí tó ok ira tát,
b) a fenn tar tó – a pá lyá za ton való rész vé telt tá mo ga tó –

nyi lat ko za tát,
c) az is ko la pe da gó gi ai prog ram ját, a (2) be kez dés ben

meg ha tá ro zott te het ség-ki bon ta koz ta tó fog lal ko zá sok ter -
vét.”

7.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

8.  §

A XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um költ ség ve té -
si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2008.
évi fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 13/2008. (IV. 10.)
OKM ren de let 32.  §-ának fel ve ze tõ szö ve ge és a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha
a) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -

sé tõl vissza lép, vagy”

9.  §

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

(2) Az R. – e ren de let 6.  §-ával be ik ta tott – 39/K.  §-ában
fog lal ta kat elsõ al ka lom mal a 2009. év ben szer ve zett fel -
vé te li el já rá sok so rán kell al kal maz ni, az zal az el té rés sel,

hogy ad dig az idõ pon tig, amed dig nem ke rül ki adás ra és
be ve ze tés re a „Te het ség gon do zó ok ta tá si prog ram” (pe da -
gó gi ai rend szer) azok a kö zép fo kú is ko lák al kal maz hat ják
a te het ség gon do zó kö zép is ko lá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket, ame lyek nek a he lyi tan ter vé ben adott tan tárgy is me -
re te i bõl leg alább öt ta ní tá si év óta emelt szin tû ok ta tás
 folyik, to váb bá az alatt az idõ szak alatt az emelt szin tû
 oktatásra az adott in téz mény vo nat ko zá sá ban elsõ hely -
ként be nyúj tott fel vé te li ké rel mek szá ma meg ha lad ta a fel -
ve he tõ lét szám más fél sze re sét, va la mint a fel vé te li ké rel -
mek el bí rá lá sá hoz az is ko la elõ ír ta az írás be li vizs gán való
rész vé telt.

(3) E ren de let 1–8.  §-a 2008. má jus 15-én ha tá lyát
 veszti.

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

Melléklet
a 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelethez

[8. számú melléklet
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez]

A középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendje
és a felvételi eljárás szabályai

A továbbtanulási pályaválasztási feladatok

Az ál ta lá nos is ko la min den év ok tó ber 31-éig a nyol ca -
dik év fo lyam ra járó ta nu ló kat szó ban tá jé koz tat ja a kö zép -
fo kú is ko lai fel vé te li el já rás rend jé rõl, a he te dik év fo lyam -
ra járó ta nu lók szü le it pe dig írás ban tá jé koz tat ja ar ról,
hogy gyer me kük is ko láz ta tá sá val kap cso la tos kér dés ben a
szü lõk nek kö zö sen kell dön te ni ük, to váb bá, hogy a köz tük 
lévõ vita el dön té se a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik, és gyer -
me kük je lent ke zé si lap ját az is ko lá nak ak kor is to váb bí ta -
nia kell, ha a szü lõk kö zött nincs meg ál la po dás.

A középfokú iskolai felvételi tájékoztató

1.1. A gim ná zi um, a szak kö zép is ko la és a szak is ko la
(a továb biak ban együtt: kö zép fo kú is ko la) fel vé te li tá jé -
koz ta tót ké szít, me lyet min den év ok tó ber 31-éig kö te les
a hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz ni, va la mint a köz ok ta tás
in for má ci ós rend sze ré ben a nyil vá nos ság szá má ra köz zé -
tett, az is ko lá ra vo nat ko zó do ku men tu mok kö zött el he -
lyez ni. A Hi va tal a köz ok ta tás in for má ci ós rend sze ré ben
tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za tal té nyét el len õr zi.

1.2. A fel vé te li tá jé koz ta tó nak tar tal maz nia kell a kö -
zép fo kú is ko la fel vé te li el já rá sá nak rend jét, to váb bá, ha az 
is ko la fel vé te li vizs gát tart, a vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés
mód ját, a vizs ga kö ve tel mé nye it, a vizs ga idõ pont ját és
 helyét, a vizs gá zó tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sét, a je lent ke -
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zõk rang so ro lá sá nak mód ját, kü lön meg je le nít ve a köz ok -
ta tá si tör vény 30.  § (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ta nu -
lók ese té ben al kal ma zott spe ci á lis ér té ke lé si sza bá lyo kat.
A fel vé te li tá jé koz ta tó ban az is ko lá nak kö zöl nie kell az
OM azo no sí tó szá mát, to váb bá azo kat a ta nul má nyi le he -
tõ sé ge ket, ame lyek kö zül a ta nu ló vá laszt hat [pél dá ul ál ta -
lá nos tan terv alap ján fo lyó ok ta tás, emelt szin tû ok ta tás,
szak kép zés ben a szak ma cso port (a továb biak ban együtt:
ta nul má nyi te rü let) meg ne ve zé sét] és a ta nul má nyi te rü le -
tet je lö lõ bel sõ kó dot.

1.3. A kö zép fo kú is ko la a fel vé te li tá jé koz ta tó já ban kö -
te les köz zé ten ni, ha

1.3.1. részt vesz a kö te le zõ fel vé te li fel ada tok el lá tá sá -
ban, meg je löl ve azt a fel vé te li kör ze tet, amely ben la kó -
hellyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõk
át vé te li, fel vé te li ké rel mét nem uta sít hat ja el,

1.3.2. egy sé ges is ko la ként az ál ta lá nos is ko la fel ada tai
mel lett a gim ná zi um, a szak kö zép is ko la, a szak is ko la fel -
ada tai kö zül leg alább egyet el lát, an nak sza bá lya it, hogy
az is ko la ta nu ló ja a pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott 
mi lyen fel té te lek kel lép het a ki len ce dik év fo lyam ra,

1.3.3. a nyolc év fo lyam nál ke ve sebb év fo lyam mal mû -
kö dõ ál ta lá nos is ko la az – ál ta lá nos is ko la és a kö zép is ko la 
fel ada ta it el lá tó – egy sé ges is ko la tag in téz mé nye ként mû -
kö dik, ak kor az is ko la ta nu ló ja a ki len ce dik év fo lyam ra
mi lyen, a pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel lép het,

1.3.4. a több cé lú köz ok ta tá si in téz mény az ál ta lá nos
 iskolai fel ada tok mel lett a gim ná zi u mi, a szak is ko lai, a
szak kö zép is ko lai fel ada tok kö zül bár me lyi ket el lát ja,
 akkor azok a ta nu lók, akik a több cé lú in téz mény ke re té ben 
fe jez ték be az ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya i kat, a pe da gó -
gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint foly tat -
hat ják ta nul má nya i kat a meg fe le lõ is ko la tí pus sze rin ti
 oktatásban.

1.4. A kö zép fo kú is ko la a ta nul má nyi te rü le tek bel sõ
kód ját és az adott te rü let fõ jel lem zõ it az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um ál tal a mi nisz té ri um hon lap ján szep -
tem ber 30-áig köz zé tett köz le mény ben fog lal tak sze rint
ál la pít ja meg, és ok tó ber 15-éig elekt ro ni kus for má ban
meg kül di a hi va tal nak.

A felvételi kérelem benyújtása

2.1. A kö zép fo kú is ko lai fel vé te li ké rel met a hi va tal
 által el ké szí tett és a hi va tal hon lap ján köz zé tett jelentke -
zési la pon kell be nyúj ta ni. A je lent ke zé si lap má sol ha tó.
A fel vé te li ké re lem nem uta sít ha tó el azon az ala pon, hogy
nem a köz zé tett je lent ke zé si la pon nyúj tot ták be.
Amennyi ben a je lent ke zést nem a köz zé tett je lent ke zé si
la pon nyúj tot ták be, a ké re lem ben érin tett kö zép fo kú is ko -
la a fel vé te li el já rás hoz szük sé ges ada tok nyolc na pon
 belüli pót lá sá ra fel szó lít ja a ké re lem be nyúj tó ját. Ha az
 iskola – a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 81.  §-a (1) be kez dé -

sé nek a) pont ja sze rint – val lá si, il let ve vi lág né ze ti te kin -
tet ben el kö te le zett in téz mény ként mû kö dik, kü lön la pon
kér he ti a je lent ke zõ nyi lat ko za tát a te kin tet ben, hogy el fo -
gad ja-e az adott val lást, il let ve vi lág né ze tet.

2.2. A je lent ke zõ több je lent ke zé si la pot ál lít hat ki.
Min den je lent ke zé si la pon egy is ko la tün tet he tõ fel. Egy
je lent ke zé si la pon az is ko la több ta nul má nyi te rü le te is
meg je löl he tõ. A je lent ke zé si la po kon a ta nul má nyi te rü let
1.4. pont sze rint meg ha tá ro zott bel sõ kód ját min den eset -
ben fel kell tün tet ni.

2.3. A je lent ke zé si la pon a ta nu ló is ko lai törzs lap ján
sze rep lõ neve és ta nu lói azo no sí tó szá ma, to váb bá a fel vé -
te li el já rás hoz szük sé ges – az is ko la ál tal nyil ván tar tott –
sze mé lyes ada tai tün tet he tõk fel.

2.4.1. A je lent ke zé si la pot, ha a je lent ke zõ is ko lá ba jár
– és e ren de let más képp nem ren del ke zik – az is ko la kül di
meg a fel vé telt hir de tõ kö zép fo kú is ko lá nak.

2.4.2. A je lent ke zé si la pot, ha a je lent ke zõ nem jár
 iskolába, vagy ta nul má nya it kül föl dön vég zi, a je lent ke zõ
(a továb biak ban: egyé ni je lent ke zõ) kül di meg a fel vé telt
hir de tõ kö zép fo kú is ko lá nak.

2.5. A kis ko rú je lent ke zé si lap ját mind a két szü lõ, ha a
kis ko rú gyám ság alatt áll, a gyám (a to váb bi ak ban együtt:
szü lõ), to váb bá – ha a je lent ke zõ a ti zen ne gye dik élet évét
be töl töt te és nem cse lek võ kép te len – a je lent ke zõ írja alá.
Nem kell a szü lõ alá írá sa, ha a szü lõi fel ügye le tet a bí ró ság 
meg szün tet te, kor lá toz ta, szü ne tel tet te, vagy ha a szü lõi
fel ügye let azért szü ne tel, mert a szü lõ cse lek võ kép te len
vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, il let ve is me ret len
 helyen tar tóz ko dik, vagy jo gai gya kor lá sá ban tény le ge sen
aka dá lyo zott. Azt, hogy a má sik szü lõ alá írá sá ra nincs
szük ség, a szü lõi fel ügye le tet gya kor ló szü lõ nek kell iga -
zol nia.

2.6. A nagy ko rú, cse lek võ ké pes sze mély je lent ke zé si
lap ját a je lent ke zõ írja alá.

2.7. Ha a je lent ke zé si lap ki töl té sé nek az a cél ja, hogy
az ál ta lá nos is ko lá ba járó, tan kö te les ta nu ló az ál ta lá nos
 iskolai ta nul má nyai be fe je zé sét köve tõen új ta nu lói jog -
viszonyt lé te sít sen, a je lent ke zé si lap ki töl té sét az ál ta lá -
nos is ko la szer ve zi meg.

2.8. A fel vé te li ké re lem re az is ko la be jegy zést nem
 tehet, azt nem ja vít hat ja ki. In do kolt eset ben az is ko la fel -
hív ja a ta nu ló, a szü lõ fi gyel mét a hi ány zó, a hi bás, és az
el ron tott ada tok ra, to váb bá kez de mé nye zi azok kijaví -
tását.

2.9. A 2.4.1. pont ban meg ha tá ro zott eset ben az is ko la a
ta nu ló je lent ke zé si lap ját ak kor is to váb bít ja, ha azt a kü -
lön élõ szü lõ nem írta alá, ab ban az eset ben, ha a gyer mek
to vább ta nu lás ra való je lent ke zé sé rõl a bí ró ság dön tött,
vagy a szü lõk a bí ró sá gi el já rást nem in dí tot ták meg. Ez
utób bi eset ben az is ko la ér te sí ti mind a két szü lõt, hogy
a köz tük lévõ vita el dön té se a gyám ha tó ság, il let ve a bí ró -
ság ha tás kö ré be tar to zik.
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2.10. Ha a tan kö te les ta nu ló a ki len ce dik év fo lyam nál
ala cso nyabb év fo lyam ra je lent ke zik, a je lent ke zé si lap ját
a szü lõ is meg küld he ti a fel vé telt hir de tõ kö zép is ko lá ba.

2.11. Az ál ta lá nos is ko la a 2.10. pont ban meg ha tá ro -
zott eset ben is meg szer vez he ti a je lent ke zé si la pok kitöl -
tését.

2.12. A je lent ke zõ nek – a je lent ke zé si la pok szá má tól
füg get le nül – ki kell ál lí ta nia két pél dány ban egy adat la pot 
is (a továb biak ban: ta nu lói adat lap), mely ben fel tün te ti,
hogy hány je lent ke zé si la pot ál lí tott ki, több je lent ke zés
ese tén – ak kor is, ha ugyan ar ról az is ko lá ról van szó – fel -
tün tet ve a fel vé te li ké rel mek rang so rát. A rang so ro lást
nem is ko lán ként, ha nem ta nul má nyi te rü le ten ként kell
 elvégezni. A fel vé te li ké rel mek rang so ro lá sá ról a közép -
fokú is ko la nem kér het in for má ci ót, a ta nu lói adat la pon
fel tün te tett rang so ro lást nem is mer he ti meg. A ta nu lói
adat la pon fel kell tün tet ni a ta nu lói azo no sí tó ada to kat is.

2.13. A 2.4.1. pont ban meg ha tá ro zott eset ben a ta nu ló
osz tály fõ nö ke át ve szi a je lent ke zé si la po kat és a ta nu lói
adat la po kat, és el len õr zi, hogy a ta nu lói azo no sí tó ada to -
kat, to váb bá a ta nul má nyi te rü le tek bel sõ kód ját he lye sen
tün tet ték-e fel a je lent ke zé si la po kon, va la mint a ta nu lói
adat la po kon.

2.14. Az ál ta lá nos is ko la a ta nu lók ál tal ki ál lí tott
2.14.1. je lent ke zé si la po kat a kö zép fo kú is ko lák nak,

a ta nu lói adat lap egy pél dá nyát pe dig a hi va tal ál tal
 mûködtetett fel vé te li köz pont nak (to váb bi ak ban Fel vé te li
Köz pont) kül di meg.

2.14.2. A ta nu lói adat lap má so dik pél dá nyát bo rí ték ba
zár ja, és a ta nu ló vég le ges dön té sé ig meg õr zi oly mó don,
hogy ah hoz – az e ren de let ben meg ha tá ro zott ja ví tá si le he -
tõ sé gen kí vül – ne le hes sen hoz zá fér ni.

2.15. A 2.4.2. és a 2.10. pon tok ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben a je lent ke zé si lap to váb bí tá sá val egy ide jû leg az
egyé ni je lent ke zõ, il let ve a szü lõ kül di meg a ta nu lói adat -
la pot a Fel vé te li Köz pont ré szé re.

2.16. Ha a tan kö te les ta nu ló nem nyújt be je lent ke zé si
la pot, az igaz ga tó írás ban tá jé koz tat ja a ta nu lót és a szü lõt
a tan kö te le zett ség tel je sí té sé vel kap cso la tos kötelezett -
ségekrõl és az e mel lék let 14.1–14.4. pont já ban sza bá lyo -
zott el já rás ról.

2.17. Az ál ta lá nos is ko la az ál ta lá nos fel vé te li el já rás
ide jén egy al kal mat kö te les biz to sí ta ni ah hoz, hogy a ta -
nuló és a szü lõ kö zö sen mó do sít has sa a ta nu lói adat la pot.
A mó do sí tás egy új mó do sí tó ta nu lói adat lap ki töl té sé vel
tör té nik. A mó do sí tás so rán az ere de ti leg be nyúj tott ta nu -
lói adat la pon fel tün te tett is ko lá hoz újabb ta nul má nyi te rü -
let ír ha tó be, il le tõ leg az ere de ti leg be írt rang sor meg vál -
toz tat ha tó, a be írt je lent ke zé sek azon ban nem tö röl he tõk.
Új ta nul má nyi te rü let csak az érin tett kö zép fo kú is ko lá val
tör tént elõ ze tes egyez te tés alap ján je löl he tõ meg. Az
egyez te tés té nyét a kö zép fo kú is ko lá ba ere de ti leg be nyúj -
tott je lent ke zé si la pon kell fel tün tet ni. A mó do sí tó ta nu lói

adat lap ki töl té sé vel a ko ráb ban ki töl tött ta nu lói adat lap
 érvényét vesz ti. Az ál ta lá nos is ko la a mó do sí tó ta nu lói
adat la po kat meg kül di a Fel vé te li Köz pont nak, a töb bi
adat la pot vissza ad ja a ta nu lók nak.

A felvételi eljárás eredményének nyilvánosságra
hozatala az iskolában, a felvételi értesítés

3.1. A fel vé telt hir de tõ is ko la leg ké sõbb az ál ta la szer -
ve zett utol só fel vé te li vizs ga na pot kö ve tõ har ma dik na pon 
ki füg gesz ti a fel vé te li el já rás ered mé nyét, a je lent ke zõk
rang so ro lá sát az el ért ered mé nyek kel. A nyil vá nos ság ra
ho za tal so rán a je lent ke zõ sze mé lyes ada tai ak kor al kal -
maz ha tók, ha ah hoz a je lent ke zõ, kis ko rú je lent ke zõ ese -
tén a szü lõ is hoz zá já rult. A je lent ke zõ, kis ko rú je lent ke zõ
ese tén a szü lõ kér he ti, hogy az ál ta luk meg adott egyé ni
adat (pél dá ul jel ige) fel hasz ná lá sá val te gyék köz zé az el ért 
ered mé nye ket. A je lent ke zé si lap alá írá sa hoz zá já ru lást
 jelent ah hoz, hogy az el ért ered mé nye ket a je lent ke zõ sze -
mé lyes ada ta i val hoz zák nyil vá nos ság ra, fel té ve, hogy az
tar tal maz za az e tény re tör té nõ fi gyel mez te tést, to váb bá
azt a tá jé koz ta tást, hogy az el ért ered mé nyek a je lent ke zõ
ál tal meg adott egyé ni adat tal is nyil vá nos ság ra hoz ha tók.
Ha a je lent ke zõ egyé ni adat al kal ma zá sát kéri, nyi lat ko za -
tát és az egyé ni ada tát a je lent ke zé si lap ra kell rá ír nia. Ha
az egyé ni adat a je lent ke zé si lap ra nem lett rá ve zet ve, az
leg ké sõbb a fel vé te li el já rás be fe je zé sé nek nap já ig az is ko -
la igaz ga tó já nak vagy az ál ta la ki je lölt sze mély nek átad -
ható.

3.2. A 2.4.1. pont ban meg ha tá ro zott eset ben a közép -
fokú is ko la a fel vé tel lel kap cso la tos dön té sét meg kül di
a je lent ke zõ nek, kis ko rú je lent ke zõ ese tén a szü lõ nek,
 továbbá, ha a je lent ke zõ is ko lá ba jár, az is ko lá nak is
(a továb biak ban együtt: fel vé te li ér te sí tés). Az is ko la ér te -
sí té se jegy zék for má já ban is tör tén het. A fel vé tel rõl  szóló
ér te sí tést a 2.4.2. pont ban meg ha tá ro zott eset ben az egyé ni 
je lent ke zõ nek, a 2.6. pont ban meg ha tá ro zott eset ben a
nagy ko rú ta nu ló nak, a 2.10. pont ban meg ha tá ro zott eset -
ben pe dig a szü lõ nek kell meg kül de ni, to váb bá az utób bi
eset ben az ál ta lá nos is ko lá nak is, ha az oda járó ta nu ló a
kö zép fo kú is ko lá ba fel vé telt nyert. A 2.10. pont ban meg -
ha tá ro zott eset ben az el uta sí tás ról  szóló ér te sí tést nem kell
meg kül de ni az ál ta lá nos is ko lá nak, a jog or vos la ti el já rás
ered mé nyé rõl pe dig csak ak kor kell az ál ta lá nos is ko lát
 értesíteni, ha en nek ered mé nye képp a ta nu ló a kö zép is ko -
lá ba fel vé telt nyert.

3.3. A fel vé te li el já rás költ sé gei a szü lõ re, ta nu ló ra nem 
há rít ha tók át.

3.4. Ha az is ko la a be nyúj tott fel vé te li ké rel mek, il let ve 
a fel vé te li el já rás ered mé nye kép pen meg ál la pít ja, hogy
a meg hir de tett ta nul má nyi te rü le ten nem tud ja el in dí ta ni
az ok ta tást, kö te les er rõl há rom mun ka na pon be lül ér te sí -
te ni a je lent ke zõ ket, a fenn tar tót és a hi va talt.
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3.5. A fel vé te li el já rás nak e mel lék let ben nem sza bá -
lyo zott kér dé se i re a ren de let 9. szá mú mel lék le té ben fog -
lal ta kat kell al kal maz ni.

A szóbeli meghallgatás

4.1. Ha a kö zép fo kú is ko la az e ren de let 17/A.  § (3) be -
kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben szó be li
meg hall ga tás ke re té ben szó be li vizs gát szer vez, a szó be li
vizs ga kér dé sei az is ko la pe da gó gi ai prog ram ja alap ján
meg ha tá ro zott, és az is ko la fel vé te li tá jé koz ta tó já ban nyil -
vá nos ság ra ho zott kö ve tel mé nyek re épül het nek.

4.2. A je lent ke zõ szó be li meg hall ga tá sa az ál ta lá nos
fel vé te li el já rás idõ sza ká ban, az egy sé ges, kom pe ten cia -
ala pú fel adat la pok kal meg szer ve zett írás be li vizs ga után
tart ha tó meg. A szó be li meg hall ga tás ra a kö zép fo kú is ko la 
leg alább két na pot kö te les ki je löl ni.

4.3. A szó be li meg hall ga tás nyil vá nos. A szó be li meg -
hall ga tás idõ pont ját a fel vé te li tá jé koz ta tó ban és az is ko la
hon lap ján is nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

4.4. A fel vé te li el já rás ered mé nyé nek a meg ál la pí tá sá -
nál a 4.1. pont alap ján szer ve zett szó be li vizs ga ered mé nye 
a fel vé te li el já rás egé szé ben meg sze rez he tõ össze sí tett
ered mény, össz pont szám hu szon öt szá za lé ká nál nem le het 
több.

4.5. Ha a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott is ko la az
ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té ben fel vé te li meg hall ga tást 
kí ván szer vez ni, en nek idõ pont já ról ér te sí ti a fenn tar tó
 önkormányzat jegy zõ jét, fõ jegy zõ jét.

4.6. Ha a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott is ko lák
ál tal a fel vé te li meg hall ga tás ra ki tû zött idõ pon tok azo nos
idõ re es né nek, a jegy zõ, fõ jegy zõ az ér de kelt is ko lák igaz -
ga tó i val egyez tet ve meg ha tá roz za a fel vé te li meg hall ga tá -
sok idõ pont ját oly mó don, hogy azok kü lön bö zõ na pok ra
es se nek. Ha az is ko lák szá ma  miatt ez nem le het sé ges,
 akkor azo nos na pon el té rõ idõ pon tok is ki tûz he tõk. A fel -
vé te li meg hall ga tás idõ pont ja nem es het a tan év rend jé rõl
 szóló ren de let ben meg ha tá ro zott ta nul má nyi ver se nyek
for du ló já nak idõ pont ja i ra.

Az írásbeli vizsga

5.1. A kö zép fo kú fel vé te li el já rás ban csak köz pon ti lag
ki adott egy sé ges, kom pe ten cia ala pú fel adat la pok kal meg -
szer ve zett írás be li vizs ga tart ha tó. Az is ko la azt a szán dé -
kát, hogy részt kí ván ven ni a köz pon ti lag szer ve zett vizs -
gán, to váb bá a fel adat lap igény lé sét a tan év rend jé ben
meg ha tá ro zot tak sze rint köz li a hi va tal lal.

5.2. A ta nu ló a köz pon ti, egy sé ges kö ve tel mé nyek sze -
rint szer ve zett írás be li vizs gá ra való je lent ke zé sét a Hi va -
tal ál tal ki adott la pon de cem ber 10-éig küld he ti meg köz -

vet le nül va la mely ál ta la vá lasz tott, vizs gát szer ve zõ in téz -
mény be.

A 9. év fo lyam ra tör té nõ je lent ke zés ese tén mind két
tárgy ból kü lön-kü lön meg kell je löl ni azt is, hogy a ta nu ló
az ál ta lá nos tan terv alap ján fo lyó fel ké szí tést nyúj tó, il let -
ve a te het ség gon do zó kö zép fo kú is ko la írás be li fel vé te li -
jén kí ván-e részt ven ni, vagy akár mind két tí pu sú írásbe -
lire je lent ke zik-e.

5.3. A köz pon ti lag szer ve zett írás be li vizs ga csak a
 hivatal ál tal meg kül dött fel adat la pok kal tör tén het, és a
 javítást a hi va tal ál tal meg kül dött ja ví tó kulcs alap ján kell
el vé gez ni. A fel adat la po kat és a meg ol dá si kul cso kat leg -
ké sõbb a vizs ga nap ját kö ve tõ na pon a hi va tal a hon lap ján
köz zé te szi.

5.4. A fel vé te li el já rás ered mé nyé nek a meg ál la pí tá sá -
nál a köz pon ti lag szer ve zett írás be li vizs gán el ér he tõ ered -
mény a fel vé te li el já rás egé szé ben meg sze rez he tõ össze sí -
tett ered mény, össz pont szám öt ven szá za lé ká nál nem le het 
ke ve sebb.

5.5. A vizs gá zó kat az írás be li vizs ga meg kez dé se elõtt
tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy hol és mi kor te kint he tik meg
az ál ta luk el ké szí tett és az is ko la szak ta ná ra ál tal ki ér té kelt 
dol go za to kat, és te het nek ész re vé telt az ér té ke lés re.

5.6. Az írás be li vizs ga ki ér té kelt fel adat lap ja it (dol go -
za ta it) a vizs gá zó és szü lõ je az is ko la kép vi se lõ jé nek
 jelenlétében, az igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott he lyen és
idõ ben meg te kint he ti, azok ról má so la tot ké szít het, és a
 hivatalos ja ví tó kulcs tól el té rõ ér té ke lés ese tén az ér té ke -
lés re ész re vé telt te het. A je lent ke zõ ké rel mé re és költ sé gé -
re az is ko la má so la tot ké szít. A meg te kin tés hez – az írás -
be li vizs gát kö ve tõ nyolc na pon be lül – egy mun ka na pot
(nyolc órát) kell biz to sí ta ni. A vizs gá zó ész re vé te le it
a meg te kin tést kö ve tõ elsõ mun ka nap vé gé ig – ti zen hat
órá ig – ad hat ja le.

5.7. Ha az írás be li vizs ga kér dé sek re adott meg ol dás
 értékelésére a vizs gá zó ész re vé telt nyújt be, az igaz ga tó
gon dos ko dik ar ról, hogy má sik szak ta nár is ren del ke zés re
áll jon az ész re vé tel ben fog lal tak el bí rá lá sá ra, s azt le he tõ -
ség sze rint az ész re vé telt te võ vel és az ér té ke lõ pe da gó -
gus sal kö zö sen, ér dem ben el bí rál ják. A bí rá lat ered mé nyét 
meg fe le lõ in do ko lás sal, írás ban kö zöl ni kell az ész re vé telt
te võ vel. Ha az ész re vé telt tevõ fenn tart ja ész re vé te lét, azt
az ira tok kal együtt meg kell kül de ni a hi va tal nak. A hi va tal 
há rom mun ka na pon be lül kö te les dön te ni, s dön té sé rõl
– a kéz be sí tés sel egy ide jû leg – rö vid úton (fu tár, te le fax,
táv be szé lõ) ér te sí te ni az igaz ga tót. Az ész re vé tel benyúj -
tása és el bí rá lá sa nem érin ti a ta nu ló nak az is ko la ál tal
 hozott fel vé te li dön tés sel kap cso la tos jog or vos la ti jo gát.

5.8. Az írás be li vizs ga ered mé nyé rõl a vizs gát szer ve zõ 
is ko la – a hi va tal ál tal ki adott, a vizs ga rész le tes ered mé -
nye it tar tal ma zó, az is ko la kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá -
val, va la mint az igaz ga tó vagy az ál ta la ki je lölt sze mély
alá írá sá val hi te le sí tett ér té ke lõ la pon – köz vet le nül tá jé -
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koz tat ja a vizs gá zó kat. A vizs gá zó ké rel mé re és költ sé gé re 
a vizs gát szer ve zõ is ko la má so la tot ké szít a ki ja ví tott dol -
go zat ról, és azt a bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val, va la mint az 
igaz ga tó vagy az ál ta la ki je lölt sze mély alá írá sá val hi te le -
sít ve át ad ja a vizs gá zó nak.

A felvételi eljárás rendje

6.1. A kö zép fo kú is ko lá ba a ta nu lók az
– ál ta lá nos és a
– rend kí vü li

fel vé te li el já rás ke re té ben ve he tõk fel. Az ál ta lá nos fel vé -
te li el já rás – füg get le nül at tól, hogy ki az is ko la fenn tar tó -
ja – a tan év rend jé rõl  szóló ren de let ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban kez dõ dik és ide ig tart.

6.2. Az ál ta lá nos fel vé te li el já rás egy for du ló ból áll.

A felvételi kérelmek feldolgozása

7.1. A Fel vé te li Köz pont a be kül dött ta nu lói adat la pok
alap ján is ko lán ként, azon be lül ta nul má nyi te rü le ten ként
el ké szí ti a je lent ke zõk ábé cé sor rend be sze dett jegy zé két
(a továb biak ban: je lent ke zõk jegy zé ke), és elekt ro ni kus
for má ban meg kül di a kö zép fo kú is ko lák nak.

7.2. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja az is ko lai fel vé te li
el já rás be fe je zé sét köve tõen ta nul má nyi te rü le ten ként
 elkészíti az ide ig le nes fel vé te li jegy zé ket. Az ide ig le nes
fel vé te li jegy zé ket úgy kell el ké szí te ni, hogy a je lent ke zõk 
jegy zé ké be min den je lent ke zõ neve mel lé az igaz ga tó be -
ír ja a fel vé tel lel kap cso la tos dön té sét. Ha a je lent ke zõ tel -
je sí tet te a fel vé te li kö ve tel mé nye ket, a neve mel lé a fel vé -
te li rang sor ban el fog lalt he lye sze rin ti sor szá mot kell be ír -
ni. A fel vé te li el já rás so rán az azo nos tel je sít ményt el érõ
ta nu lók kö zül a rang sor el ké szí té sé nél elõny ben kell ré sze -
sí te ni a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lót, ezt köve -
tõen azt a je lent ke zõt, aki nek a la kó he lye, en nek hi á nyá -
ban tar tóz ko dá si he lye az is ko la szék he lyé nek, te lep he lyé -
nek te le pü lé sén ta lál ha tó, il let ve aki nek sa já tos hely ze te
azt in do kol ja. A sa já tos hely ze tet az is ko la há zi rend jé ben
kell sza bá lyoz ni. Ha a je lent ke zõ nem tel je sí tet te a felvé -
teli kö ve tel mé nye ket, a neve mel lett ezt a tényt, s a felvé -
teli ké re lem el uta sí tá sát az „E” betû al kal ma zá sá val kell
be ír ni. Az ide ig le nes fel vé te li jegy zé ket – tá jé koz ta tás cél -
já ból, a 3.1. pont ban meg ha tá ro zot tak al kal ma zá sá val –
nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

7.3. A ta nu lói adat la pok mó do sí tá sá nak fel dol go zá sát
köve tõen a Fel vé te li Köz pont – elekt ro ni kus úton – ki egé -
szít he ti az ide ig le nes fel vé te li jegy zék ben ta lál ha tó név -
sort.

7.4. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja a 7.2. pont ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint el ké szí ti a vég le ges fel vé te li jegy zé ket 
és elekt ro ni kus for má ban meg kül di a Fel vé te li Köz pont -

nak. A vég le ges fel vé te li jegy zé ket ki nyom tat va, min den
ol da lát alá írá sá val és az is ko la kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma -
tá val el lát va is meg kell kül de nie a Fel vé te li Köz pont nak.
Ha a kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja ren del ke zik leg alább
 fokozott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal, és a vég le ges
fel vé te li jegy zé ket a sa ját fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus 
alá írá sá val el lát va kül di meg a Fel vé te li Köz pont ré szé re,
a pa pír ala pú hi te le sí tés re nincs szük ség.

7.5. Az igaz ga tó a vég le ges fel vé te li jegy zé ken – ta nul -
má nyi te rü le ten ként – fel tün te ti a fel ve he tõ ta nu lók lét szá -
mát is.

7.6.1. A hi va tal a fel vé te li jegy zé kek alap ján meg ál la -
pít ja, hogy me lyik is ko la ki nek a je lent ke zé sét fo gad ta el.
Ha ugyan an nak a je lent ke zõ nek több fel vé te li ké rel mét is
el fo gad ták, a hi va tal a ta nu lói adat lap alap ján meg ál la pít -
ja, hogy me lyik kap ta a ta nu lói adat la pon a leg ki sebb sor -
szá mot, és azt hagy ja raj ta a je lent ke zést el fo ga dó is ko la
fel vé te li jegy zé kén, a töb bi el fo ga dott je lent ke zés ada ta it
pe dig tör li a fel vé te li jegy zék rõl.

7.6.2. A fel vé te li jegy zé ken leg fel jebb annyi je lent ke zõ 
ma rad hat, ahány ta nu lót az is ko la az ál ta la kö zölt ada tok
sze rint fel tud ven ni. Ha a rang so rolt je lent ke zõk szá ma,
a jegy zék fe lül vizs gá la ta után meg ha lad ja az is ko la ál tal
kö zölt fel ve he tõ ta nu lói lét szá mot, a hi va tal a lét szám
 fölötti je lent ke zõk ada ta it tör li a jegy zék rõl. A hi va tal a
jegy zé ken ma ra dó kat a kö vet ke zõk sze rint ál la pít ja meg:
a leg ala cso nyabb sor szám ból ki in dul va, min den eset ben
a kö vet ke zõ leg ala cso nyabb sor szám ra lép mind ad dig,
amed dig a meg ma ra dók szá ma el nem éri az is ko la ál tal
meg je lölt lét szá mot.

7.6.3. A tör lés a je lent ke zõ ne vé nek oly mó don tör té nõ
át hú zá sá val tör té nik, hogy ez ál tal a ta nu lói azo no sí tó ada -
tok ol vas ha tók ma rad ja nak. A hi va tal a fel vé te li jegy zé ken 
zá ra dék for má já ban fel tün te ti – be tû vel és szám mal – a
 törölt je lent ke zé sek da rab szá mát, va la mint a tö rölt sor szá -
mo kat.

7.6.4. A hi va tal vissza kül di a ta nu lói adat lap alap ján
egyez te tett fel vé te li jegy zé ket a fel vé telt hir de tõ közép -
fokú is ko lá nak.

A felvételi eredmények közlése

8. A fel vé te li jegy zék kéz hez vé te le után a fel vé telt hir -
de tõ kö zép fo kú is ko la – a jegy zék nek meg fele lõen – meg -
kül di a fel vé tel rõl vagy az el uta sí tás ról  szóló ér te sí tést a
 jelentkezõnek és az ál ta lá nos is ko lá nak. Az ál ta lá nos is -
kola ér te sí té se jegy zék for má já ban is tör tén het.

A rendkívüli felvételi eljárás

9.1. Az is ko la igaz ga tó ja a fel vé te li dön té sek rõl  szóló
ér te sí té sek meg tör tén te után a kö vet ke zõ tan év elsõ nap -
jáig rend kí vü li fel vé te li el já rást ír hat ki.
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9.2. Ab ban az eset ben, ha az ál ta lá nos fel vé te li el já rás
ke re té ben a kö zép is ko lá ba fel ve he tõ ta nu lói lét szám ke ve -
sebb mint ki lenc ven szá za lé kát si ke rült be töl te ni, a rend kí -
vü li fel vé te li el já rást ki kell írni. A ki írást meg kell kül de ni
a szék hely sze rint ille té kes ön kor mány zat jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, to váb bá a hi va tal nak, amely a meg kül dött
és össze sí tett ada to kat köz zé te szi az in ter ne ten, és meg kül -
di a fõ jegy zõk ré szé re.

9.3. A rend kí vü li fel vé te li el já rás ban új je lent ke zé si
 lapot kell be nyúj ta ni a fel vé telt meg hir de tõ is ko la ál tal
meg ha tá ro zott for má ban és idõ pon tig. A rend kí vü li fel vé -
te li el já rás ban több je lent ke zé si lap is be nyújt ha tó, de egy
je lent ke zé si la pon csak egy is ko la je löl he tõ meg. A fel vé -
te li ké rel mek rõl az is ko la igaz ga tó já nak kell dön te nie.

Felvétel a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába

10. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Hát rá nyos
Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog -
ram já ba je lent ke zõ ta nu lók a prog ram ba tör té nõ be vá lo ga -
tás után je lent ke zé si lap ju kat el kül dik abba az „Arany
 János” prog ra mot in dí tó is ko lá ba, ame lyik be a pá lyá zat
 elbírálása fo lya mán be ke rül tek. A prog ram ba je lent ke zõ
ta nu ló az adat lap ján elsõ he lyen rang so rol ja ezen is ko la
„Arany Já nos” ta nul má nyi te rü le tét. A ta nu ló nak jo gá ban
áll más is ko lát, ta go za tot meg je löl ni, il let ve a prog ram ba
való je lent ke zé sé vel kap cso la tos dön té sét mó do sí ta ni.
A fel vé te li el já rás sal kap cso la tos idõ pon to kat a tan év
rend jé rõl  szóló ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

Az adatkezelés szabályai

11. A kö zép fo kú is ko lák fel vé te li rend sze ré nek adat bá -
zi sá ból az el já rás so rán szer zett sze mé lyes ada to kat – a fel -
vé te li el já rás le zá rá sát köve tõen – a hi va tal leg ké sõbb
szep tem ber 15-éig tör li a nyil ván tar tá sá ból, egy út tal a sze -
mé lyes ada to kat tar tal ma zó pa pír ala pú adat hor do zó kat
meg sem mi sí ti. A kö zép fo kú is ko lai fel vé te li rend szer ada -
ta it – sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don – a hi va tal
tá rol ja, ke ze li, sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál hat ja, to váb bá
sta tisz ti kai fel hasz ná lás cél já ra át ad hat ja.

Felvétel a szakközépiskola, szakiskola szakképzõ
évfolyamára

12.1. Ha a szak is ko la, szak kö zép is ko la szak kép zé si
 évfolyamára je lent ke zõ nem az adott is ko lá ban – az ál ta lá -
nos mû velt sé get meg ala po zó ok ta tás ban – meg kez dett
 tanulmányait kí ván ja foly tat ni, a tárgy év feb ru ár 15-étõl
(ke reszt fél éves kép zés ese tén a fo lyó tan év de cem ber 1-jé -
tõl) az is ko la ál tal meg ha tá ro zott idõ ben kér he ti fel vé te lét
vagy át vé te lét.

12.2. A fegy ve res erõk ál tal fenn tar tott is ko lák ba és az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott
is ko lák ba a tan év rend jé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig le het 
be nyúj ta ni a je lent ke zést, a köz pon ti lag ki adott jelentke -
zési la pon. A fel vé te li dön té sek re a pá lya al kal mas sá gi
vizs gá la tok után ke rül sor.

A jogorvoslati eljárás

13.1. A je lent ke zés el uta sí tá sa ese tén az is ko la igaz ga -
tó já nak fel kell hív nia a je lent ke zõ, kis ko rú je lent ke zõ ese -
tén a je lent ke zõ és a szü lõ fi gyel mét, hogy a köz ok ta tá si
tör vény 83.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a dön tés el len
jog or vos lat tal él het.

13.2. A jog or vos la ti el já rást meg in dí tó ké rel met an nak
az is ko lá nak a fenn tar tó já hoz kell be nyúj ta ni, ame lyik nek
a dön té sé vel a ta nu ló, a szü lõ nem ért egyet. Ha több
 jelentkezési ké re lem mel kap cso la tos dön tés el len él nek a
jog or vos lat le he tõ sé gé vel, egy ide jû leg va la mennyi fel vé -
te li rõl  szóló dön tést tar tal ma zó la pot to váb bí ta ni kell.

13.3. Az el já rást meg in dí tó ké rel me ket az ál ta lá nos fel -
vé te li el já rás ban oly mó don kell el bí rál ni, hogy a jog or -
vos la ti el já rás a tárgy év jú ni us 1-jé ig be fe je zõd jék. Ha a
je lent ke zõ tan kö te les, a jog or vos la ti el já rás ered mé nyé rõl
ér te sí te ni kell azt az is ko lát, amellyel a je lent ke zõ ta nu lói
jog vi szony ban áll. A 2.10. pont ban le írt eset ben csak
 akkor kell ér te sí te ni az ál ta lá nos is ko lát, ha a jog or vos la ti
el já rás ered mé nye kép pen a ta nu ló a kö zép is ko lá ba fel vé -
telt nyert.

A tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése,
a beiratkozás

14.1. A kö te le zõ fel vé te li fel ada tot el lá tó kö zép fo kú is -
ko la ne vét és cí mét a fõ jegy zõ a fel vé tel évé nek ja nu ár 31.
nap já ig meg kül di az ál ta lá nos is ko lá nak.  Az ál ta lá nos is -
ko la kö te les azt a hely ben szo ká sos mó don köz zé ten ni.

14.2. Ha a tan kö te les ta nu lót nem vet ték fel is ko lá ba,
an nak az is ko lá nak az igaz ga tó ja, amellyel ta nu lói jog vi -
szony ban áll, a fel vé tel évé nek jú ni us 20. nap já ig ér te sí ti
a ta nu ló ál lan dó la kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét
an nak ér de ké ben, hogy a tan kö te le zett ség tel je sí té sét
 figyelemmel tud ja kí sér ni, va la mint a me gyei, fõ vá ro si
 önkormányzat fõ jegy zõ jét, kér ve, hogy a köz ok ta tá si tör -
vény 87.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja, il let ve 89.  §-ának
a) pont ja alap ján nyújt son se gít sé get a tan kö te le zett ség
tel je sí té sé hez.

14.3. Ha a tan kö te les ta nu ló az ál ta lá nos is ko la utol só
év fo lya má nak el vég zé se után ta nul má nya it a kö te le zõ fel -
vé telt biz to sí tó szak is ko la ki len ce dik év fo lya mán kí ván ja
foly tat ni, je lent ke zé si lap ját az is ko lá nak, ta nu lói adat lap -
ját pe dig a Fel vé te li Köz pont nak meg kell kül de ni. Az
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 iskola a je lent ke zést tu do má sul ve szi, és er rõl ér te sí ti az
3.2. pont ban fel so rol ta kat.

14.4. Ha a tan kö te les ta nu lót az utol só ta ní tá si na pig
nem vet ték fel is ko lá ba, an nak az is ko lá nak az igaz ga tó ja,
amellyel ta nu lói jog vi szony ban áll, ér te sí ti a szü lõt ar ról,
hogy gyer me két kö te les be írat ni a kö te le zõ fel vé telt biz to -
sí tó is ko lá ba, és a ta nu ló törzs lap já nak má so la tát meg kül di 
a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la ré szé re.

14.5. Az is ko lai be i rat ko zá sok idõ pont ját – a tan év
rend jé ben meg ál la pí tott ke re tek kö zött – az is ko la igaz ga -
tó ja ha tá roz za meg. Az idõ pon tot – a hely ben szo ká sos
mó don – leg alább ti zen öt nap pal ko ráb ban nyil vá nos ság ra
kell hoz ni.

14.6. Ha a ta nu lót rend kí vü li fel vé te li el já rás ke re té ben
vet ték fel az is ko lá ba, a be i rat ko zá sá nak idõ pont ját – a
14.7. pont ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az is ko la igaz ga -
tó ja ál la pít ja meg.

14.7. A 14.3. pont ban meg ha tá ro zott eset ben a kö te le -
zõ fel vé telt biz to sí tó is ko lá ba a szü lõ a gyer me két az is -
kola ál tal meg ha tá ro zott na pon kö te les be írat ni, ki vé ve, ha
iga zol ja, hogy gyer mek e má sik is ko lá val lé te sí tett ta nu lói
jog vi szonyt. A be íra tás nap ját az is ko la min den év au gusz -
tus 5-éig kö te les – a hely ben szo ká sos mó don – nyil vá nos -
ság ra hoz ni. A kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la igazga -
tója ér te sí ti a jegy zõt, ha a ta nu lót nem írat ták be az isko -
lába, il let ve nem iga zol ják, hogy ta nu lói jog vi szonyt lé te -
sí tett.

14.8. A kö zép fo kú is ko la a tan kö te les ta nu ló be i rat ko -
zá sá ról ér te sí ti azt az ál ta lá nos is ko lát, ame lyik ben a ta nul -
má nya it foly tat ta.

Felvétel az alapfokú mûvészetoktatási intézményekbe
és a kollégiumokba

15.1. Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek be
kü lön je lent ke zé si lap be nyúj tá sá val kell je lent kez ni.
A fel vé te li el já rás rend jét – figye lembe véve e ren de let
17.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat – az is ko la igaz -
ga tó ja ha tá roz za meg. A kol lé gi u mok ban a je lent ke zés
ide jé rõl a kol lé gi um igaz ga tó ja, ve ze tõ je dönt. Ezt az idõ -
pon tot leg alább hat van nap pal ko ráb ban – a hely ben szo -
ká sos mó don – nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

15.2. Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ben
és a kol lé gi u mok ban a be i rat ko zás idõ pont ját az is ko la,
a kol lé gi um igaz ga tó ja, ve ze tõ je ha tá roz za meg. A be i rat -
ko zás idõ pont ját leg alább har minc nap pal ko ráb ban
– a hely ben szo ká sos mó don – nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

Határidõk

16. A kö zép fo kú is ko lai fel vé te li el já rás sal kap cso la tos
ha tár idõ ket az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter éven te, a tan év
rend jé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ben ha tá roz za meg.

 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Al kot mány bí ró ság
63/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra és mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
vá nyok tár gyá ban – dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra gyo va And -
rás, dr. Ko vács Pé ter, dr. Pa czo lay Pé ter és dr. Tró csá nyi
Lász ló al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a pár tok
mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról szó ló 1989. évi
XXXIII. tör vény 9/A. § (2) be kez dés a) és b) pont ja,
(3) be kez dé se, (4) be kez dés b) pont ja, to váb bá (6) be kez -
dé se al kot mány el le nes, ezért azo kat 2008. szep tem ber 30.
nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a pár tok
mû kö dé sét se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si,
ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá nyok ról szó ló
2003. évi XLVII. tör vény 4. § (1) és (3) be kez dé se al kot -
mány el le nes, ezért azo kat a ha tá ro zat ki hir de té se nap já val
meg sem mi sí ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sét és a 3. § (3) be kez dé sét sér tõ, mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes hely ze tet ered -
mé nye zett, hogy az Or szág gyû lés nem al ko tott meg fe le lõ
tör vé nyi ga ran ci á kat arra, hogy a pár tok mû kö dé sé rõl és
gaz dál ko dá sá ról szó ló 1989. évi XXXIII. tör vény 9/A. §-a
alap ján lét re jött ala pít vá nyok a hoz zá juk be ér ke zett tá mo -
ga tást a pár tok mû kö dé sét se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter -
jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá -
nyok ról szó ló 2003. évi XLVII. tör vény ben meg ha tá ro zott 
ala pít vá nyi cé lok ra for dít sák. Az Al kot mány bí ró ság fel -
hív ja az Or szág gyû lést, hogy jog al ko tá si fel ada tá nak
2008. szep tem ber 30-ig te gyen ele get.

4. Az Al kot mány bí ró ság a pár tok mû kö dé sét se gí tõ
 tudományos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny -
sé get vég zõ ala pít vá nyok ról szó ló 2003. évi XLVII. tör -
vény egé sze, 3. § (2) be kez dé se, va la mint 4. § (2) be kez dé -
se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
 indítványt el uta sít ja.
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5. Az Al kot mány bí ró ság el uta sít ja azt az in dít ványt,
amely a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról szó ló
1989. évi XXXIII. tör vény 9/A. §-a és a pár tok mû kö dé sét
se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si
 tevékenységet vég zõ ala pít vá nyok ról szó ló 2003. évi
XLVII. tör vény egé sze al kot mány el le nes sé gé nek meg -
állapítását az Al kot mány 2. § (3) be kez dé sé vel, 3. § (1) és
(2) be kez dé sé vel, va la mint 7. § (1) és (2) be kez dé sé vel
össze füg gés ben kez de mé nyez te.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett
a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról szó ló 1989. évi
XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptv.) párt ala pít vá nyok -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sei, va la mint a pár tok mû kö dé sét
se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si
 tevékenységet vég zõ ala pít vá nyok ról szó ló 2003. évi
XLVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Pmtv.) egé sze és egyes
sza ka szai al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re.

2.1. Az egyik in dít vány sze rint a Ptv. 9/A. § (2) be kez -
dés a) pont ja el fo ga dá sá val a jog al ko tó al kot mány el le nes
mó don kü lön böz te tett a pár tok kö zött, e sze rint ugyan is
tel jes ala pít vá nyi tá mo ga tást csak az elõ zõ leg leg alább két, 
egy mást kö ve tõ par la men ti cik lus ban kép vi se lõ cso port tal
ren del ke zõ párt ala pít vá nya kap hat. A meg kü lön böz te tés
alap ja a tar tós par la men ti je len lét, amely azon ban a nép -
aka rat ki ala kí tá sá ban való köz re mû kö dés ké pes sé ge szem -
pont já ból ir re le váns. Az öt szá za lé kos ered ménnyel ép pen
be ju tott új párt és az ugyan olyan ered ményt el érõ, de már
ko ráb ban a par la ment ben frak ci ót ala kí tó régi párt ala pít -
vá nya ál tal ka pott tá mo ga tás kö zött így akár száz szá za lé -
kos el té rés is le het. Az in dít vá nyo zó sze rint a Ptv. 9/A. §
(2) be kez dés a) pont ja ezért el len té tes az Al kot mány
70/A. § (1) be kez dé sé be fog lal tak kal. 

2.2. Az in dít vá nyo zó úgy véli, a Ptv. 9/A. § (2) be kez dés 
b) pont ja, amely ki zá ró lag a par la men ti pár tok szá má ra
 teszi le he tõ vé, hogy ala pít ványt hoz za nak lét re, az Al kot -
mány 70/A. § (1) be kez dé sé be üt kö zik. Ál lás pont ja sze rint 
a sza bály a re la tí ve je len tõs, de az 5,01%-os tár sa dal mi
 támogatottsággal nem ren del ke zõ pár to kat tel jes egé szé -
ben ki zár ja a költ ség ve té si tá mo ga tás egy faj tá já ból. Ez
a meg kü lön böz te tés a nép aka rat ki nyil vá ní tá sá ban való
ké pes ség gel nem in do kol ha tó, ezért éssze rût len, követ -
kezésképpen al kot mány sér tõ.

2.3. A Ptv. 9/A. § (3) be kez dés b) pont ját a hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ti lal mát sér tõ nek tart ja az in dít vá nyo zó, 

mert az a par la ment bõl ki e sett, de ko ráb ban két cik lu son át
frak ci ó val ren del ke zõ párt ál tal ala pí tott párt ala pít vány
szá má ra biz to sít ja az alap tá mo ga tást, míg az e párt tal azo -
nos ered ményt el érõ, de ko ráb ban két cik lu son át frak ci ó -
val nem ren del ke zõ párt ala pít vá nya szá má ra nem. A pár -
tok múlt ban el ért ered mé nye alap ján tör té nõ meg kü lön -
böz te tés sér ti az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sét, ér vel
az in dít vá nyo zó.

Ez a ren del ke zés to váb bá kü lönb sé get tesz a Ptv. mó do -
sí tás elõtt és után ki e sett, ko ráb ban leg alább két cik lu son át 
frak ci ó val ren del ke zõ pár tok ala pít vá nyai kö zött is, ked -
ve zõbb hely zet be hoz va a Ptv. mó do sí tás után a par la -
ment bõl ki e sett pár tok ál tal ala pí tott ala pít vá nyo kat.

2.4. Az in dít vá nyo zó sze rint a Ptv. 9/A. §-a köz ve tett
mó don kü lön böz tet az egyes pár tok kö zött, mert lát szó lag
sem le ges fel té te le ket ál la pít meg a költ ség ve té si tá mo ga -
tás el nye ré sé hez, va ló já ban azon ban a je len le gi négy par -
la men ti párt ál tal ala pí tott ala pít vá nyok nak jut tat tá mo ga -
tást, és e pár tok szá má ra a par la ment bõl való ki esé sük ese -
tén is ked ve zõbb hely ze tet biz to sít.

Az in dít vány sze rint a po li ti kai sta bi li tás meg õr zé se egy 
szü le tõ de mok rá ci á ban in do kol hat ja a pár tok esély egyen -
lõ sé gé nek kor lá to zá sát. Egy kon szo li dá ló dó de mok rá ci á -
ban azon ban a po li ti kai rend szer meg úju lá si ké pes sé ge
 teszi le he tõ vé, hogy a po li ti kai pár tok re a gál ni tud ja nak a
tár sa da lom vál to zá sa i ra, és meg tud ja nak fe lel ni a vá lasz -
tók új vagy mó do su ló igé nye i nek. A tör vény ho zó azon ban
a Ptv. mó do sí tá sá val olyan ver seny elõnyt biz to sí tott a
 politikai rend szer ben meg gyö ke re se dett pár tok nak, amely
a rend szer meg úju lá si ké pes sé gét ve szé lyez te ti.

Mind ezek miatt az in dít vá nyo zó a Ptv. 9/A. § (2) és
(3) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát
kér te. Te kin tet tel arra, hogy e ren del ke zé sek meg sem mi sí -
té se miatt a 9/A. § al kal maz ha tat lan ná vál na, mert nem
lesz olyan nor ma, amely a jo go sult sá gi fel té te le ket meg -
határozná, a ké rel me zõ a tel jes 9/A. § meg sem mi sí té sét
kér te in dít vá nyá ban.

2.5. Ugyan ez az in dít vá nyo zó a Pmtv. egé sze meg sem -
mi sí té sét is kez de mé nyez te. Ál lás pont ja sze rint az Or szág -
gyû lés a Pmtv.-t – té ve sen – mi nõ sí tett több sé get igény lõ
tör vény ként fo gad ta el, így el von ta sa ját jo gát ah hoz, hogy
azt a ké sõb bi ek ben egy sze rû több ség gel mó do sít sa vagy
he lyez ze ha tá lyon kí vül [Al kot mány 24. § (2) be kez dés].
Te kin tet tel arra, hogy az Or szág gyû lés a Pmtv. meg al ko tá -
sa so rán el tért a tör vény al ko tás for ma li zált sza bá lya i tól,
meg sér tet te az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét. Az in dít vá -
nyo zó ezért a Pmtv. meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány -
bí ró ság tól.

2.6. Az in dít vány vé gül azt kér te, hogy ha az Al kot -
mány bí ró ság a Pmtv. egé szét nem ta lál ja al kot mány sér tõ -
nek, ak kor a Pmtv. 4. § (3) be kez dé sét sem mi sít se meg,
mert e ren del ke zés azt ered mé nye zi, hogy a párt ala pít vá -
nyok ese té ben több arra jo go sult el len õr zõ ha tó ság nem
gya ko rol hat ja a fel adat kö ré be tar to zó pénz ügyi-gaz da sá gi
el len õr zé si ha tás kö rét. A Pmtv. 4. § (3) be kez dé se ez ál tal
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éssze rût le nül, így az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé be
üt kö zõ mó don kü lön böz tet a költ ség ve té si tá mo ga tás ban
ré sze sü lõ párt ala pít vá nyok és a pár tok ál tal ala pí tott egyéb 
ala pít vá nyok kö zött, va la mint a költ ség ve té si tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ párt ala pít vá nyok és az ún. magánalapít -
ványok kö zött.

3.1. Egy má sik in dít vá nyo zó is a Ptv. 9/A. § (2) be kez -
dés a) és b) pont ja, to váb bá (3) be kez dé se meg sem mi sí té -
sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól. Ál lás pont ja sze rint a
párt ala pít vá nyok nak a pár tok mû kö dé sét se gí tõ te vé keny -
sé ge nem kö tõ dik a par la men ti pár tok sa já tos fel ada ta i hoz, 
ezért nincs éssze rû in do ka an nak, hogy a Ptv. 9/A. § (2) be -
kez dé se ki zá ró lag a par la men ti pár tok ala pít vá nyai szá má -
ra biz to sít ja a tel jes tá mo ga tást, és an nak sem, hogy még a
par la men ti pár tok kö zött is kü lönb sé get tesz azok ko ráb bi
vá lasz tá si ered mé nyei alap ján. Ez a sza bály a je len le gi
 politikai sta tus quo fenn tar tá sát cé loz za, és aka dá lyoz za a
meg úju lás le he tõ sé gét, ez ál tal tor zít ja a nép aka rat ki ala kí -
tá sát, ki nyil vá ní tá sát. A Ptv. ki fo gás olt ren del ke zé sei ezért 
az Al kot mány 3. § (1) be kez dé sé vel és az Al kot mány
70/A. § (1) be kez dé sé vel el len té tes sza bá lyo kat tar tal maz -
nak.

3.2. Az in dít vá nyo zó a Pmtv. 3. § (2) be kez dé sét is
 támadta, mert az le he tõ vé te szi, hogy a párt ala pít vány hoz
bár mely bel föl di jog alany (akár költ ség ve té si szerv, adott
eset ben a ma gyar ál lam) csat la koz has son, ami sér ti az
 Alkotmány 3. § (3) be kez dé sét. A kül föl di jog alany csat la -
ko zá sá nak le he tõ sé ge az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé vel
el len té tes. Mi vel a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló
1959. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptk.) ren del ke zé sei
a párt ala pít vá nyok ra is al kal ma zan dók, az in dít vá nyo zó
sze rint a Pmtv. 3. § (2) be kez dé sé nek meg sem mi sí té se az
al kot mány el le nes hely ze tet nem szá mol ja fel. Ezért az
 indítványozó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el -
le nes ség meg ál la pí tá sát kez de mé nyez te, és azt, hogy az
Al kot mány bí ró ság hív ja fel a jog al ko tót a köz pén zek bõl
gaz dál ko dó szer ve ze tek tõl és kül föl di ál la mok tól ér ke zõ
ado má nyok el fo ga dá sát til tó sza bály meg al ko tá sá ra.

3.3. Az in dít vány az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sét
sér tõ nek tart ja a Pmtv. 4. § (1)–(3) be kez dé se it is. Az ala -
pí tó sze mé lye és a párt ala pít vány cél ja sem in do kol ja
a ma gán ala pít vá nyok kö zöt ti azt a meg kü lön böz te tést,
amely ki von ja a párt ala pít vá nyo kat az ál lam igaz ga tá si fel -
ügye let és el len õr zés alól.

Mind ezek alap ján az in dít vá nyo zó a Ptv. 9/A. § (2) be -
kez dés a) és b) pont ja, (3) be kez dé se, to váb bá a Pmtv. 3. §
(2) be kez dé se és 4. § (1)–(3) be kez dé sei meg sem mi sí té sét
kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

4.1. A har ma dik in dít vá nyo zó a Ptv. 9/A. §-a és a Pmtv.
egé sze meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól.
Ál lás pont ja sze rint a par la men ti pár tok e jog sza bá lyok kal
az Al kot mány 2. § (3) be kez dé sét sér tõ mó don ki zá ró la gos 
po li ti kai ha ta lom ra tö rek sze nek, „meg pró bál ják be be to -

noz ni […] a je len le gi or szág gyû lé si struk tú rát”, s ez ál tal
olyan hely ze tet te rem te nek, amely az új on nan ala ku ló pár -
to kat és a par la men ten kí vü li pár to kat ele ve el le he tet le ní ti.
Az in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 3. § (2) be kez dé se
nem tesz kü lönb sé get a par la men ten be lü li és kí vü li pár tok 
kö zött. A Ptv. 9/A. §-a és a Pmtv. ugyan ak kor le he tet len
hely zet be hoz za az új on nan ala ku ló pár to kat, ki zár ja, hogy 
al kot má nyos jo ga ik kal él je nek, ezért e tör vé nyek sér tik az
Al kot mány 3. §-át. Az in dít vá nyo zó sze rint a két jog sza -
bály el len té tes az Al kot mány 7. § (1) és (2) be kez dé sé vel
is, mert a Ptk.-val pár hu za mos, il let ve a Ptk.-t sér tõ ren del -
ke zé se ket tar tal maz, és mert a jog sza bály el fo ga dá sa a jog -
al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Jat.) 17., 18. és 20. §-ába üt kö zõ mó don tör tént. Vé gül 
az in dít vány hang sú lyoz za, hogy a két tör vény, ezen be lül
kü lö nö sen a Ptv. 9/A. § (2) be kez dés a) pont ja az Al kot -
mány 70/A. § (1) és (2) be kez dé se it is sér ti, mert hát rá nyo -
san érin ti az új on nan ala ku ló pár tot tá mo ga tó vagy az zal
szim pa ti zá ló ál lam pol gá ro kat, és mert in do ko lat la nul kü -
lön böz tet az egyes ala pít vá nyok: a ci vil szfé ra ala pít vá nyai 
és a párt ala pít vá nyok kö zött.

Az Al kot mány bí ró ság eze ket az in dít vá nyo kat az
 Alkotmánybíróság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz -
zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
28. § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en egye sí tet te és egy
 eljárásban bí rál ta el.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vá nyok ál tal érin tett ren -
del ke zé sei:

„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam. […]

(3) Sen ki nek a te vé keny sé ge sem irá nyul hat a ha ta lom
erõ sza kos meg szer zé sé re vagy gya kor lá sá ra, il le tõ leg
 kizárólagos bir tok lá sá ra. Az ilyen tö rek vé sek kel szem ben
tör vé nyes úton min den ki jo go sult és egy ben kö te les fel -
lépni.”

„3. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a pár tok az Al kot -
mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa
mel lett sza ba don ala kul hat nak és sza ba don te vé keny ked -
het nek.

(2) A pár tok köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban 
és ki nyil vá ní tá sá ban.

(3) A pár tok köz ha tal mat köz vet le nül nem gya ko rol hat -
nak. En nek meg fe le lõ en egyet len párt sem irá nyít hat sem -
mi fé le ál la mi szer vet. A pár tok és a köz ha ta lom szét -
választása ér de ké ben tör vény ha tá roz za meg azo kat a tiszt -
sé ge ket, köz hi va ta lo kat, ame lye ket párt tag ja vagy tiszt -
ség vi se lõ je nem tölt het be.”

„7. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja
a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja 
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel -
sõ jog össz hang ját.
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(2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek
el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés,
 nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy
más vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás,
 vagyoni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség -
té tel nél kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün -
teti.”

2.1. A Ptv.-nek az in dít vá nyok ál tal tá ma dott rendel -
kezései:

„9/A. § (1) A párt a po li ti kai kul tú ra fej lesz té se ér de ké -
ben tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé -
keny ség foly ta tá sa cél já ból, kü lön tör vény ren del ke zé sei
sze rint, az e §-ban meg ha tá ro zott költ ség ve té si tá mo ga tás -
ra jo go sult ala pít ványt hoz hat lét re.

(2) Az (5) be kez dés sze rin ti költ ség ve té si tá mo ga tás ra
az az ala pít vány jo go sult, ame lyik meg fe lel az aláb bi fel té -
te lek nek:

a) az ala pít ványt ala pí tó párt kép vi se lõi az Or szág gyû -
lés ben leg alább két, egy mást kö ve tõ or szág gyû lé si vá lasz -
tást kö ve tõ en kép vi se lõ cso por tot ala kí tot tak, és

b) az Or szág gyû lés meg vá lasz tá sát kö ve tõ en az ala -
kuló ülé sen a párt kép vi se lõ cso port ja be je len tet te meg ala -
ku lá sát, to váb bá

c) az ala pít vány ala pí tó ok irat sze rin ti cél ja ki zá ró lag
az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny ség re irá nyul.

(3) Az (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti költ ség ve té si
 támogatásra az az ala pít vány jo go sult,

a) amely meg fe lel a (2) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti
fel té te lek nek, vagy

b) amely nek a (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá sa azért
szûnt meg, mert a kép vi se lõ cso port az Or szág gyû lés man -
dá tu má nak le jár tá val meg szûnt.

(4) Az ala pít vány a tá mo ga tá si jo go sult sá gát el ve szí ti:
a) ha nem fe le l meg a (2) be kez dés sze rin ti jo go sult sá gi 

fel té te lek nek;
b) a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti ala pít vány ese té ben

a kép vi se lõ cso port meg szû né sét kö ve tõ en meg ala ku ló
 Országgyûlés man dá tu má nak le jár tá val.

(5) A tá mo ga tás for mái és mér té ke:
a) alap tá mo ga tás: az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te -

let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl szó ló
1990. évi LVI. tör vény sze rin ti egy évi kép vi se lõi alap díj
hu szon öt szö rö se;

b) man dá tum ará nyos ki egé szí tõ tá mo ga tás: kép vi se -
lõn ként az éves kép vi se lõi alap díj 85%-a;

c) ese ti tá mo ga tás: az éves költ ség ve té si tör vény ben
 kiemelt cél ra ren delt, az a) és b) pont ban fog lal tak meg fe -
le lõ al kal ma zá sá val meg ha tá ro zott összeg.

(6) Az (5) be kez dés b) pont já ban fog lalt tá mo ga tás szá -
mí tá sá nál a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti lét szá mot kell
fi gye lem be ven ni.

(7) Az (5) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás össze gét a köz -
pon ti költ ség ve tés rõl szó ló tör vény ál la pít ja meg.

(8) Pár ton ként csak egy ala pít vány ré sze sít he tõ az e §
sze rin ti költ ség ve té si tá mo ga tás ban.”

2.2. A Pmtv.-nek az in dít vá nyok ál tal tá ma dott ren del -
ke zé sei:

„1. § A pár tok a po li ti kai kul tú ra fej lesz té se ér de ké ben
tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si és ok ta tá si te vé -
keny sé gük elõ se gí té sé re a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál -
ko dá sá ról szó ló 1989. évi XXXIII. tör vény ben meg ha tá ro -
zott költ ség ve té si tá mo ga tás ra jo go sult ala pít ványt (a to -
váb bi ak ban: ala pít vány) hoz hat nak lét re. […]

3. § (1) Az ala pít vány ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptk.) ren del -
ke zé se it az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

(2) Az ala pít vány hoz bár ki fel té tel nél kül csat la koz hat,
az ala pí tó ok irat azon ban elõ ír hat ja, hogy a csat la ko zás
 elfogadásához a ke ze lõ szerv jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(3) Az ala pít vány tá mo ga tást csak egy ér tel mû en azo no -
sít ha tó sze mély tõl fo gad hat el. A tá mo ga tás az azt nyúj tó
sze mély pénz for gal mi szám lá já ról az ala pít vány pénz for -
gal mi szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal tör té nik.

(4) Az ala pít vány szá má ra tá mo ga tást nyúj tó sze mély
azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok és a tá mo ga tás össze ge
köz ér dek bõl nyil vá nos adat nak mi nõ sül, és azt a tá mo ga -
tás be ér ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül az ala pít vány
hon lap ján köz zé kell ten ni, ha

a) a tá mo ga tás össze ge az öt száz ezer fo rin tot, vagy
b) kül föld rõl szár ma zó tá mo ga tás össze ge a száz ezer

fo rint nak meg fe le lõ ér té ket meg ha lad ja. […]
(6) Az ala pít vány cél já ra leg alább a pár tok mû kö dé sé rõl 

és gaz dál ko dá sá ról szó ló 1989. évi XXXIII. tör vény
9/A. § (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti alap tá mo ga tás
1%-ának meg fe le lõ össze gû va gyont kell ren del ni.”

„4. § (1) Az ala pít vány tör vény es sé gi fel ügye le te so rán
a Ptk. 74/F. §-át az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy
az ala pít vány tör vény sér té se ese tén az ügyész a bí ró ság hoz 
for dul.

(2) Az ala pít vány gaz dál ko dá sa tör vé nyes sé gé nek
 ellenõrzésére az Ál la mi Szám ve võ szék jo go sult.

(3) Ál lam igaz ga tá si szerv az ala pít vány gazdasági-
 pénzügyi el len õr zé sé re nem jo go sult.”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a Pmtv. egé sze al kot -
má nyos sá gát for mai szem pont ból vizs gál ta. 

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Al kot mány 63. §
(3) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény csak a
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Ptv. el fo ga dá sá ra vo nat ko zik, egyéb, a pár to kat köz vet le -
nül vagy köz ve tet ten érin tõ tör vé nyek el fo ga dá sá ra nem.
Az in dít vá nyo zó a Pmtv. egé sze meg sem mi sí té sét azért
kez de mé nyez te, mert azt az Or szág gyû lés két har ma dos
tör vény ként fo gad ta el.

2. Az Al kot mány 63. § (3) be kez dé se fel ha tal ma zást ad
az Or szág gyû lés nek, hogy a pár tok gaz dál ko dá sá nak és
mû kö dé sé nek sza bá lya it két har ma dos sza va zat aránnyal
el fo ga dott tör vény ben ál la pít sa meg. Ez a tör vény je len leg
a Ptv., amely az Al kot mány 3. §-ának meg fe le lõ en meg ha -
tá roz za a pár tok mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak azo kat
az ele me it, ame lyek fel tét len ga ran ci át je len te nek arra,
hogy a pár tok a nép aka rat ki ala kí tá sá val és ki nyil vá ní tá sá -
val kap cso la tos funk ci ó i kat al kot má nyos ke re tek kö zött
lát has sák el. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat alap ján a
Ptv. kon cep ci ó já nak lé nye gi ele me i re vo nat ko zik a két har -
ma dos elõ írás. [31/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 258, 260–264.; 95/B/2001. AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 1327, 1337.] Azok a sza bá lyo zá si kér dé sek,
ame lyek nem tar toz nak a Ptv. lé nye ges kon cep ci ó já ba,
egy sze rû szó több ség gel el fo ga dott tör vény ben rendez -
hetõk. Ezért az Al kot mány bí ró ság az 549/B/2000. AB ha -
tá ro zat ban nem tar tot ta al kot mány sér tõ nek, hogy az ál la mi 
tu laj don ban lévõ in gat la nok pár tok ál tal tör té nõ hasz ná la -
tá ról szó ló 2000. évi XCIV. tör vényt, va la mint az ál lam
 tulajdonában és pár tok hasz ná la tá ban álló in gat la nok
hasz no sí tá sá nak ren de zé sé rõl szó ló 2000. évi XCV. tör -
vényt egy sze rû szó több ség gel fo gad ta el az Or szág gyû lés
(ABH 2005, 913.).

3. Az Al kot mány bí ró ság nak je len ügy ben azt kel lett
meg vizs gál nia, hogy a Pmtv. ren del ke zé sei a Ptv. sza bá -
lyo zá si kon cep ci ó já nak lé nye ges ele me it érin tik-e. A Ptv.
5. §-ából és a 9/A. §-ából kö vet ke zõ en a je len le gi párt fi -
nan szí ro zás két lé nye ges ele me: az alap tá mo ga tás, to váb -
bá a párt ala pít vá nyok nak jut ta tott tel jes költ ség ve té si tá -
mo ga tás vagy alap tá mo ga tás. A Ptv. 9/A. §-a meg ha tá roz -
za a tá mo ga tás ra való jo go sult ság fel té te le it, a tá mo ga tás
for má it és mér té két és azt, hogy pár ton ként csak egy ala -
pít vány ré sze sít he tõ a szó ban for gó költ ség ve té si tá mo ga -
tás ban. Egye bek ben jel zi, hogy a párt ala pít vány „kü lön
tör vény ren del ke zé sei sze rint” [9/A. § (1) be kez dés] hoz -
ha tó lét re. A 2003. évi XLVI. tör vény hez fû zött in do ko lás
sze rint „a pár tok mû kö dé sé vel való szo ros össze füg gés”
miatt a tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ kép vi se lõk leg -
alább két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges. 

A Ptv. fel ha tal ma zá sa alap ján meg al ko tott Pmtv. üte -
me zi a tá mo ga tás ki fi ze té sét, meg ha tá roz za, hogy a Ptk.
ala pít vány ra vo nat ko zó ren del ke zé sei mennyi ben al kal -
ma zan dók a párt ala pít vány ra, a tá mo ga tás nyil vá nos sá gá -
ra vo nat ko zó sza bá lyo kat tar tal maz, ki zár ja az ügyész tör -
vény es sé gi fel ügye le tét, és azt, hogy a párt ala pít vá nyok
gaz da sá gi-pénz ügyi el len õr zé sét ál lam igaz ga tá si szerv
 végezze, to váb bá ren del ke zik ar ról, hogy „az ala pít vá nyok 
in du lá sa mi nél ked ve zõbb hely zet bõl és zök ke nõ men te -
seb ben tör tén jen” (a Pmtv. rész le tes in do ko lá sa).

A tör vény ho zó a Ptv. te her men te sí té se miatt kü lön tör -
vény ben ren dez te a párt ala pít vá nyok költ ség ve té si tá mo -
ga tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, de ez nem je len ti azt,
hogy e kü lön tör vény ne vol na az Al kot mány 63. § (3) be -
kez dé sé bõl kö vet ke zõ en mi nõ sí tett több sé get igény lõ jog -
sza bály. A párt ala pít vány hoz csat la ko zás kér dé se, a párt -
ala pít vány szá má ra jut ta tott tá mo ga tás nyil vá nos sá gá nak
sza bá lyai, va la mint a párt ala pít vány el szá mol tat ha tó sá ga
mind lé nye ges, a párt ala pít vány gaz dál ko dá sát érin tõ kér -
dé sek. A ha tá lyos ma gyar sza bá lyo zás alap ján a pár tok
 állami tá mo ga tá sa két elem bõl áll: a pár tok köz vet len költ -
ség ve té si tá mo ga tá sá ból és a párt ala pít vá nyok nak jut ta tott
költ ség ve té si cél tá mo ga tás ból. Az utób bi ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek nem csu pán a párt ala pít vány, ha nem az azt
ala pí tó párt gaz dál ko dá sát is érin tik, ezért azok az Al kot -
mány 63. § (3) be kez dé se alap ján két har ma dos sza va zat -
több sé get igény lõ sza bá lyok.

Az Or szág gyû lés te hát az Al kot mány 63. § (3) be kez dé -
sé nek meg fe le lõ en járt el, ami kor a Pmtv.-t a je len lé võ
kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá hoz kö tött tör vény -
ként fo gad ta el. Az Al kot mány bí ró ság ezért el uta sí tot ta azt 
az in dít ványt, amely a Pmtv. egé sze meg sem mi sí té sét kér -
te ami att, hogy azt az Or szág gyû lés mi nõ sí tett több sé get
igény lõ tör vény ként fo gad ta el.

IV.

Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ en a Ptv. majd a Pmtv.
egyes ren del ke zé se i nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta.

1. A Ptv. 9/A. §-a és a Pmtv. alap ján egyes pár tok a po li -
ti kai kul tú ra fej lesz té se ér de ké ben tu do má nyos, is me ret -
ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny ség foly ta tá sá ra költ -
ség ve té si tá mo ga tás ra jo go sult ala pít ványt hoz hat nak lét -
re. A tör vé nyek ki hir de té sét kö ve tõ en több in dít vány ér ke -
zett az Al kot mány bí ró ság ra, ame lyek e tör vé nye ket el sõ -
sor ban az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé se szem pont já -
ból ki fo gás ol ták. Az in dít vá nyok sze rint a tá ma dott jog -
sza bá lyok al kot mány sér tõ mó don ked vez mé nye zik az
 Országgyûlésben a tör vé nyek el fo ga dá sa ide jén kép vi se -
lõ cso port tal ren del ke zõ pár to kat. Az Al kot mány bí ró ság
a kö vet ke zõk ben e ké rel mek alap ján vizs gál ta a párt ala pít -
vá nyok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kot má nyos sá gát.

Az Al kot mány bí ró ság nak ezért eb ben a ha tá ro za tá ban
nem kel lett ál lást fog lal nia a párt fi nan szí ro zás sal kap cso -
la tos va la mennyi al kot má nyos sá gi kér dés ben, így ab ban
sem, hogy az ál lam az Al kot mány alap ján kö te les-e a pár -
tok tá mo ga tá sá ra, to váb bá ab ban sem, hogy ha a jog al ko tó
a pár tok te vé keny sé gét se gí tõ ala pít vá nyok költ ség ve té si
tá mo ga tá sá ról tör vényt al kot, ak kor e tör vény nek ál ta lá -
ban mi lyen al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek nek kell meg -
fe lel nie.

Az Al kot mány bí ró ság azon ban je len ügy el bí rá lá sa kor
is hang sú lyoz za, hogy Ma gyar or szá gon je len leg a pár tok
költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra szük ség van ah hoz, hogy a
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 politikai pár tok el tud ják lát ni az Al kot mány 3. § (2) be -
kez dé sé ben rög zí tett fel ada ta i kat. A 2179/B/1991. AB ha -
tá ro zat meg fo gal ma zá sá ban „a pár tok költ ség ve té si tá mo -
ga tá sát a ma gyar jog rend szer ben – ha son ló an a leg több
nyu gat-eu ró pai ál lam meg ol dá sá hoz – az in do kol ja, hogy
azok az Al kot mány ér tel mé ben köz re mû köd nek a nép aka -
rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá ban, és ez ál tal egy faj ta
sa já tos köz ve tí tõ sze re pet töl te nek be ál lam és tár sa da lom
kö zött. […] az ál lam bi zo nyos po zi tív in téz ke dé sek kel is
se gít he ti a pár tok te vé keny sé gét. Ezért – bi zo nyos ke re tek
kö zött – nem al kot mány el le nes a pár tok költ ség ve tés bõl
tör té nõ tá mo ga tá sa”. (ABH 1994, 518, 520–521.)

2. Az Or szág gyû lés 2003. jú ni u sá ban fo gad ta el a Ptv.
9/A. §-át be ik ta tó 2003. évi XLVI. tör vényt és a Pmtv.-t.
Az óta a pár tok ál la mi tá mo ga tá sa két elem bõl áll: a költ -
ség ve té si alap tá mo ga tás ból (Ptv. 5. §) és a párt ala pít vá -
nyok nak jut ta tott cél tá mo ga tás ból (Ptv. 9/A. §). Az Al kot -
mány bí ró ság ezért el sõ ként a pár tok al kot má nyos jog ál lá -
sá ra és a költ ség ve tés bõl tör té nõ párt fi nan szí ro zás ra
 vonatkozó, je len ügy ben is irány adó gya kor la tát te kin tet -
te át.

Az Al kot mány 3. §-a alap ján az ál lam nem aka dá lyoz -
hat ja az al kot má nyos ke re tek kö zött mû kö dõ pár tok lét re -
jöt tét és te vé keny sé gét. Az egye sü lé si jog alap ján, az
 Alkotmány 3. §-ában biz to sí tott in téz mé nyi ga ran ci ák
mel lett sza ba don ala pít ha tó ak pár tok. A meg ala kult pár tok 
sok fé lék, a ren del ke zé sük re álló anya gi le he tõ sé gek és
egyéb for rá sa ik miatt kü lön böz nek egy más tól. El té rõ hely -
zet bõl in dul nak a vá lasz tó pol gá rok sza va za ta i ért zaj ló ver -
seny ben, és el té rõ mér ték ben ké pe sek köz re mû köd ni
a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá ban. Ha a jog -
al ko tó a pár tok ál la mi tá mo ga tá sá val kap cso la tos sza bályt
al kot, kö te les fi gye lem be ven ni e meg lé võ kü lönb sé ge ket.

2.1 Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban hang sú -
lyoz ta, hogy a par la ment dön tés ho za ta li ké pes sé ge és a
kor mány zás sta bi li tá sa ér de ké ben el fo gad ha tó, hogy a leg -
cse ké lyebb tá mo ga tást el ért pár tok nem jut nak par la men ti
man dá tum hoz [3/1991. (II. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
15, 17.]. A ha té kony par la men ti mû kö dés al kot má nyos
 elvét az Al kot mány bí ró ság a po li ti kai pár tok vo nat ko zá sá -
ban mint a pár tok Al kot mány 3. § (2) be kez dés ben meg -
fogalmazott fel ada ta el lá tá sá ra való ké pes sé gét ér tel mez te
és össze kap csol ta a párt meg fe le lõ tá mo ga tott sá gá val
[2179/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 518.; 27/1998.
(VI. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 197, 202.].

Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat alap ján te hát a párt nak
ah hoz, hogy ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sül jön, ké pes nek
kell len nie al kot má nyos fel ada ta el lá tá sá ra. Arra, hogy
 politikai esz kö zök kel mû köd jön köz re a nép aka rat ala kí tá -
sá ban, ki nyil vá ní tá sá ban, részt ve gyen az or szág gyû lé si és
ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá nak szer ve zé sé ben,
és se gít se az ál ta la tá mo ga tott kép vi se lõk, és ez ál tal a meg -
vá lasz tott or szág gyû lé si, ön kor mány za ti tes tü le tek mû kö -
dé sét [53/1996. (XI. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 197,
198.; 1456/B/1995. AB vég zés, ABH 1996, 908.,

1173/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1465.]. Jog sza -
bály ezért mi ni má lis kö ve tel mé nye ket ál lít hat a tá mo ga -
tan dó pár tok elé, és meg ha tá roz hat ja, hogy a nor ma tív
 támogatást csak az e kö ve tel mé nye ket tel je sí tõ pár tok nak
jut tat ja. Ám e mi ni má lis kö ve tel ményt tel je sí tõ pár tok
 állami tá mo ga tá sa is kü lön böz het a pár tok tár sa dal mi tá -
mo ga tott sá ga sze rint.

Ezt a tesz tet al kal maz va az Al kot mány bí ró ság a
2179/B/1991. AB ha tá ro za tá ban azt ál la pí tot ta meg, hogy
nem al kot mány sér tõ a mi ni má lis, 1%-os tá mo ga tott sá got
el nem érõ pár tok ál la mi tá mo ga tás ból való ki zá rá sa
(ABH 1994, 518, 520–522.). Az 1%-os kü szöb kel lõ en
ala csony ah hoz, hogy va ló ban csak a meg fe le lõ tár sa dal mi 
tá mo ga tott ság gal nem ren del ke zõ pár to kat zár ja ki a költ -
ség ve té si tá mo ga tás ból.

Ugyan csak nem mi nõ sült al kot mány el le nes nek a
Ptv.-nek az a sza bá lya, amely a párt tá mo ga tás ra for dít ha tó
költ ség ve té si elõ irány zat 25%-át az or szá gos lis tán man -
dá tu mot szer zõ sza va za tok 5%-át el érõ pár tok kö zött
egyen lõ arány ban ren del te fel osz ta ni. A sza bály ugyan is
az 5%-t el érõ kis pár tok esély egyen lõ sé gét se gí ti, és te kin -
tet tel van arra, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por to -
kat egyen lõ en ter hel nek bi zo nyos fel ada tok.

Az Al kot mány bí ró ság az 549/B/2000. AB ha tá ro zat ban
al kot má nyos nak ta lál ta azt is, hogy meg ha tá ro zott in gat la -
no kon in gye nes hasz ná la ti jo got csak a vá lasz tá so kon
 országos lis tát ál lí tó és az Or szág gyû lés ben kép vi se lõ cso -
port ala kí tá sá ra jo go sult sá got szer zõ párt ré szé re biz to sí -
tott a tör vény. Azt ugyan is egy meg ha tá ro zott vá lasz tói
 támogatottság és a par la men ti pár tok spe ci á lis fel ada tai
 indokolták. Emel lett, a tör vény nyi tott, el vi leg min den párt 
szá má ra el ér he tõ kö ve tel mény szin tet ál la pí tott meg
(ABH 1995, 913.).

Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat te hát meg kö ve te li,
hogy a pár tok ál la mi tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
iga zod ja nak a pár tok nak a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és
 kinyilvánításában be töl tött fel ada ta i hoz és a tár sa dal mi
 támogatottságukhoz.

2.2. Mi köz ben az Al kot mány bí ró ság fen ti ha tá ro za ta i -
ban a par la men tá ris be ren dez ke dés mû kö dõ ké pes sé gét
 folyamatosan szem elõtt tar tot ta, azt is hang sú lyoz ta: a de -
mok ra ti kus tár sa da lom alap ve tõ ér té ke a több párt rend szer
meg úju lá si ké pes sé ge, vagy is az, hogy a rend szer al kal -
maz kod ni tud jon a tár sa da lom ban le zaj ló vál to zá sok hoz,
meg tud jon fe lel ni a vá lasz tók mó do su ló igé nye i nek
[549/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 913, 919.].

A par la men ti de mok rá cia alap ja a po li ti kai pár tok vá -
lasz tó pol gá ri tá mo ga tott sá gért való ver sen gé se. A de mok -
rá cia egész sé ges mû kö dé se nem kép zel he tõ el po li ti kai
plu ra liz mus és a pár tok po li ti kai küz de lem ben való esély -
egyen lõ sé ge nél kül. Ez vi szont fel té te le zi a pár tok te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó jogi ke ret azo nos sá gát. Az ál lam -
nak ezért sem le ges nek kell ma rad nia a po li ti kai pár tok
küz del mé ben és a po li ti kai ver seny fel té te le it sza bá lyo zó
jog sza bá lyok meg al ko tá sa so rán.
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2.3. Az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik, hogy sza -
bályt al kos son a pár tok ál la mi tá mo ga tá sá nak kö ré rõl és
mér té ké rõl. A tör vény al ko tá si el já rás és a meg al ko tott tör -
vény egyik leg fon to sabb al kot má nyos sá gi mér cé je az
 indítványozók ál tal hi vat ko zott Al kot mány 70/A. § (1) be -
kez dé se.

Az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé be fog lalt hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma arra vo nat ko zik, hogy a
jog nak min den kit egyen lõ ként kell ke zel nie. Ez azt je len ti, 
hogy a jo go sult sá gok és ked vez mé nyek el osz tá sa nem fel -
tét le nül kell hogy egyen lõ le gyen, de a dön tés ho za tal so rán 
min den érin tett szem pont ja it azo nos tisz te let tel és kö rül te -
kin tés sel kell mér leg re ten ni [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1990, 46, 48.]. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat -
ban a meg en ged he tet len meg kü lön böz te tés ti lal ma a jogi
sze mé lyek re is vo nat ko zik [59/1992. (XI. 6.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 271, 273.]. Kö vet ke zés kép pen a jog al ko tó
a pár tok ra vo nat ko zó sza bá lyok meg al ko tá sa kor kö te les
a pár to kat egyen lõ ként ke zel ni, az egyes pár tok szem pont -
ja it azo nos kö rül te kin tés sel és el fo gu lat lan ság gal fi gye -
lem be ven ni. A dön tés ho za tal so rán nem jár hat el ön ké -
nye sen. A jog al ko tó nak a tör vény al ko tá si el já rás ban szem
elõtt kell tar ta nia az ál la mi tá mo ga tás cél ját, azt, hogy a
pár tok el tud ják lát ni az Al kot mány ban meg fo gal ma zott
fel ada ta i kat. Az ál la mi tá mo ga tás ról szó ló sza bá lyo zás
nem kor lá toz hat ja a po li ti kai pár tok ver sen gé sé nek sza -
bad sá gát, ezt hang sú lyoz za a szlo vén Al kot mány bí ró ság
az U-I-367/96. szá mú ügy ben és a cseh Al kot mány bí ró ság
is az US 53/2000. szá mú dön té sé ben. [For rás: Bul le tin on
Cons ti tu ti o nal Ca se-Law 1999/1, SLO-1999-1-003;
2001/1, CZE-2001-1-005]

Az el fo ga dott jog sza bály nak nem csak lát szó lag kell
sem le ges elõ írá so kat tar tal maz nia. Azt is biz to sí ta nia kell,
hogy a min den párt ra egy for mán ér vé nyes jogi nor ma
 végül a pár tok egy jól kö rül ha tá rol ha tó cso port ja ese té ben
de fac to ne ered mé nyez zen al kot má nyos in dok nél kü li hát -
rá nyos meg kü lön böz te tést. Vagy is ha a pár tok egyen lõ sé -
gét szem elõtt tar tó tör vény al ko tá si el já rás so rán meg -
hozott tör vény pár tok kö zöt ti meg kü lön böz te tést tar tal -
maz, an nak al kot má nyo san el fo gad ha tó in do ka kell
 legyen.

2.4. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti szem pon to kat fi gye -
lem be véve meg ál la pí tot ta, hogy ha a jog al ko tó a pár tok
ál la mi tá mo ga tá sa mel lett dönt, a jogi sza bá lyo zás alap ján
a költ ség ve té si tá mo ga tás min den par la men ti pár tot meg
kell hogy il les sen. Ez azon ban ön ma gá ban nem biz to sít ja
a kü lön bö zõ po li ti kai erõk egyen lõ esé lyét a vá lasz tá si
küz de lem ben. A 3/1991. (II. 7.) AB ha tá ro zat alap ján „az
ál lam azo nos fel té te le ket kö te les biz to sí ta ni azok nak, akik
el kí ván nak in dul ni a vá lasz tá so kon. Az esély nek […]
a vá lasz tá so kat meg elõ zõ en kell egyen lõ nek len nie”
(ABH 1991, 15, 17.). Az egyes je löl tek és pár tok esély -
egyen lõ sé gé nek fon tos sá gát hang sú lyoz za a 299/B/1998.
AB ha tá ro zat is (ABH 2000, 753, 757.). Az ál la mi tá mo ga -
tás nak te hát ki kell ter jed nie min den olyan po li ti kai párt ra
is, ame lyet a vá lasz tó pol gá rok je len tõs ré sze tá mo gat, és

amely az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon kép vi se lõ je löl te ket
ál lít. [53/1996. (XI. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 165,
171.; 27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 197,
201.; Gu i de li nes and Re port on the Fi nan cing of Po li ti cal
Par ti es adop ted by the Ve ni ce Com mis si on, 9–10 March
2001, A. Re gu lar Fi nan cing, a. Pub lic Fi nan cing] 

3. Az Or szág gyû lés 2003 jú ni u sá ban fo gad ta el a Ptv.
9/A. §-át be ik ta tó 2003. évi XLVI. tör vényt és a Pmtv.-t.
Ez ál tal a pár tok köz vet len költ ség ve té si tá mo ga tá sa
 kiegészült a párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sá val. A Ptv.
9/A. §-a és a Pmtv. alap ján lét re ho zott ala pít vá nyok
a 2003. év má so dik fe lé ben a költ ség ve té si tá mo ga tás idõ -
ará nyos ré szé re vál tak jo go sult tá. A Pmtv. alap ján az
 akkor lét re ho zott ala pít vá nyo kat a tá mo ga tás a Pmtv. ha -
tály ba lé pé sé nek nap já tól szá mí tott idõ ará nyos ré sze il let te
meg, és ré szük re a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül a 2003-ban ese dé kes tel jes tá mo ga tást ren del -
ke zés re kel lett bo csá ta ni. Egy út tal fel ha tal ma zást ka pott a
Kor mány, hogy az elõ zõ évek elõ irány zat-ma rad vá nya i ból 
– füg get le nül az ere de ti fel hasz ná lá si cél tól – átcsoporto -
sítást hajt has son vég re az ala pít vá nyok 2003. évi tá mo ga -
tá sá nak biz to sí tá sá ra.

2004-ben a pár tok köz vet len költ ség ve té si tá mo ga tá sa
nem vál to zott a 2003. év hez ké pest, de a pár tok ál tal lét re -
ho zott párt ala pít vá nyok össze sen kb. egy mil li árd fo rint ra
vol tak jo go sul tak. Az ak ko ri négy par la men ti párt te hát
több, mint negy ven szá za lék kal több költ ség ve té si pénz -
hez ju tott 2004-ben, mint az elõ zõ év ben. A par la ment bõl
ki ma radt pár tok erre a tá mo ga tás ra nem vol tak jo go sul tak.

2005-ben és 2006-ban sem vál to zott a pár tok köz vet len
ál la mi tá mo ga tá sa az elõ zõ év hez ké pest. A párt ala pít vá -
nyok tá mo ga tá sa azon ban emel ke dett.

2007-ben és 2008-ban az aláb bi párt ala pít vá nyok ré sze -
sül tek költ ség ve té si tá mo ga tás ban: A Tán csics Mi hály
Ala pít vány (MSZP); a Szö vet ség a Pol gá ri Ma gyar or szá -
gért Ala pít vány (FIDESZ); a Ba ran ko vics Ist ván Ala pít -
vány (KDNP); a Sza bó Mik lós Tu do má nyos, Is me ret ter -
jesz tõ, Ku ta tá si és Ok ta tá si Sza bad el vû Ala pít vány
(SZDSZ) és az An tall Jó zsef Ala pít vány (MDF). Je len leg
a pár tok ál la mi tá mo ga tá sá nak je len tõs ré sze a párt ala pít -
vá nyok nak jutó nor ma tív tá mo ga tás. [For rás: 2007. évi
CLXIX. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség -
ve té sé rõl; 2006. évi CXXVII. tör vény a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl; 2005. évi CLIII. tör vény
a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl;
2004. évi CXXXV. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság
2005. évi költ ség ve té sé rõl; 2003. évi CXVI. tör vény a
 Magyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az
 államháztartás há rom éves ke re te i rõl.]

4. A 2179/B/1991. AB ha tá ro zat a pár tok költ ség ve té si
alap tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok al kot má nyos sá gát
vizs gál ta, a mos ta ni ha tá ro zat tár gya az ál la mi költ ség ve -
tés bõl tör té nõ párt fi nan szí ro zás egy kü lö nös for má ja: a
pár tok ál tal lét re ho zott ala pít vá nyok anya gi tá mo ga tá sa.
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Párt ala pít ványt bár mely párt lét re hoz hat, költ ség ve té si
 támogatásban azon ban csak a Ptv. 9/A. §-ában meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ ala pít vá nyok ré sze sed nek.

Je len leg a párt fi nan szí ro zás je len tõs ré sze a párt ala pít -
vá nyok költ ség ve té si jut ta tá sa. A párt ala pít vá nyok nak jut -
ta tott költ ség ve té si tá mo ga tás al kot má nyos sá gá nak meg -
íté lé se kor is irány adó ak az Al kot mány bí ró ság nak a párt -
finanszírozással kap cso lat ban tett meg ál la pí tá sai.

4.1. A Ptv. párt ala pít vá nyok ra vo nat ko zó sza bá lya it
 valamennyi in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/A. § (1) be kez -
dé sé be üt kö zõ nek ta lál ta. Az Al kot mány bí ró ság ezért
 elsõként azt vizs gál ta, hogy a Ptv. mi lyen meg kü lön böz te -
té se ket al kal maz. A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés a), b) és
c) pont ja alap ján ki zá ró lag az az ala pít vány jo go sult tel jes
költ ség ve té si tá mo ga tás ra, ame lyet olyan, a par la ment ben
frak ci ó val ren del ke zõ párt ala pít, amely nek kép vi se lõi az
Or szág gyû lés ben leg alább két, egy más után kö vet ke zõ
 országgyûlési vá lasz tást kö ve tõ en is kép vi se lõ cso por tot
ala kí tot tak, és amely nek ala pí tó ok irat sze rin ti cél ja a po li -
ti kai kul tú ra fej lesz té se ér de ké ben tör té nõ tu do má nyos,
 ismeretterjesztõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny ség foly ta tá sa.
[A Ptv. 9/A. § (5) be kez dé se alap ján a tel jes költ ség ve té si
tá mo ga tás az alap tá mo ga tás ból, a man dá tum ará nyos
 kiegészítõ tá mo ga tás ból és az ese ti tá mo ga tás ból áll.]

A töb bi, par la men ti frak ci ó val ren del ke zõ párt ál tal ala -
pí tott, költ ség ve té si tá mo ga tás ra jo go sult párt ala pít vány
csu pán alap tá mo ga tást kap. Alap tá mo ga tás ra to váb bá az a
párt ala pít vány is jo go sult, ame lyet olyan par la men ten
 kívüli párt ala pí tott, amely elõ zõ leg leg alább két, egy mást
kö ve tõ cik lus ban kép vi se lõ cso port tal ren del ke zett [Ptv.
9/A. § (3) be kez dés].

A Ptv. te hát kü lönb sé get tesz par la men ti és nem par la -
men ti pár tok kö zött; to váb bá a par la men ti pár to kon be lül
és a par la men ten kí vü li pár tok kö zött is asze rint, hogy elõ -
zõ leg, két cik lu son át volt-e a párt nak frak ci ó ja az Or szág -
gyû lés ben.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben meg vizs gál ta,
hogy a tör vény ál tal al kal ma zott meg kü lön böz te té sek
meg fe lel nek-e az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben
fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

4.2. A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés a) pont ja a párt ala pít -
vány tel jes költ ség ve té si tá mo ga tá sát a par la men ti pár tok
ko ráb bi vá lasz tá si ered mé nye i hez kap csol ja. Tel jes költ -
ség ve té si tá mo ga tás ban ak kor ré sze sül het a párt ala pít -
vány, ha az ala pí tó párt kép vi se lõi ko ráb ban is, leg alább
két egy mást kö ve tõ par la men ti cik lus ban kép vi se lõ cso -
por tot ala kí tot tak.

Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta, hogy a ko ráb bi
frak ció ala pí tás té nye al kot má nyos mó don fi gye lem be
 vehetõ-e a párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa kor.

A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés a) pont ja az ál tal, hogy a párt -
ala pít vány tá mo ga tá sát az ala pí tó párt tar tós par la men ti
 jelenlététõl te szi füg gõ vé, hát rá nyos hely zet be hoz za az
or szág gyû lé si vá lasz tá so kon in du ló, de az elõ zõ cik lus ban
a par la ment ben nem lévõ pár to kat. E pár tok kö zöt ti

 különbségtétel ki rí vó elõnyt biz to sít a meg elõ zõ két par la -
men ti cik lus párt ja i nak, azaz an nak a négy par la men ti párt -
nak, amely e fel té tel nek meg fe lel.

A meg kü lön böz te tés in do ka a ko ráb bi par la men ti je len -
lét. Ez az in dok al kot má nyo san nem el fo gad ha tó, mert az
a pár tok Al kot mány ban meg ha tá ro zott fel ada ta, a nép aka -
rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá ban való közremûkö -
dése szem pont já ból ir re le váns. A par la men ti de mok rá cia
alap ja a po li ti kai pár tok vá lasz tó pol gá ri tá mo ga tott sá gért
való ver sen gé se és a rend sze res vá lasz tá sok. A párt ko ráb -
bi vá lasz tá si ered mé nye i bõl azon ban nem le het an nak
 jövõbeli ered mé nye i re kö vet kez tet ni és arra sem, hogy
 jelenleg mennyi ben ké pes al kot má nyos fel ada tát el lát ni.

A párt ala pít vá nyok rá adá sul – a Pmtv. alap ján – a pár tok 
szak mai és szel lem i hát te ré nek biz to sí tá sát, a párt esz mé i -
nek ter jesz té sét vég zik. Ezek a fel ada tok füg get le nek at tól, 
hogy a po li ti kai pár tok a ko ráb bi or szág gyû lé si vá lasz tá so -
kon mi lyen ered ményt ér tek el.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Ptv. 9/A. § (2) be kez dés a) pont ja sér ti az Al kot -
mány 70/A. § (1) be kez dé sét, mert a tör vény ho zó a par la -
ment ben ko ráb ban frak ci ó val nem ren del ke zõ pár tok
szem pont ja it fi gyel men kí vül hagy va, al kot má nyos in dok
nél kül biz to sí tott je len tõs elõnyt a Ptv. 9/A. § meg al ko tá -
sát meg elõ zõ két par la men ti cik lus párt ja i nak.

4.3. A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel -
té tel alap ján a párt ala pít vány ak kor jo go sult tel jes költ ség -
ve té si tá mo ga tás ra, ha az el múlt két cik lus ban frak ci ó val
ren del ke zõ ala pí tó párt az Or szág gyû lés ala ku ló ülé sén
kép vi se lõ cso por tot ala kí tott.

Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta, hogy az Or szág -
gyû lés ala ku ló ülé sén tör té nõ frak ció ala kí tás té nye al kot -
má nyos mó don fi gye lem be ve he tõ-e a párt ala pít vá nyok
 támogatásakor.

A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés b) pont ja, amely ki zá ró lag az
ala ku ló ülé sen frak ci ó val ren del ke zõ pár tok szá má ra nyújt
le he tõ sé get a tel jes költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
párt ala pít vány lét re ho za ta lá ra, egy részt a par la ment be be -
ju tott és a be nem ju tott pár tok kö zött, más részt az Or szág -
gyû lés ala ku ló ülé sén, il let ve ké sõbb frak ci ót ala kí tó,
 továbbá az egyé ni je löl tek kel ren del ke zõ pár tok kö zött
tesz kü lönb sé get.

A kü lönb ség té tel ab ban nyil vá nul meg, hogy amíg a
par la ment ala ku ló ülé sén frak ci ót ala kí tó pár tok ala pít vá -
nyai je len tõs költ ség ve té si tá mo ga tást kap nak, ad dig a töb -
bi párt ala pít vá nya egy ál ta lán nem jut tá mo ga tás hoz.
Emel lett, a Ptv. 9/A. § (2) be kez dés b) pont ja a par la ment -
ben frak ci ó val nem ren del ke zõ pár to kat úgy re kesz ti ki
a Ptv. és a Pmtv. ál tal biz to sí tott ked vez mény bõl, hogy ez -
ál tal in do ko lat la nul egy ér tel mû és je len tõs elõnyt biz to sít
azon pár tok szá má ra, ame lyek a tör vény el fo ga dá sa ide jén
az Or szág gyû lés ben kép vi se lõ cso port tal ren del kez tek.

A meg kü lön böz te tés ki zá ró la gos in do ka az Or szág gyû -
lés ala ku ló ülé sén tör té nõ frak ció ala kí tás té nye. Ez az
 indok azon ban a párt ala pít vá nyok költ ség ve té si tá mo ga tá -
sá ra való jo go sult sá ga kor al kot má nyo san nem elfogad -
ható.
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A Ptv. 9/A. §-a al kot má nyos cél ja, hogy egy ön ál ló ala -
pít vány tí pus, a költ ség ve té si tá mo ga tás ra jo go sult párt ala -
pít vány lét re ho zá sá val se gít se a pár tok mel lett és azok
 javára mû kö dõ ku ta tó in té ze tek, szel lem i mû he lyek ki ala -
ku lá sát, az ál lam pol gá ri tá jé koz ta tást, is me ret ter jesz tést,
és ez ál tal a po li ti kai kul tú ra fej lesz té sét. Ezek a cé lok és a
cé lok ér de ké ben vég zett párt ala pít vá nyi te vé keny sé gek
azon ban nem kö tõd nek az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por -
tok spe ci á lis fel ada ta i hoz.

A 2179/B/1991. AB ha tá ro zat ban vizs gált Ptv. 5. §
(2) be kez dés és az 549/B/2000. AB ha tá ro zat tal jó vá ha -
gyott tör vény egy sa já tos fel adat tí pus, a par la men ti pár tok
te en dõ i nek el lá tá sá hoz kap csol költ ség ve té si tá mo ga tást.
A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés b) pont ja azon ban nem a par la -
men ti párt spe ci á lis fel ada ta i hoz rend el kü lön tá mo ga tást.
Min den párt szá má ra egy aránt fon tos, hogy ala pít vá nya
 tudományos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si és ok ta tá si te vé -
keny sé get vé gez zen. E te vé keny sé gek el lá tá sá nak szük -
ségessége nem vál to zik a párt par la ment be való be ke rü lé -
sé vel.

A 27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat sze rint „[a]z Al kot -
mány szó hasz ná la tá ból nem kö vet ke zik, hogy az „Or szág -
gyû lés ben kép vi se let tel ren del ke zõ párt” ele ve kép vi se lõ -
cso port ként van je len az Or szág gyû lés ben. Az Or szág gyû -
lés ben kép vi se let tel ren del ke zik az a párt is, amely nek
akár egyet len, egyé ni vá lasz tó kör zet ben in dí tott kép vi se -
lõ je lölt jét meg vá lasz tot ták, vagy amely nek a kép vi se le tét
va la me lyik, ere de ti leg az il le tõ párt tól füg get le nül a par la -
ment be ju tott kép vi se lõ vál lal ja – mint ahogy to vább ra is
kép vi sel ve ma rad az a párt is, amely nek frak ci ó ja – pél dá ul 
ha lá le set miatt – az elõ írt lét szám alá süllyed és meg szû -
nik” (ABH 1998, 197, 202.).

A Ptv. 9/A. §-a el fo ga dá sa kor az Or szág gyû lés ben lévõ
összes párt frak ci ó val ren del ke zett. Nem zár ha tó ki azon -
ban an nak le he tõ sé ge, hogy pár tot az Or szág gyû lés ben
 kizárólag né hány kép vi se lõ kép vi sel, to váb bá az sem,
hogy egyes or szág gyû lé si kép vi se lõk nem az Or szág gyû -
lés ala ku ló ülé sén, ha nem ké sõbb ala kí ta nak frak ci ót.

A pár tok és párt ala pít vá nyok ál la mi tá mo ga tá sa kor
irány adó le het az adott párt tár sa dal mi tá mo ga tott sá ga.
A Ptv. 5. §-ába fog lalt több ré te gû sza bá lyo zás azért mi nõ -
sült al kot má nyos nak a 2179/B/1991. AB ha tá ro zat ban,
mert a tár sa dal mi tá mo ga tott ság mel lett egyéb szem pon to -
kat (pél dá ul a pár tok al kot má nyos funk ci ói el lá tás ra való
ké pes sé gét) is fi gye lem be vett a pár tok költ ség ve té si
 támogatásának meg ha tá ro zá sa kor. Ez tet te le he tõ vé az
5%-ot el nem érõ, de az 1%-os tá mo ga tott sá got meg ha la dó 
pár tok ál la mi költ ség ve tés bõl való ré sze se dé sét. A Ptv.
9/A. §-a azon ban ki zá ró lag egy, rá adá sul a tá mo ga tás cél ja
szem pont já ból nem re le váns szem pont, az ala ku ló ülé sen
tör té nõ frak ció ala pí tás té nye alap ján jut tat a párt ala pít vá -
nyok nak tel jes költ ség ve té si tá mo ga tást.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Ptv. 9/A. § (2) be kez dés b) pont ja sér ti az Al kot -
mány 70/A. § (1) be kez dé sét, mert a tör vény ho zó az 5%-os 
tá mo ga tott sá got el nem érõ pár tok szem pont ja it tel je sen

 figyelmen kí vül hagy va, al kot má nyos in dok nél kül biz to -
sí tott je len tõs elõnyt a Ptv. 9/A. § el fo ga dá sa ide jén a par -
la ment ben frak ci ó val ren del ke zõ pár tok szá má ra.

4.4. A Ptv. 9/A. § (3) be kez dés a) pont ja alap ján alap -
támogatás jár a párt ala pít vány nak, ha az ala pí tó párt a par -
la ment ben kép vi se lõ cso port tal ren del ke zik, (de ko ráb ban,
két egy mást kö ve tõ cik lus ban nem volt par la men ti frak -
ciója) és az ala pít vány ala pí tó ok ira ta a po li ti kai kul tú ra
fej lesz té se ér de ké ben tör té nõ tu do má nyos, is me ret ter jesz -
tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny ség foly ta tá sát je lö li meg.

Ez a sza bály hát rá nyos hely zet be hoz za azo kat a pár to -
kat, ame lyek az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon el ért ered mé -
nye ik alap ján be ju tot tak az Or szág gyû lés be, ugyan ak kor
az elõ zõ két egy mást kö ve tõ or szág gyû lé si vá lasz tást
 követõen nem ala kít hat tak frak ci ót a par la ment ben. Amíg
ugyan is az e pár tok ál tal lét re ho zott párt ala pít vá nyok csu -
pán alap tá mo ga tás ra jo go sul tak, a ko ráb ban leg alább két
cik lu son át frak ci ó val ren del ke zõ par la men ti pár tok ál tal
lét re ho zott párt ala pít vá nyok tel jes költ ség ve té si tá mo ga -
tás ban ré sze sül nek.

A Ptv. 9/A. § (3) be kez dés b) pont ja alap ján alap tá mo -
ga tás ra jo go sult a párt ala pít vány, ha az ala pí tó párt ki e sett
a par la ment bõl, de ko ráb ban két egy mást kö ve tõ cik lus ban 
kép vi se lõ cso port tal ren del ke zett. Az ilyen párt ala pít vány
te hát ko ráb ban, a Ptv. 9/A. § (2) be kez dé se alap ján tel jes
költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sült, de az Or szág gyû lés
man dá tu má nak le jár tá val meg szûnt a párt kép vi se lõ cso -
port ja, így az ál ta la lét re ho zott párt ala pít vány a to váb bi ak -
ban alap tá mo ga tás ra lesz jo go sult.

A ren del ke zés in do ko lat la nul hát rá nyos hely zet be hoz -
za azo kat a pár to kat, me lyek a ko ráb bi két egy mást kö ve tõ
par la men ti cik lus ban nem ala kí tot tak ugyan kép vi se lõ cso -
por tot, de ame lyek vá lasz tá si ered mé nye nem ma rad el
azon pár to ké tól, ame lyek szá má ra a b) pont biz to sít ja az
alap tá mo ga tást. A hát rány ab ban áll, hogy a vá lasz tá so kon
a b) pont ban hi vat ko zott pár tok kal azo nos ered ményt el érõ 
pár to kat a Ptv. 9/A. §-a ki zár ja a költ ség ve té si jut ta tás ból:
a párt ala pít vá nyok szá má ra jut ta tott tel jes tá mo ga tás ból és
az alap tá mo ga tás ból is.

A Ptv. 9/A. § (3) be kez dés a) és b) pont jai ese té ben a
pár tok kö zöt ti meg kü lön böz te tés in do ka a ko ráb bi par la -
men ti je len lét. Aho gyan azt az Al kot mány bí ró ság a
4.3. pont ban hang sú lyoz ta, ál la mi tá mo ga tás jut ta tá sa kor a 
múlt ban el ért vá lasz tá si ered mény nem szol gál hat a pár tok
kö zöt ti meg kü lön böz te tés al kot má nyos alap já ul. De mok -
rá ci á ban jog sza bály a ko ráb bi or szág gyû lé si vá lasz tá sok
ered mé nyei alap ján nem hoz hat elõ nyö sebb hely zet be
egyes pár to kat a ké sõb bi or szá gos vá lasz tá so kon.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Ptv. 9/A. § (3) be kez dés a) és b) pont jai sér tik az
Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sét, mert a tör vény ho zó
a par la ment ben ko ráb ban frak ci ó val nem ren del ke zõ pár -
tok szem pont ja it fi gyel men kí vül hagy va, al kot má nyos
 indok nél kül biz to sí tott je len tõs elõnyt a Ptv. 9/A. § meg al -
ko tá sát meg elõ zõ két par la men ti cik lus párt ja i nak.
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5. Össze fog la lá sul meg ál la pít ha tó: a Ptv. 9/A. § (2) be -
kez dés a) és b) pont ja, to váb bá (3) be kez dé se lát szó lag
sem le ges, min den párt szá má ra el ér he tõ kö ve tel mény szin -
tet ál la pí tott meg ah hoz, hogy párt ala pít vá nya tel jes költ -
ség ve té si tá mo ga tás hoz jus son. Va ló já ban azon ban e ren -
del ke zé sek a pár tok esély egyen lõt len sé gét erõ sí tik, mert a
Ptv. 9/A. §-a el fo ga dá sa ide jén a par la ment ben frak ci ó val
ren del ke zõ négy párt ver seny elõ nyét kon zer vál ják.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Ptv.
9/A. § (2) be kez dés a) és b) pont ja, to váb bá (3) be kez dé se
az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé be fog lalt hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ti lal má ba üt kö zik, ezért e ren del ke zé se -
ket 2008. szep tem ber 30. nap já val meg sem mi sí tet te. A pro 
fu tu ro meg sem mi sí tést az in do kol ja, hogy a tör vény ho zó -
nak az Al kot mány nak meg fe le lõ en újra kell sza bá lyoz nia
azo kat a fel té te le ket, ame lyek a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re -
jött ala pít vá nyo kat költ ség ve té si tá mo ga tás ra jo go sít ják.

A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés a) és b) pont já nak, to váb bá
(3) be kez dé sé nek meg sem mi sí té se kö vet kez té ben az e ren -
del ke zé sek re vissza uta ló Ptv. 9/A. § (4) be kez dés b) pont ja 
és (6) be kez dé se ér tel mét vesz ti. Az Al kot mány bí ró ság
ezért a Ptv. 9/A. § (4) be kez dés b) pont ját és (6) be kez dé sét 
2008. szep tem ber 30. nap já val meg sem mi sí tet te.

V.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben a Pmtv. in dít -
vá nyo zók ál tal tá ma dott ren del ke zé se i nek al kot má nyos sá -
gát vizs gál ta.

1. Mind há rom in dít vány ki fo gá sol ja, hogy a Pmtv.
egyes sza bá lyai al kot má nyos in dok nél kül, így az Al kot -
mány 70/A. § (1) be kez dé sét sér tõ mó don kü lön böz tet nek
a párt ala pít vá nyok és a ma gán ala pít vá nyok kö zött. Ilyen
sza bály nak te kin tik az in dít vá nyo zók a Pmtv. 4. §
(1)–(3) be kez dé se it, ame lyek ki von ják a párt ala pít vá nyo -
kat az ügyé szi tör vény es sé gi fel ügye let és az ál lam igaz ga -
tá si el len õr zés alól.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság az al kot má nyos sá gi vizs gá -
lat elsõ lé pé se ként a Pmtv. 4. § (1)–(3) be kez dé se i ben
 alkalmazott meg kü lön böz te té se ket vet te sor ba.

A párt ala pít vány ra irány adó ak a Ptk.-nak az ala pít vány -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sei (74/A.–74/G. §). A Pmtv.
azon ban több el té rést is meg fo gal maz. A párt ala pít vány
gaz da sá gi-pénz ügyi és tör vény es sé gi el len õr zé sét pél dá ul
a pár tok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás hoz ha son ló an ren de zi:

Az egye sü lé si jog ról szó ló 1989. évi II. tör vény 14. §
(2) be kez dé se sze rint a párt tör vény sér té se ese tén az
ügyész ke re se tet in dít a párt el len. A Pmtv. 4. § (1) be kez -
dé se úgy ren del ke zik, hogy az ala pít vány tör vény sér té se
ese tén az ügyész a bí ró ság hoz for dul. A Ptv. 10. §-a alap -
ján a pár tok gaz dál ko dá sa tör vé nyes sé gé nek el len õr zé sé re
az Ál la mi Szám ve võ szék (a to váb bi ak ban: ÁSz) jo go sult.
A Pmtv. 4. § (2) be kez dé se ezt a szö ve ge zést szó sze rint
 átvéve ren del ke zik úgy, hogy a párt ala pít vá nyok gaz dál -

ko dá sa tör vé nyes sé gé nek el len õr zé sé re az ÁSz jo go sult.
Ha son ló kép pen, a Ptv. 10. § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat
ve szi át szó sze rint a Ptmv. 4. § (3) be kez dé se, „[á]llam -
igazgatási szerv az ala pít vány gaz da sá gi-pénz ügyi el len -
õr zé sé re nem jo go sult”.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az ügyé -
szi tör vény es sé gi fel ügye let és az ál lam igaz ga tá si el len õr -
zés aló li men tes sé get pár tok ese té ben az Al kot mány 3. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat: a nép aka rat
 kialakításában és ki nyil vá ní tá sá ban való köz re mû kö dés
in do kol ja. 

A Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re ho zott, költ ség ve té si tá mo -
ga tás ra jo go sult ala pít vá nyok nem pár tok. A bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vett párt ala pít vá nyok mû kö dé sét nem az
 Alkotmány 3. §-a, ha nem az Al kot mány 61. §-a és 63. §-a
ré sze sí ti vé de lem ben. A pár tok ál tal lét re ho zott ala pít vá -
nyok nak a fel ada tuk sem az, hogy szer ve ze ti ke re tet biz to -
sít sa nak a nép aka rat ki ala kí tá sá hoz és ki nyil vá ní tá sá hoz.
Arra a cél ra jöt tek lét re, hogy a po li ti kai kul tú ra fej lesz té se
ér de ké ben tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si és ok ta -
tá si te vé keny sé get vé gez ze nek (Ptmv. 1. §). Az ala pít vá -
nyo kat ugyan pár tok hoz zák lét re, de ezt kö ve tõ en a pár -
tok tól szer ve ze ti leg és sze mé lyi leg is füg get len ala pít -
vány ként kell mû köd ni ük. A po li ti kai párt és a párt kö ze li
ala pít vány el té rõ cél ja it, fel ada tát, al kot mány jo gi stá tu szát 
hang sú lyoz za a né met Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság
2 BvE 5/83 (1 BVer GE 73) dön té se is. E ha tá ro zat sze rint
nem al kot mány el le nes a párt kö ze li ala pít vá nyok ál la mi
 finanszírozása, ha ezek az ala pít vá nyok a pár tok tól jo gi lag
és tény le ge sen is füg get le nek, ön ál ló an és sza ba don lát ják
el ala pít vá nyi fel ada ta i kat.

3. Aho gyan azt az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat
IV.2.3. pont já ban hang sú lyoz ta, az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt hát rá nyos meg kü lön böz te tés
 tilalma a jogi sze mé lyek re is vo nat ko zik. Az ala pít vány és
a párt ál tal lét re ho zott párt ala pít vány is jogi sze mély. Az
Al kot mány bí ró ság nak ezért azt kel lett meg vizs gál nia,
hogy van-e a párt ala pít vá nyok nak olyan meg kü lön böz te tõ
jel lem zõ je, amely al kot má nyo san in do kol ja a ki vé te les
 bánásmódot. 

A Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re jött párt ala pít vá nyo kat
a tör vény ben biz to sí tott költ ség ve té si tá mo ga tás kü lön -
böz te ti meg az ugyan olyan cél ra a pár tok ál tal a Ptk.
74. §-a alap ján lét re ho zott ala pít vá nyok tól. A pár tok köz -
ve tí tõ sze re pet töl te nek be a köz ha ta lom és a vá lasz tó pol -
gá rok kö zött. E fel adat el lá tá sá ban a párt ala pít vá nyok
 segítik a po li ti kai pár to kat. A költ ség ve té si tá mo ga tás
 indoka a párt ala pít vá nyok nak e spe ci á lis köz ér de kû te vé -
keny sé ge. A meg ha tá ro zott vá lasz tó pol gá ri tá mo ga tott -
ság gal ren del ke zõ pár tok ugyan is a párt ala pít vá nyok se gít -
sé gé vel vég zik az ál ta luk kép vi selt esz me i ség nek megfe -
lelõ ok ta tó, ku ta tó, tu do má nyos és is me ret ter jesz tõ mun -
kát, amely a po li ti kai párt szel lem i hát te rét adja.

A párt ala pít vá nyok ki vé te les bá nás mód ja nem tekint -
hetõ ön ké nyes nek, ha azt e spe ci á lis köz ér de kû te vé keny -
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ség in do kol ja. Az Al kot mány bí ró ság ezért azt vizs gál ta,
hogy e te vé keny ség re te kin tet tel al kot má nyo san in do kol -
ha tó-e, hogy a párt ala pít vá nyok szá má ra a tör vény ho zó az
ügyé szi tör vény es sé gi fel ügye let és a gaz da sá gi-pénz ügyi
el len õr zés szem pont já ból ki vé te les hely ze tet biz to sít.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság nak je len ügy ben nem fel ada -
ta az ügyé szi tör vény es sé gi fel ügye let al kot má nyos sá gá -
nak vizs gá la ta. Az in dít vá nyo zók an nak meg ál la pí tá sát
kér ték, hogy a Pmtv. 4. § (1) be kez dé se in do ko lat la nul
men te sí ti a párt ala pít vá nyo kat az ügyé szi tör vény es sé gi
fel ügye let alól.

Az ügyész tör vény es sé gi fel ügye le ti jog kö ré ben az ala -
pít vá nyi mû kö dés tör vé nyes sé gét is el len õr zi. En nek so rán 
meg vizs gál ja, hogy a ke ze lõ szerv te vé keny sé ge nem
 veszélyezteti-e az ala pít vány cél já nak meg va ló sí tá sát. Az
ügyész a tör vény sér tés fel tá rá sa so rán töb bek kö zött a
 következõ in téz ke dé sek kö zül vá laszt hat. Ál ta lá nos ér vé -
nyû ren del ke zés (sza bály zat, alap sza bály stb.) ki adá sát,
mó do sí tá sát vagy egyes ren del ke zé se i nek ha tá lyon kí vül
he lye zé sét kez de mé nyez he ti; meg te kint he ti az ala pít vány
ál ta lá nos ér vé nyû ren del ke zé se it és egye di dön té se it, a tör -
vé nyes ség ér de ké ben szük ség ese tén vizs gá la tot tart hat;
a ke ze lõ szerv ve ze tõ i tõl ira tok és ada tok ren del ke zés re
bo csá tá sát, il le tõ leg meg kül dé sét, to váb bá fel vi lá go sí tás
adá sát kér he ti [a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló
1972. évi V. tör vény (a to váb bi ak ban: Ütv.) 13. § (2) be -
kez dés c), e), f) pont ja]. Ha az ala pít vány mû kö dé sé nek
tör vé nyes sé ge más képp nem biz to sít ha tó, az ügyész a
 bírósághoz for dul hat [Ptk. 74/F. § (2) be kez dés].

Ez zel szem ben, ha a párt ala pít vány jog sza bályt sért, az
ügyész nek nincs tör vé nyes le he tõ sé ge az Ütv.-ben meg ha -
tá ro zott in téz ke dé sek meg té te lé re, a jog sza bály sér tés meg -
szün te té se ér de ké ben köz vet le nül a bí ró ság hoz for dul hat.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint nincs al kot má nyo san
 elfogadható oka an nak, hogy a párt ala pít vá nyok és a pár -
tok ál tal ala pí tott egyéb ala pít vá nyok fe let ti ügyé szi jog -
kör el té rõ. Nem in do kol ja ezt az ala pí tó sze mé lye, hi szen
a párt egyéb, a Ptk. alap ján lét re ho zott ala pít vá nyai ugyan -
ilyen men tes ség ben nem ré sze sül nek. 

A párt ala pít vány ked vez mé nye zé sét az ala pít vány cél ja
és spe ci á lis köz ér de kû te vé keny sé ge sem ma gya ráz za,
 hiszen bár mely más ala pít vány se gít he ti a pár tot tu do má -
nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si és ok ta tá si te vé keny sé gé -
vel, és az utób bi ala pít vány mû kö dé sét az ügyész törvé -
nyességi fel ügye le ti jog kö ré ben vizs gál hat ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezért meg ál la pí tot ta, hogy a
Pmtv. al kot má nyos in dok nél kül biz to sít ki vé te les hely ze -
tet a pár tok ál tal a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re ho zott párt ala -
pít vá nyok szá má ra más, ugyan azon fel ada tot el lá tó ala pít -
vá nyok kal szem ben.

Te kin tet tel arra, hogy a bár ki (pél dá ul egy párt) ál tal a
Ptk. 74/A. §-ának meg fe le lõ en ala pí tott és a Ptv. 9/A. §-a
alap ján lét re ho zott ala pít vá nyok kö zöt ti meg kü lön böz te -
tés nek nincs al kot má nyo san el fo gad ha tó oka, a Pmtv. 4. §
(1) be kez dé se el len té tes az Al kot mány 70/A. § (1) be kez -
dé sé vel. Az al kot mány el le nes jog sza bá lyi ren del ke zést az

Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat ki hir de té se nap já val meg -
sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság dön té sé bõl nem kö vet ke zik,
hogy az ügyé szi tör vény es sé gi fel ügye let párt ala pít vá -
nyok ra való ki ter jesz té se az egyet len al kot má nyos meg ol -
dás. A meg sem mi sí tés ered mé nye kép pen a Ptv. 9/A. §-a
alap ján lét re jött párt ala pít vá nyok ra is irány adó lesz a Ptk.
74/F. §-a. Ez azon ban nem je len ti azt, hogy a jog al ko tó az
ala pít vá nyok szem pont ja i nak egyen lõ fi gye lem be vé te lé -
vel ne ren del kez het ne va la mennyi ala pít vány ese té ben az
ügyé szi tör vény es sé gi fel ügye let bí ró ság hoz for du lás ra
való szû kí té sé rõl.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság a Pmtv.-nek az ÁSz el len õr -
zé sé re vo nat ko zó 4. § (2) be kez dé sét is meg vizs gál ta.
 Ennek so rán fi gye lem mel volt arra, hogy a köz ér de kû
 információkhoz való hoz zá fé rés alap jo ga és vég sõ so ron a
kö zös sé gi dön té sek ben való egyen lõ rész vé tel kö ve tel mé -
nye a köz pén zek el köl té sé nek át lát ha tó sá gát és kö vet he tõ -
sé gét kö ve te li.

Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat alap ján „a köz ha tal mat 
gya kor ló in téz mé nyek mel lett az ál la mi költ ség ve tés bõl
ré sze sü lõ más in téz mé nyek is kö te le sek mû kö dé sü ket kel -
lõ kép pen do ku men tál ni: a köz fel adat el lá tá sá val kap cso la -
tos te vé keny sé gü ket érin tõ in for má ci ó kat min de nek elõtt
le kell je gyez ni ük, azaz rög zí te ni ük kell a köz ér de kû ada -
to kat.” [32/2006. (VII. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 430, 
438.]

En nek ér de ké ben az ÁSz az Ál la mi Szám ve võ szék rõl
szó ló 1989. évi XXXVIII. tör vény 2. § (5) be kez dé se alap -
ján min den ala pít vány ese té ben el len õr zi az ál la mi költ -
ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás vagy az ál lam ál tal meg ha -
tá ro zott cél ra in gye ne sen jut ta tott va gyon fel hasz ná lá sát.
E te kin tet ben nincs te hát kü lönb ség a Ptk. és a Ptv. alap ján
lét re ho zott ala pít vá nyok kö zött, a költ ség ve té si tá mo ga tás
fel hasz ná lá sát min den eset ben el len õr zi az ÁSz.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: 
a Pmtv. 4. § (2) be kez dé se nem sér ti az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sét, ezért a Pmtv. meg sem mi sí té sé re irá nyu ló
in dít ványt el uta sí tot ta.

3.3. Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ en a Pmtv. 4. §
(3) be kez dé sét vizs gál ta, amely men te sí ti a Ptv. 9/A. §-a
alap ján lét re ho zott párt ala pít vá nyo kat az ala pít vá nyok ra
egyéb ként irány adó ál lam igaz ga tá si szerv ál ta li gaz da sá -
gi-pénz ügyi el len õr zés alól.

A párt ala pít vá nyok az ál ta lá nos for gal mi adó ala nyai
[az ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló 2007. évi CXXVII. tör -
vény 5. § (1) be kez dés], tár sa sá gi adó ala nyok [a tár sa sá gi
adó ról és az osz ta lék adó ról szó ló 1996. évi LXXXI. tör -
vény 2. § (2) be kez dés g) pont], mun kál ta tók (ki fi ze tõk)
 lehetnek [a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló 1995. évi
CXVII. tör vény 2. § (2) be kez dés].

Az adók meg ál la pí tá sa, be sze dé se, az adókötelezett -
ségek tel je sí té sé nek el len õr zé se az adó ha tó sá gok fel ada ta
[az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény 10. §
(2) be kez dés]. Az adó ha tó sá gok ál lam igaz ga tá si szer vek,
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ezért a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re jött ala pít vá nyok adó kö -
te le zett sé ge i nek tel je sí té sét nem el len õriz he tik. A Pmtv.
4. § (3) be kez dé se miatt men te sül nek ezek az ala pít vá nyok 
az egész ség biz to sí tá si szer vek el len õr zé se alól is.

E men tes sé get az ala pí tó sze mé lye nem in do kol ja,
 hiszen a párt egyéb, a Ptk. alap ján lét re ho zott ala pít vá nyai
ugyan ilyen men tes ség ben nem ré sze sül nek.

A párt ala pít vány ked vez mé nye zé sét az ala pít vány cél ja
és spe ci á lis köz ér de kû te vé keny sé ge sem ma gya ráz za,
 hiszen bár mely más ala pít vány se gít he ti a pár tot tu do má -
nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si és ok ta tá si te vé keny sé gé -
vel úgy, hogy e mû kö dés fe lett a fent em lí tett ha tó sá gok
pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zést gya ko rol nak.

Még a köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sí tett ala pít vá nyok
sem ré sze sül nek a párt ala pít vá nyo kat meg il le tõ ked vez -
mény ben. A köz hasz nú szer ve ze tek adó el len õr zé sét az
 állami adó ha tó ság lát ja el [a köz hasz nú szer ve ze tek rõl
szó ló 1997. évi CLVI. tör vény 21. §].

Az Al kot mány bí ró ság ezért meg ál la pí tot ta, hogy a
Pmtv. al kot má nyos in dok nél kül biz to sít ki vé te les hely ze -
tet a pár tok ál tal a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re ho zott ala pít -
vá nyok szá má ra más, ugyan azon fel ada tot el lá tó ala pít vá -
nyok kal szem ben. A Pmtv. 4. § (3) be kez dé se a párt ala pít -
vá nyo kat in do ko lat la nul ked vez mé nye zi, ami sér ti a jog -
ala nyok egyen lõ ként ke ze lé sét elõ író Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sét. Az Al kot mány bí ró ság az al kot mány el le -
nes jog sza bá lyi ren del ke zést a ha tá ro zat ki hir de té se nap já -
val meg sem mi sí tet te. Ezt kö ve tõ en a töb bi ala pít vány hoz
ha son ló an a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re jött párt ala pít vá -
nyok ál lam igaz ga tá si szerv ál ta li gaz da sá gi-pénz ügyi
 ellenõrzésére is sor ke rül het.

VI.

1. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta a Pmtv. 3. §
(2) be kez dé sét, ame lyet az in dít vá nyo zó azért ki fo gás olt,
mert az alap ján a párt fi nan szí ro zás ban a ma gyar ál lam,
 önkormányzati szer vek vagy akár kül föl di ál la mok is részt
ve het nek, ami sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét és
3. § (3) be kez dé sét. A sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok miatt az
in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el -
le nes ség meg ál la pí tá sát is kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

2. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 49. § (1) be kez dé se sze rint
– hi va tal ból vagy in dít vány alap ján – mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra ak kor
ke rül het sor, ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma -
zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez -
zel al kot mány el le nes sé get idé zett elõ. A jog al ko tó szerv
jog sza bály-al ko tá si kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi 
fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get ten ni, ha azt ész le li,
hogy a ha tás- és fel adat kö ré be tar to zó te rü le ten jog sza bá -
lyi ren de zést igény lõ kér dés me rült fel. Az Alkotmány -
bíróság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkotmányellenes -

séget ál la pít meg, ha alap ve tõ jog ér vé nye sü lé sé hez szük -
sé ges ga ran ci ák hi á nyoz nak, il let ve, ha a hi á nyos sza bá -
lyo zás alap ve tõ jog ér vé nye sí té sét ve szé lyez te ti. [22/1990. 
(X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.; 37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 232.]

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben meg vizs gál ta,
hogy tör tént-e jog al ko tói mu lasz tás és e mu lasz tás al kot -
mány el le nes hely ze tet ered mé nye zett-e.

2.1. Az Al kot mány 3. § (3) be kez dé se a pár tok és a köz -
ha ta lom szét vá lasz tá sá nak alap té te lét tar tal maz za. A
962/B/1992. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az „Al kot mány 3. § (3) be kez dé se
 alkotmányos elv ként fo gal maz za meg a pár tok és a köz ha -
ta lom szét vá lasz tá sá nak kö ve tel mé nyét, ki mond ja, hogy a
pár tok köz ha tal mat nem gya ko rol hat nak, en nek meg fe le -
lõ en egyet len párt sem irá nyít hat egyet len ál la mi szer vet
sem” (ABH 1995, 627, 631.). A szét vá lasz tás elve azon -
ban nem csak a pár tok és a köz ha ta lom szer ve ze ti és ha tás -
kö ri össze fo nó dá sa i val szem ben nyújt vé del met. A pár tok
és az ál lam el vá lasz tá sa a pénz ügyek te rü le tén is in do kolt.
Ezért az ál lam, egyes költ ség ve té si in téz mé nyek vagy köz -
vet len költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ már szer ve -
ze tek a nor ma tív elõ írá sok nak meg fe le lõ en nyúj tott tá mo -
ga tás mel lett, bur kolt mó don nem tá mo gat hat nak anya gi -
lag bi zo nyos pár to kat.

A pár tok és a köz ha ta lom szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó
Al kot mány 3. § (3) be kez dé se sé rül te hát, ha a pár tot se gí tõ 
ala pít vány a költ ség ve té si in téz mé nyek tõl ér ke zõ tá mo ga -
tást va ló já ban nem a tör vény ben meg je lölt (tu do má nyos,
is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si és ok ta tá si) cél ra hasz nál ja,
 hanem köz vet le nül az ala pí tó párt fi nan szí ro zá sá ra. A tör -
vény nek ezért meg fe le lõ ga ran ci át kell nyúj ta nia arra,
hogy az ala pít vány hoz csat la ko zók va gyo ni hoz zá já ru lá sa, 
va la mint az ala pít vány hoz be ér ke zõ anya gi tá mo ga tás
nem vá lik a pár tot a Ptv. sze rint meg il le tõ ál la mi tá mo ga tá -
son fe lü li bur kolt költ ség ve té si tá mo ga tás sá.

Je len leg a Pmtv. nem zár ja ki, hogy az ala pít vány hoz
költ ség ve té si szer vek csat la koz za nak vagy költ ség ve té si
szer vek az ala pít vá nyo kat az õket a Ptv.-ben és Pmtv.-ben
meg il le tõ össze gen fe lül tá mo gas sák. Az ala pít vány pénz -
ügyi-gaz da sá gi mû kö dé sé nek az ala pí tó po li ti kai párt tól
való el kü lö nü lé se el len hat, hogy a Pmtv. alap ján az ala pít -
vány ke ze lõ szer vé nek tag ja it az ala pí tó párt kép vi se lõ cso -
port já nak ve ze tõ je je lö li ki. A Pmtv. 3. § (7) be kez dé se
 továbbá le he tõ vé te szi, hogy az ala pí tó párt tag ja vagy ál la -
mi ve ze tõ az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek tag ja le gyen.
A párt ala pít vá nyok ku ra tó ri u ma i ban így párt el nö kök, or -
szág gyû lé si kép vi se lõk és kor mány za ti tiszt vi se lõk is
 helyet kap nak.

Emel lett, a Pmtv. ren del ke zé sei nem ga ran tál ják, hogy a 
párt ala pít vá nyok a va gyo nu kat va ló ban a tör vény ben meg -
ha tá ro zott cé lok ra (ku ta tás ra, ok ta tás ra) for dít ják. Az ala -
pít vá nyok ugyan is szak mai te vé keny sé gük rõl a Pmtv.
alap ján nem kö te le sek szá mot adni. A nyil vá nos be szá mo -
lók hi á nya vi szont azt ered mé nye zi, hogy a párt ala pít vá -
nyok gaz da sá gi vi szo nyai nem át lát ha tó ak.
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Az ala pít vány ugyan név te len tá mo ga tást nem fo gad hat
el, és a tá mo ga tást nyúj tó sze mély azo no sí tá sá hoz szük -
séges ada tok, va la mint a tá mo ga tás össze ge köz ér dek bõl
nyil vá nos adat, amit a párt ala pít vány hon lap ján köz zé kell
ten ni. A tá mo ga tás azon ban csak egy meg ha tá ro zott
összeg ha tár fe lett nyil vá nos adat, és az összeg ha tár nem
éves össze sí tés re, ha nem egy al ka lom ra vo nat ko zik, ezért
az ada tok nyil vá nos sá gá ra vo nat ko zó sza bály könnyen
meg ke rül he tõ.

Az elõ írá sok meg sér té sé vel el fo ga dott tá mo ga tás ugyan 
a Pmtv. alap ján a költ ség ve tés be be fi ze ten dõ, és a költ ség -
ve té si tá mo ga tás is csök ken a jo go su lat la nul fel vett
összeg gel. Az át lát ha tó mû kö dés re vo nat ko zó tör vé nyi ga -
ran ci ák hi á nyá ban azon ban ez a szank ció lex im per fec ta.

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó: a Pmtv. nem ga ran tál ja,
hogy az ala pít vány a hoz zá be ér ke zett tá mo ga tá so kat va ló -
ban a Pmtv.-ben meg ha tá ro zott ala pít vá nyi cé lok ra for dít -
ja és az nem az ala pí tó párt rej tett költ ség ve té si tá mo ga tá -
sát szol gál ja.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ en meg vizs gál ta
azt az in dít ványt, amely az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé -
nek „füg get len” for du la tát sér tõ nek tart ja, hogy a párt ala -
pít vány hoz kül föl di ál lam is csat la koz hat.

A Ptv. 4. § (3) be kez dé se sze rint a párt va gyo ni hoz zá já -
ru lást más ál lam tól nem fo gad hat el. Az Al kot mány 3. §
(2) be kez dé se alap ján a párt köz re mû kö dik a nép aka rat
 kialakításában és ki nyil vá ní tá sá ban. Al kot má nyos fel ada -
tá nak el lá tá sa so rán a párt kép vi se lõi köz ha ta lom hoz jut -
hat nak, ezért ki zárt, hogy a pár tot anya gi tá mo ga tá sá val
kül föl di ál lam be fo lyá sol has sa. Szél sõ eset ben ugyan is
fel me rül het a ma gyar ál lam kül sõ szu ve re ni tá sa, azaz füg -
get len sé ge [Al kot mány 2. § (1) be kez dés] sé rel mé nek
 veszélye.

A Pmtv. nem zár ja ki an nak le he tõ sé gét, hogy a párt
 által lét re ho zott ala pít vány hoz kül föl di ál lam csat la koz -
has son. A Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re jött ala pít vány azon -
ban nem párt, és a párt al kot má nyos fel ada tá nak el lá tá sá -
ban is csu pán köz ve tett mó don vesz részt. Ugyan ak kor a
Pmtv. és más tör vény sem ga ran tál ja, hogy az ala pít vány a
kül föl di ál lam ál tal nyúj tott tá mo ga tást va ló ban a
Pmtv.-ben meg je lölt ok ta tá si és ku ta tá si cél ra for dít ja, és
az nem a Ptv. 4. § (3) be kez dé sé ben fog lalt ti la lom meg ke -
rü lé sé re irá nyul. A ha tá lyos tör vé nyi sza bá lyok alap ján így 
nem zár ha tó ki, hogy va la mely kül föl di ál lam a párt ál tal
lét re ho zott ala pít vány hoz csat la koz zon, vagy azt más mó -
don anya gi lag tá mo gas sa, és e tá mo ga tás köz ve tett mó don
párt fi nan szí ro zás sá vál jon.

3. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek alap ján arra a meg ál -
la pí tás ra ju tott, hogy a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re jött ala pít -
vá nyok hoz való csat la ko zás és az ala pít vány tá mo ga tá sá ra
vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zás nem fe le l meg az Al kot -
mány 2. § (1) be kez dé sé bõl és a 3. § (3) be kez dé sé bõl
 fakadó kö ve tel mé nyek nek. Az al kot mány el le nes sé get
nem a Pmtv. 3. § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés
okoz za, ha nem a sza bá lyo zás hi á nyos sá ga. A jog al ko tó

ugyan is nem gon dos ko dott a meg fe le lõ tör vé nyi ga ran ci ák 
meg al ko tá sá ról an nak ér de ké ben, hogy a Ptv. 9/A. §-a
alap ján lét re jött ala pít vá nyok nak a ma gyar ál lam, a költ -
ség ve té si in téz mé nyek, to váb bá a köz vet len költ ség ve té si
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ más szer ve ze tek ál ta li tá mo ga tá sa
ne a párt bur kolt költ ség ve té si tá mo ga tá sát szol gál ja.
 Hasonlóképpen nincs tör vé nyi ga ran cia arra, hogy kül föl -
di ál lam a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re jött ala pít vány szá má ra 
jut ta tott ado má nya vég sõ so ron ne az ala pí tó párt be fo lyá -
so lá sát je lent se.

Ezért az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: az Al kot -
mány 2. § (1) be kez dé sét és a 3. § (3) be kez dé sét sér tõ,
 mulasztásban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes hely ze tet
ered mé nye zett, hogy az Or szág gyû lés nem al ko tott tör vé -
nyi ga ran ci á kat arra, hogy a Ptv. 9/A. §-a alap ján lét re jött
ala pít vá nyok a hoz zá juk be ér ke zett tá mo ga tást va ló ban a
Pmtv.-ben meg ha tá ro zott ala pít vá nyi cé lok ra for dít sák.
Az Al kot mány bí ró ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tá si fel ada tá nak 2008. szep tem ber 30-ig te gyen
ele get.

Az Al kot mány bí ró ság a Pmtv. 3. § (2) be kez dé se al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

VII.

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Ptv.
9/A. §-a és a Pmtv. egé sze nem hoz ha tó össze füg gés be az
Al kot mány 2. § (3) be kez dé sé vel, amely a tár sa da lom min -
den szer ve ze te, ál la mi szerv vagy ál lam pol gár szá má ra
tilt ja, hogy te vé keny sé ge a ha ta lom erõ sza kos meg szer zé -
sé re vagy gya kor lá sá ra, il le tõ leg ki zá ró la gos bir tok lá sá ra
irá nyul jon. Az a tény, hogy nem min den po li ti kai párt ál tal
lét re ho zott párt ala pít vány ré sze sül ál la mi tá mo ga tás ban,
il let ve, hogy a jo go sul tak ré sze se dé se nem egyen lõ, nem
érin ti a ki zá ró la gos ha ta lom gya kor lás ti lal mát. Az Al kot -
mány bí ró ság ezért a Ptv. 9/A. §-át és a Pmtv. egé szét az
Al kot mány 2. § (3) be kez dé se szem pont já ból ki fo gá so ló
in dít ványt el uta sí tot ta.

2. Az Al kot mány bí ró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy
a Ptv. 9/A. §-a és a Pmtv. egé sze nem áll el len tét ben az
 Alkotmány 3. § (1) és (2) be kez dé sé vel. A pár tok ala pí tá -
sá nak és te vé keny sé gé nek sza bad sá gát ga ran tá ló al kot má -
nyos sza bály [3. § (1) be kez dés] azt a fel tét len kö ve tel -
ményt tá maszt ja az ál la mi szer vek kel szem ben, hogy ne
aka dá lyoz zák az al kot má nyos ke re tek kö zött mû kö dõ pár -
tok lét re jöt tét és te vé keny sé gét. A párt ala pí tás és -mû kö -
dés joga az Al kot mány e ren del ke zé sei alap ján min den
pár tot egy aránt meg il let, füg get le nül at tól, hogy par la men -
ti vagy a par la ment be be nem ju tott párt ról van-e szó. Az
Al kot mány 3. § (2) be kez dé se szin tén va la mennyi párt al -
kot má nyos fel ada tát a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil -
vá ní tá sá ban je lö li meg. Ez a fel adat meg ha tá ro zó ren del ke -
zés sem tesz kü lönb sé get ki sebb és na gyobb, par la men ti és 
nem par la men ti párt kö zött.
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Az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt, a párt ala pít vány lét re -
jöt té re és költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek az ál lam po zi tív in téz ke dé sei kö zül va lók, ame lyek
al kot má nyos sá gi mér cé je az Al kot mány 70/A. § (1) be kez -
dé se.

3. Az Al kot mány 7. § (1) be kez dé se a nem zet kö zi jog és
a bel sõ jog össz hang já ra vo nat ko zó an tar tal maz ren del ke -
zést. Az Al kot mány 7. § (2) be kez dé se ar ról ren del ke zik,
hogy a jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek
el fo ga dá sá hoz a je len lé võ kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za ta szük sé ges. Sem az Al kot mány 7. § (1) be kez dé sé -
vel, sem a (2) be kez dés sel nem hoz ha tó össze füg gés be az
in dít vá nyo zó nak az a fel ve té se, hogy a Ptv. és a Pmtv. a
Ptk.-val pár hu za mos, il let ve a Ptk.-val el len té tes ren del ke -
zé se ket tar tal maz. Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít -
ványt el uta sí tot ta.

4. Az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta az in dít vá nyo zó -
nak a Jat.-tal kap cso la tos ké rel mét is. Az al kot mány bí ró sá -
gi gya kor lat alap ján a Jat. ren del ke zé se i nek fi gyel men
 kívül ha gyá sa csak ak kor ered mé nyez he ti a jog sza bály
 alkotmányellenességének meg ál la pí tá sát, ha az adott jog -
sza bály egy ben az Al kot mány va la mely ren del ke zé sét is
sér ti [32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
159.]. Az Al kot mány nak a jog al ko tá si tör vény meg al ko tá -
sá ra vo nat ko zó 7. § (2) be kez dé se nem tet te al kot má nyos
sza bállyá a Jat. nor má it (496/B/1990. AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 496.). Az Al kot mány bí ró ság ezért el uta sí tot ta
azt az in dít ványt, amely a Ptv. 9/A. § és a Pmtv. meg sem -
mi sí té sét a Jat. 17., 18. és 20. §-ai ra te kin tet tel kér te.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tot az Abtv. 41. §-a
alap ján tet te köz zé a Ma gyar Köz löny ben.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 559/B/2003.

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. és 2. pont ja i ban
fog lalt meg sem mi sí té sek kel, to váb bá a 3. pont já ban meg -
ál la pí tott, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes -
ség ki mon dá sá val nem ér tek egyet.

A ren del ke zõ rész 4. és 5. pont ja i ban fog lalt dön té se ket
– az in dít vá nyok el uta sí tá sát – meg ala po zott dön tés nek
tar tom, ezért eze ket tá mo ga tom.

Fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy a ha tá ro zat ban
sze rep lõ párt ala pít vány ki fe je zés bár a „köz be széd ben”
 elterjedt, ám nem fe le l meg a Pmtv. fo ga lom hasz ná la tá -
nak. A Pmtv. cí mé ben a pár tok mû kö dé sét se gí tõ ala pít -
vány ki fe je zés sze re pel, és a tör vény a to váb bi ren del ke zé -
se i ben az ala pít vány meg ne ve zést hasz nál ja. A költ ség ve -
té si tör vé nyek ben meg ta lál ha tó ugyan a ha tá ro zat ban
hasz nált párt ala pít vány ki fe je zés, ám ez a ki fej tet tek alap -
ján nem fe le l meg a Pmtv. ter mi no ló gi á já nak.

A né met jog a „po li tis che Stif tung” („po li ti kai ala pít -
vány”) meg je lö lést hasz nál ja, ami ál lás pon tom sze rint
sok kal in kább ki fe je zi azt, hogy itt a párt te vé keny sé gét
 segítõ ala pít vány ról van szó. Azért ér zem fon tos nak a pon -
tos fo ga lom hasz ná la tot, mert a párt ala pít vány ki fe je zés
meg té vesz tõ, azt a lát sza tot kel ti mint ha az ala pít vány az
ala pí tó párt szer ve len ne, hol ott az az ala pí tó tól szer ve ze ti -
leg és jo gi lag egy aránt el kü lö nü lõ, ön ál ló jogi sze mély.

A ki fej tet tek alap ján kü lön vé le mé nyem ben – a ha tá ro -
zat ban fog lal tak tól el té rõ en – a Ptv és a Pmtv. alap ján lét -
re ho zott ala pít ványt po li ti kai ala pít vány meg ne ve zés sel
je lö löm.

2. A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek elsõ pont ja 2008.
szep tem ber 30. nap já val – pro fu tu ro ha tállyal – meg sem -
mi sí ti a Ptv. 9/A. § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ját, va la -
mint an nak (3) be kez dé sét, to váb bá – az e tör vé nyi ren del -
ke zé sek re vissza uta ló – Ptv. 9/A. § (4) be kez dés b) pont ját
és (6) be kez dé sét. [A Ptv. 9/A. § (4) be kez dés b) pont ja
 valamint (6) be kez dé se meg sem mi sí té sé re a tör vény uta ló
sza bá lyo zá sa foly tán ke rül sor, te kin tet tel arra, hogy Ptv.
9/A. § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja, va la mint an nak
(3) be kez dé se meg sem mi sí té sé vel az em lí tett tör vé nyi ren -
del ke zé sek tar tal mat lan ná, ér tel mez he tet len né vál nak.]

2.1. A ha tá ro zat nak a ren del ke zõ rész 1. pont já hoz kap -
cso ló dó in do ko lá sa a Ptv. 9/A. § (2) be kez dé sé nek a) pont -
ját az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben fog lalt hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés ti lal má ba üt kö zés miatt te kin ti
 alkotmányellenesnek.

Az in do ko lás a Ptv. 9/A. § (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fog lalt tör vé nyi fel té telt azért tart ja diszk ri mi na tív nak, 
mert az a par la ment ben ko ráb ban frak ci ó val nem ren del -
ke zõ pár tok szem pont ja it fi gyel men kí vül hagy va, el fo -
gad ha tó al kot má nyos in dok nél kül, je len tõs elõnyt biz to sít 
a Ptv. 9/A. § meg al ko tá sát meg elõ zõ két par la men ti cik lus
párt ja i nak.

A Ptv. 9/A. § (2) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben tel jes
költ ség ve té si tá mo ga tás ban ak kor ré sze sül het a po li ti kai
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ala pít vány, ha az ala pí tó párt kép vi se lõi ko ráb ban is leg -
alább két, egy mást kö ve tõ par la men ti cik lus ban kép vi se lõ -
cso por tot ala kí tot tak.

A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint ez a tör vé nyi fel té tel az
ala pí tó párt tar tós par la men ti je len lé té tõl te szi füg gõ vé a
po li ti kai ala pít vány tel jes költ ség ve té si tá mo ga tá sát. A ko -
ráb bi frak ció ala pí tás té nye, a ko ráb bi par la men ti je len lét
azon ban nem te kint he tõ al kot má nyo san el fo gad ha tó
 indoknak arra, hogy a tör vény al ko tó a kü lönb ség té tel lel
„ki rí vó elõnyt” biz to sít son a meg elõ zõ két par la men ti cik -
lus párt ja i nak, fi gyel men kí vül hagy va a par la ment ben
 korábban frak ci ó val nem ren del ke zõ pár tok szem pont ja it.

Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány 70/A. § (1) bekez -
dése alap ján le foly ta tott al kot má nyos vizs gá lat nak – az
Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta alap ján – ab ból kel -
lett vol na ki in dul nia, hogy a vizs gált sza bá lyo zás te kin te -
té ben mi te kint he tõ ho mo gén cso port nak.

„Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes ál lás pont ja sze rint 
az a sze mé lyi kör, amely ben a diszk ri mi ná ció eset le ges
 alkotmányellenes vol ta ér tel mez he tõ, csak ho mo gén cso -
port le het, így a diszk ri mi ná ció csak az azo nos hely zet ben
lé võk ál tal al ko tott kö rön be lül, e cso port tag jai egy más -
hoz vi szo nyí tott hely ze té re vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás
 tekintetében vizs gál ha tó. »Nem je len t til tott diszk ri mi ná -
ci ót a kü lön bö zõ stá tu sú cso por tok [...] jog ál lá sá nak el té rõ
sza bá lyo zá sa, mi vel ez az el té rés a kü lön bö zõ stá tus kö vet -
kez mé nye.« [1181/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 551, 
552–553.; 269/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 747,
749–750.; 719/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 769,
775.].” [36/2006. (IX. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 473,
476–477.]

A ho mo gén cso por ton be lü li diszk ri mi ná ció vizs gá la tá -
nál arra kel lett vol na szo rít koz ni, hogy a po li ti kai ala pít vá -
nyok tel jes költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak a Ptv. 9/A. §
(2) be kez dés a) pont já ban fog lalt egyik tör vé nyi fel té te le
– az alap jog nak nem mi nõ sü lõ, a po li ti kai ala pít vány szá -
má ra biz to sí tott tel jes költ ség ve té si tá mo ga tás tekinte -
tében – tár gyi la gos mér le ge lés sze rin ti éssze rû in do kok
alap ján tesz-e kü lönb sé get a po li ti kai ala pít vá nyok kö zött.

Ál lás pon tom sze rint a par la men ti kép vi se let tel ren del -
ke zõ és az az zal nem ren del ke zõ pár tok a vizs gált sza bá -
lyo zás szem pont já ból nem al kot nak ho mo gén cso por tot,
to váb bá a par la men ti kép vi se let tel ren del ke zõ pár tok ala -
pít vá nyai kö zött a ki fo gás olt tör vé nyi fel té tel alap ján ér -
vényesülõ kü lönb ség té tel nek tár gyi la gos mér le ge lé sen
nyug vó éssze rû in do kai van nak.

A po li ti kai ala pít ványt – a Ptv. és a Pmtv. ren del ke zé sei
alap ján – lét re ho zó párt tar tós par la men ti je len lé te, il let ve
a ko ráb bi (két par la men ti cik lu son át íve lõ) frak ció ala pí tás
té nye olyan tör vé nyi fel té te lek, ame lyek nek van tár gyi la -
gos mér le ge lés sze rin ti éssze rû in do ka, eb bõl kö vet ke zõ en 
nem ön ké nye sek. Nem vi tat va azt, hogy a po li ti kai ala pít -
ványt lét re ho zó párt, és az ál ta la ala pí tott po li ti kai ala pít -
vány egy más tól szer ve ze ti leg és a gaz dál ko dás szem pont -
já ból egy aránt el kü lö nü lõ, ön ál ló jogi sze mély, nem tar -
tom éssze rût len nek (ön ké nyes nek) azt a tör vé nyi fel té telt,

amely a po li ti kai ala pít vány tel jes költ ség ve té si tá mo ga tá -
sá nál te kin tet tel van az ala pí tó párt tar tós par la men ti je len -
lé té re, il let ve a ko ráb bi frak ció ala pí tás té nyé re.

Aho gyan a Ptv. tör vé nyi sza bá lyo zá sa alap ján a pár tok
ál la mi (költ ség ve té si) tá mo ga tá sa el tér het a pár tok tár sa -
dal mi tá mo ga tott sá ga, a pár tok Al kot mány 3. § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt al kot má nyos fel adat el lá tá sá ra való ké pes -
sé ge sze rint, úgy vé le mé nyem sze rint ezek a szem pon tok
tár gyi la gos mér le ge lés sze rin ti éssze rû in do kul szol gál hat -
nak a po li ti kai ala pít vá nyok tel jes költ ség ve té si tá mo ga tá -
sá nak sza bá lyo zá sá ban ta lál ha tó kü lönb sé gek re is.

A par la ment be be ke rült és az azon kí vül álló párt tár sa -
dal mi tá mo ga tott sá ga, az Al kot mány 3. § (2) be kez dé sé bõl 
ere dõ al kot má nyos fel adat el lá tá sá ra való ké pes sé ge,
a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá ban való köz -
re mû kö dés mér té ke nyil ván va ló an el té rõ, és a par la ment be 
be ke rült pár tok ál tal lét re ho zott po li ti kai ala pít vá nyok
 tekintetében is ugyan ezen szem pon tok ké pe zik a fi nan szí -
ro zás te rén fenn ál ló kü lönb ség té tel éssze rû in do kát.

Meg íté lé sem sze rint azo kat a po li ti kai ala pít vá nyo kat
kell, hogy meg il les se a tel jes költ ség ve té si tá mo ga tás,
ame lye ket olyan párt ala pít, amely tar tó san je len van a par -
la ment ben, az ál ta la lét re ho zott frak ci ón ke resz tül tar tó san 
részt vesz a par la ment mun ká já ban, te kin tet tel arra, hogy
a párt ál tal – a Ptv. és a Pmtv. alap ján – lét re ho zott po li ti kai 
ala pít vány vo nat ko zá sá ban is éssze rû kö ve tel mény, hogy
az hosszabb tá von lás sa el az ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí -
tá sát, ezen ke resz tül az ala pít vá nyi cé lok nak meg fe le lõ en
se gít se az ala pí tó párt te vé keny sé gét.

A ha tá ro zat in do ko lá sa tény ként ke ze li, hogy a Ptv. és
a Pmtv. ha tá lyos sza bá lyo zá sa ér tel mé ben a po li ti kai ala -
pít vá nyok nak jut ta tott költ ség ve té si cél tá mo ga tás a pár tok
ál la mi tá mo ga tá sá nak egyik ele me. Így még ke vés bé lát ha -
tó be, hogy ha al kot má nyo san nem ki fo gá sol ha tó az, hogy
a pár tok ál la mi tá mo ga tá sa a pár tok tár sa dal mi tá mo ga tott -
sá ga sze rint el tér, ak kor az em lí tett fi nan szí ro zá si elem
(a po li ti kai ala pít vá nyok költ ség ve té si cél tá mo ga tá sa) te -
kin te té ben mi ért nem le het az el té rõ tár sa dal mi tá mo ga -
tott sá got ki fe je zõ tar tós par la men ti je len lét, il let ve a ko -
ráb bi frak ció ala pí tás té nye a fi nan szí ro zás ban meg mu tat -
ko zó kü lönb ség tár gyi la gos mér le ge lés sze rin ti éssze rû
 indoka.

2.2 A ren del ke zõ rész 1. pont ja a Ptv. 9/A. § (2) be kez -
dé sé nek b) pont já ban fog lalt tör vé nyi fel té telt szin tén az
Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben fog lalt diszkrimi -
náció ti la lom sé rel me miatt te kin ti al kot mány el le nes nek.
A tá ma dott tör vé nyi ren del ke zés azt a fel té telt tar tal maz za, 
hogy tel jes költ ség ve té si tá mo ga tás ra a po li ti kai ala pít -
vány ak kor jo go sult, ha az el múlt két cik lus ban frak ci ó val
ren del ke zõ ala pí tó párt az Or szág gyû lés ala ku ló ülé sén
kép vi se lõ cso por tot ala pí tott.

Az in do ko lás sze rint az Or szág gyû lés ala ku ló ülé sén
tör té nõ frak ció ala pí tás té nye a po li ti kai ala pít vá nyok tel jes 
költ ség ve té si tá mo ga tá sá ban je lent ke zõ kü lönb ség té tel -
nek nem le het al kot má nyo san el fo gad ha tó in do ka, ez a fel -
té tel diszk ri mi nál a par la ment be be ju tott és be nem ju tott, a 
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par la ment be be ju tott és az ala ku ló ülé sen, il let ve ké sõbb
frak ci ót ala pí tó, to váb bá az egyé ni je löl tek kel ren del ke zõ
és a frak ci ót ala pí tott pár tok kö zött.

A ren del ke zõ rész 1. pont ja – a fen ti al kot má nyi ren del -
ke zés alap ján – a Ptv 9/A. § (3) be kez dés a) és b) pont ja it is 
al kot mány el le nes nek te kin ti.

A Ptv. 9/A. § (3) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben alap tá -
mo ga tás jár a po li ti kai ala pít vány nak, ha az ala pí tó párt a
par la ment ben kép vi se lõ cso port tal ren del ke zik (de ko ráb -
ban, két egy mást kö ve tõ cik lus ban nem volt par la men ti
frak ci ó ja), és az ala pí tó ok ira ta a po li ti kai kul tú ra fej lesz té -
se ér de ké ben tör té nõ tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta -
tá si, ok ta tá si te vé keny ség foly ta tá sát je lö li meg ala pít vá -
nyi cél ként.

Az in do ko lás sze rint a hát rá nyos meg kü lön böz te tés
 abban áll, hogy azok a pár tok, ame lyek az or szág gyû lé si
vá lasz tá so kon el ért ered mé nye ik alap ján be ju tot tak az
 Országgyûlésbe, ám az elõ zõ két egy más utá ni or szág gyû -
lé si vá lasz tást kö ve tõ en nem ala kít hat tak frak ci ót a par la -
ment ben, ha po li ti kai ala pít ványt ala pí ta nak, ak kor az ala -
pít vány csak alap tá mo ga tás ra lesz jo go sult.

A ko ráb ban leg alább két cik lu son át frak ci ó val ren del -
ke zõ par la men ti pár tok ál tal lét re ho zott po li ti kai ala pít vá -
nyok ugyan ak kor tel jes költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze -
sül nek.

A Ptv. 9/A. § (3) be kez dés b) pont ja alap ján alap tá mo -
ga tás ra jo go sult a po li ti kai ala pít vány, ha az ala pí tó párt
ki e sett a par la ment bõl, de ko ráb ban két egy mást kö ve tõ
cik lus ban kép vi se lõ cso port tal ren del ke zett. A ha tá ro zat
ér ve lé se sze rint ez a ren del ke zés azo kat a pár to kat hoz za
in do ko lat la nul hát rá nyos hely zet be, ame lyek a ko ráb bi két 
egy mást kö ve tõ par la men ti cik lus ban nem ala kí tot tak kép -
vi se lõ cso por tot, de az or szág gyû lé si vá lasz tá son el ért
ered mé nyük nem ma radt el azok tól a pár tok tól, ame lyek
po li ti kai ala pít vá nya az em lí tett tör vé nyi ren del ke zés alap -
ján alap tá mo ga tás ban ré sze sül.

Nem meg is mé tel ve a Pmtv. 9/A. § (2) be kez dé se
a) pont já nak meg sem mi sí té sé vel össze füg gés ben ki fej tett
ér ve im, a fen ti tör vé nyi ren del ke zé sek te kin te té ben is
ugyan ezen tár gyi la gos mér le ge lés sze rin ti éssze rû in do ko -
kat lá tom fenn ál ló nak.

Az in do ko lás e he lyütt is adós ma radt az al kot mány bí ró -
sá gi gya kor lat nak meg fe le lõ ho mo gén cso port kép zés vizs -
gá la tá val.

A tel jes költ ség ve té si tá mo ga tás ra való jo go sult ság
 vonatkozásában az ala ku ló ülé sen való frak ció ala pí tás
[Ptv. 9/A. § (2) be kez dés b) pont], az alap és a tel jes költ -
ség ve té si tá mo ga tás nál, va la mint az alap, il let ve a tel jes
költ ség ve té si tá mo ga tás ból való ki esés tör vé nyi eset kö re i -
nél je lent ke zõ kü lönb ség té tel nél a két egy mást kö ve tõ par -
la men ti cik lus ban kép vi se lõ cso port tal való ren del ke zés
– azaz a ko ráb bi par la men ti je len lét – [Ptv. 9/A. § (3) be -
kez dés a) és b) pont] meg íté lé sem sze rint tár gyi la gos mér -
le ge lé sen nyug vó éssze rû in dok kal tesz kü lönb sé get a
 politikai ala pít vá nyok kö zött a költ ség ve té si tel jes és alap -
tá mo ga tás vo nat ko zá sá ban.

A po li ti kai ala pít ványt ala pí tó párt hosszabb távú, fo lya -
ma tos par la men ti je len lé te, az e mö gött álló – a par la men -
ten kí vü li pár tok hoz vi szo nyí tott – na gyobb mér vû tár sa -
dal mi tá mo ga tott sá ga és az eb bõl kö vet ke zõ ak tí vabb köz -
re ha tás az Al kot mány 3. § (2) be kez dé sé ben fog lalt al kot -
má nyos fel adat el lá tá sá ban (a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és
ki nyil vá ní tá sá ban) nem csak az ala pí tó pár tok, de az ál ta -
luk lét re ho zott – az ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá val az
ala pí tó párt te vé keny sé gét se gí tõ – po li ti kai ala pít vá nyok
költ ség ve té si fi nan szí ro zá sá ban meg mu tat ko zó különb -
ségeknek is éssze rû és al kot má nyo san nem ki fo gá sol ha tó
in do kát ad ják.

A par la ment be be ke rü lõ, és az on nan ki e sõ pár tok tár sa -
dal mi tá mo ga tott sá ga, és az em lí tet al kot má nyos fel adat el -
lát ás ban való köz re mû kö dé se el té rõ, en nek meg fe le lõ en,
és eh hez iga zo dó an el té rõ a költ ség ve té si tá mo ga tá suk is.

Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt diszk ri mi ná ció ti la lom ból nem ve zet he tõ le a
tör vény al ko tót ter he lõ olyan al kot má nyos ti la lom, amely
ki zár ja, hogy a pár tok ál tal – a Ptv. és a Pmtv. alap ján – lét -
re ho zott po li ti kai ala pít vá nyok költ ség ve té si tá mo ga tá sá -
ban a fent is mer te tett éssze rû in do kok alap ján kü lönb sé get
te gyen.

Nem tar tom ezért diszk ri mi na tív nak a ren del ke zõ rész
1. pont já ban meg sem mi sí tett tör vé nyi ren del ke zé se ket,
mi vel azok a po li ti kai ala pít vá nyo kat meg il le tõ költ ség ve -
té si tá mo ga tá sok te kin te té ben éssze rû in dok kal tesz nek
kü lönb sé get a par la ment ben hosszabb tá von je len lé võ,
 eltérõ tár sa dal mi tá mo ga tott sá gú és al kot má nyos fel adat
el lá tá si ké pes sé gû ala pí tók (pár tok) ál tal lét re ho zott – az
ezek te vé keny sé gét az ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá val
se gí tõ – po li ti kai ala pít vá nyok, és az e fel té te lek nek meg
nem fe le lõ pár tok ál tal lét re ho zott ala pít vá nyok költ ség ve -
té si tá mo ga tá sá ban.

3. A ren del ke zõ rész 2. pont ja ex nunc ha tállyal meg -
sem mi sí ti a Pmtv. 4. § (1) és (3) be kez dé sét. A meg sem mi -
sí tés in do ka az, hogy a ki fo gás olt tör vé nyi ren del ke zé sek
„men tes sé get” – ezen ke resz tül „ki vé te les bá nás mó dot” –
biz to sí ta nak a po li ti kai ala pít vá nyok szá má ra az ügyé szi
tör vény es sé gi fel ügye let és az ál lam igaz ga tá si el len õr zés
te rü le tén.

Az in do ko lás sze rint az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé -
sét sér tõ diszk ri mi ná ci ót ered mé nyez az, hogy – al kot má -
nyo san el fo gad ha tó in dok nél kül – el té rõ ren del ke zé sek
vo nat koz nak az ügyé szi tör vény es sé gi fel ügye let re (tör -
vény es sé gi fel ügye le ti jog kör re), és a gaz da sá gi-pénz ügyi
el len õr zés re a po li ti kai ala pít vá nyok, il let ve a párt vagy
„bár ki” ál tal a Ptk. 74/A. §-a alap ján lét re ho zott ala pít vá -
nyok ese té ben.

Ál lás pon tom sze rint a ha tá ro zat egyik meg sem mi sí tett
tör vé nyi ren del ke zés ese té ben sem adja meg gyõ zõ in do kát 
an nak, hogy a ki fo gás olt el té rõ sza bá lyo zás mi ért je len t
„ki vé te les bá nás mó dot”, „in do ko lat lan elõnyt” a po li ti kai
ala pít vá nyok szá má ra, és an nak sem, hogy a „ked vez mé -
nye zés” konk ré tan mi ben áll.
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Meg gyõ zõ al kot má nyos ér vek, „kel lõ sú lyú” al kot má -
nyos in dok hi á nyá ban vé le mé nyem sze rint a meg sem mi sí -
tett tör vé nyi ren del ke zé sek al kot mány el le nes sé gét az
 Alkotmány 70/A. § (1) be kez dé se alap ján nem le he tett
vol na ki mon da ni.

Mind ezek elõ re bo csá tá sá val a ren del ke zõ rész 2. pont -
já ban fog lalt dön tést az aláb bi össze füg gé sek re és in do -
kok ra te kin tet tel sem lá tom meg ala po zott nak.

A Pmtv. 4. § (1) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy az
ügyész a po li ti kai ala pít vány tör vény sér té se ese tén a bí ró -
ság hoz for dul. Ez a sza bá lyo zás lé nye gi tar tal mát te kint ve
meg egye zik a párt tör vény sér té se ese té re az egye sü lé si
jog ról szó ló 1989. évi II. tör vény 14. § (2) be kez dé sé ben
fog lalt sza bá lyo zás sal.

A tá ma dott tör vé nyi ren del ke zés meg sem mi sí té sét
 értelmetlennek tar tom, mi vel ál lás pon tom sze rint a po li ti -
kai ala pít vány tör vény sér té se ese tén az ügyész ál tal kez de -
mé nye zett bí ró sá gi el já rás és a tör vény sér tés bí ró sá gi meg -
ál la pí tá sa ese tén az en nek kö vet kez mé nye ként al kal maz -
ha tó bí ró sá gi szank ci ók meg fe le lõ ga ran ci át je len te nek a
tör vé nyes ség biz to sí tá sá ra. A tá ma dott sza bá lyo zás nem
hoz za al kot mány el le nes sé get elõ idé zõ „ked vez mé nye zett
hely zet be” a po li ti kai ala pít vá nyo kat más ha son ló ala pít -
vá nyi célt el lá tó ala pít vá nyok hoz ké pest.

A Pmtv. 4. § (3) be kez dé se azt rög zí ti, hogy ál lam igaz -
ga tá si szerv az ala pít vány gaz da sá gi-pénz ügyi el len õr zé -
sé re nem jo go sult. A ha tá ro zat in do ko lá sa diszk ri mi ná ci ó -
ra ve ze tõ al kot má nyos in dok nél kü li kü lönb ség té tel nek,
„ki vé te les hely zet nek” te kin ti azt, hogy a po li ti kai ala pít -
vá nyok pénz ügyi gaz da sá gi el len õr zé sét – a Ptk. 74/A. §-a
alap ján lét re ho zott ala pít vá nyok tól el té rõ en – az Ál la mi
Szám ve võ szék (a to váb bi ak ban: ÁSZ), és nem az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a to váb bi ak ban: APEH)
vég zi.

Ál lás pon tom sze rint en nek az el té rõ sza bá lyo zás nak is
van tár gyi la gos mér le ge lés sze rin ti éssze rû in do ka, a tá ma -
dott sza bá lyo zás nem te kint he tõ ön ké nyes nek.

A pár tok gaz dál ko dá sá nak a tör vé nyes sé gét – a Ptv.
10. § (1) be kez dé se ér tel mé ben – az ÁSZ el len õr zi. A Ptv.
10. § (2) be kez dé se ki zár ja azt, hogy ál lam igaz ga tá si szerv
vé gez ze a párt gaz da sá gi-pénz ügyi el len õr zé sét. A Pmtv.
4. § (2) és (3) be kez dé se a po li ti kai ala pít vá nyok te kin te té -
ben a Ptv. fent idé zett ren del ke zé se i vel tar tal mi lag egye zõ
sza bá lyo zást tar tal maz.

A Ptv. mi nisz te ri in do ko lá sa sze rint a „le he tõ leg na -
gyobb” füg get len ség biz to sí tá sá ra tö re ked ve kí ván ta a tör -
vény meg ol da ni a pár tok gaz dál ko dá sá nak tör vény es sé gi
el len õr zé sét ak kor, ami kor ezt a jog kört a ha tó ság nak nem
mi nõ sü lõ ÁSZ-hoz, mint az Or szág gyû lés nek alá ren delt
par la men ti el len õr zõ szerv hez te le pí tet te. (A Pmtv. mi -
nisz te ri in do ko lá sa ez zel össze füg gés ben vissza utal a Ptv.
mi nisz te ri in do ko lá sá nak em lí tett ré szé re, ki emel ve azt,
hogy a po li ti kai ala pít vá nyok gaz dál ko dá sá nak a törvé -
nyességi el len õr zé sé re is az ÁSZ jo go sult.)

Az ál la mi adó ha tó ság olyan ál lam igaz ga tá si szerv (köz -
pon ti hi va tal), amely a pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt

áll [273/2006. (XII. 23.) Korm r. 1. § (1) be kez dés], így ha
ez a szerv lát ja el a po li ti kai ala pít vá nyok gaz da sá gi el len -
õr zé sét, ak kor jog gal vet he tõ fel a vég re haj tó ha ta lom tól
(kor mány tól) való füg gõ ség kér dé se.

A Pmtv. alap ján lét re jö võ po li ti kai ala pít vá nyok ala pí -
tó i nak a pár tok nak és az ál ta luk lét re ho zott po li ti kai ala pít -
vá nyok nak a gaz dál ko dá sá ban is meg ha tá ro zó sze re pe van 
az ál la mi költ ség ve té si for rás ból ere dõ pénz esz kö zök nek
(tá mo ga tá sok nak), ami vé le mé nyem sze rint még in kább
bi zo nyít ja, hogy „éssze rû meg fon to lá son ala pul” az el len -
õr zé si jog kör ÁSZ-hoz te le pí té se.

A Ptv. 10. § (4) be kez dé se ér tel mé ben, ha az ÁSZ a párt
gaz dál ko dá sá nak a tör vény es sé gi el len õr zé se so rán tör -
vény te len sé get (pl.: a költ ség ve té si tá mo ga tá sok tör vény -
te len fel hasz ná lá sát) ész lel, ak kor fel hív ja a pár tot a tör vé -
nyes ál la pot hely re ál lí tá sá ra, sú lyo sabb tör vény sér tés ese -
tén, vagy ha a párt nem tesz ele get a fel hí vás nak, az ÁSZ
el nö ke a bí ró ság el já rá sát in dít vá nyoz za. A po li ti kai ala -
pít vány ese té ben lé nye gi leg ugyan ezek a jog kö vet kez mé -
nyek ér vé nye sül nek az zal az el té rés sel, hogy a bí ró ság
 eljárását az ÁSZ el nö ke az ügyész ség nél kez de mé nyez he ti 
[Pmtv. 4. § (5) be kez dés].

A Pmtv. 4. § (3) be kez dé sé ben fog lalt – ál lás pon tom
sze rint a po li ti kai ala pít vá nyok gaz dál ko dá sa tör vé nyes sé -
gé nek el len õr zé se szem pont já ból ga ran ci á lis je len tõ sé gû – 
tör vé nyi ren del ke zés ex nunc ha tá lyú meg sem mi sí té sé vel
egy olyan tör vé nyi ga ran cia ke rült meg szün te tés re, amely
biz to sí tot ta a po li ti kai ala pít vá nyok köz igaz ga tá si szer -
vek tõl való füg get len sé gét.

4. A ren del ke zõ rész 3. pont já ban fog lalt, mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes sé get sem tu do m tá mo -
gat ni a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá ban fog lalt ér vek
alap ján. Az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét és 3. § (3) be -
kez dé sét sér tõ al kot mány el le nes mu lasz tást a több sé gi
 határozat az zal az in dok kal ál la pít ja meg, hogy a tör vény -
al ko tó nem te rem tett tör vé nyi ga ran ci á kat arra, hogy a
költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ po li ti kai ala pít vá -
nyok a költ ség ve té si tá mo ga tást a Pmtv.-ben meg ha tá ro -
zott ala pít vá nyi cé lok ra for dít sák.

Ez a sza bá lyo zá si hi ány – az in do ko lás ban ki fej tet tek
sze rint – elõ idéz he ti a po li ti kai ala pít ványt ala pí tó párt
„rej tett költ ség ve té si tá mo ga tá sát”, mi vel hi ány zik a tör vé -
nyi ga ran ci á ja an nak, hogy a po li ti kai ala pít vány va ló ban
a Pmtv.-ben meg ha tá ro zott ala pít vá nyi cé lok ra for dít sa
a neki jut ta tott költ ség ve té si tá mo ga tást.

Ál lás pon tom sze rint nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en, 
hogy a több sé gi ha tá ro zat mely tör vényt érin tõ en és konk -
ré tan mi lyen ga ran ci á lis sza bá lyok hi á nya miatt mond ja ki
az al kot mány el le nes mu lasz tást, így nem egy ér tel mû,
hogy a tör vény al ko tó nak mely tör vény ben és mi lyen
 garanciális tör vé nyi ren del ke zé se ket kell meg al kot nia az
al kot mány el le nes mu lasz tás fel szá mo lá sá ra.

A Pmtv. 4. § (4) be kez dé se ér tel mé ben az ÁSZ két éven -
te kö te les – egyéb ként pe dig bár mi kor jo go sult – el len õriz -
ni azok nak az ala pít vá nyok nak a gaz dál ko dá sát, ame lyek a 
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Pmtv. sze rint ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sül -
nek.

Vé le mé nyem sze rint az ÁSZ el len õr zé si jo go sít vá nyai
meg fe le lõ ga ran ci át je len te nek a po li ti kai ala pít vá nyok
gaz dál ko dá sa tör vé nyes sé gé nek biz to sí tá sá ra.

Nem a ga ran ci á lis tör vé nyi ren del ke zé sek hi á nyá ra ala -
pí tott al kot mány el le nes mu lasz tás meg ál la pí tá sa, ha nem
az ÁSZ „el len õr zé si ka pa ci tá sá nak” a ja ví tá sa és ezen ke -
resz tül az el len õr zé sek ha té kony sá gá nak nö ve lé se je lent -
het to váb bi ga ran ci át arra, hogy a po li ti kai ala pít vá nyok
ki zá ró lag az ala pít vá nyi cé lok ra hasz nál ják fel a ne kik jut -
ta tott költ ség ve té si tá mo ga tást.

5. Kü lön vé le mé nyem összeg zé se ként fon tos nak ér zem
ki emel ni azt, hogy a ren del ke zõ rész 1. pont já ban fog lalt
pro fu tu ro ha tá lyú meg sem mi sí té sek re év köz ben ke rült
sor, ami a po li ti kai ala pít vá nyok költ ség ve té si tá mo ga tá sá -
nak a sza bá lyo zá sá ban sza bá lyo zá si hi ányt idéz het elõ. Ha
az Al kot mány bí ró ság ál tal meg ál la pí tott ha tár idõn be lül
nem ke rül sor új sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra, ak kor
 bizonytalanná vál hat az, hogy a po li ti kai ala pít vá nyok mi -
lyen tör vé nyi fel té te lek mel lett ré sze sül het nek költség -
vetési tá mo ga tás ban.

Né ze tem sze rint a tör vény al ko tó a po li ti kai ala pít vá -
nyok költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak a fel té te le it – az Al kot -
mány ke re tei kö zött – sza ba don ha tá roz hat ja meg, és a je -
len le gi tõl el té rõ fel té tel rend szert is ki ala kít hat.

Ha tá ro zott ál lás pon tom, hogy az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sét a po li ti kai ala pít vá nyok költ ség ve té si
 támogatására vo nat ko zó tör vé nyi sza bá lyo zás ese té ben
nem le het úgy ér tel mez ni, hogy a tör vény al ko tó va la -
mennyi nyil ván tar tás ba vett vagy az 1%-os tá mo ga tá si
 küszöböt el érõ párt ese té ben kö te les költ ség ve té si tá mo ga -
tás ban ré sze sí te ni a pár tok ál tal – a Pmtv.-ben meg ha tá ro -
zott ala pít vá nyi cél ra lét re ho zott – va la mennyi ala pít -
ványt. Ilyen „egyen lõ sé gi kö ve tel mény” vé le mé nyem sze -
rint az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé bõl nem vezet -
hetõ le.

A po li ti kai ala pít ványt lét re ho zó párt tár sa dal mi tá mo -
ga tott sá ga, a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá -
ban való köz re mû kö dé sé nek a mér té ke, a tar tós (több
 cikluson át íve lõ) par la men ti je len lé te vagy ép pen en nek
hi á nya meg íté lé sem sze rint olyan éssze rû szem pon tok,
ame lye ket a tör vény al ko tó fi gye lem be ve het a po li ti kai
ala pít vá nyok költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó tör vé -
nyi sza bá lyo zás ki ala kí tá sá nál.

Ál lás pon tom sze rint mind ad dig, amíg van tár gyi la gos
mér le ge lés sze rin ti éssze rû in do ka an nak, hogy a tör vény -
al ko tó kü lönb sé get te gyen a par la men ti kép vi se let tel ren -
del ke zõ párt, és a par la men ten kí vü li párt ál tal – a
Pmtv.-ben meg ha tá ro zott cé lok ra – lét re ho zott ala pít vány
költ ség ve té si tá mo ga tás ra való jo go sult sá ga kö zött, ad dig
nem ál la pít ha tó meg az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé -
nek a sé rel me. Ez igaz ab ban az eset ben is, ha a tör vény al -
ko tó a par la men ti kép vi se let tel ren del ke zõ pár tok kö zött a
tar tós par la men ti je len lét tel ren del ke zõ és az az zal nem

ren del ke zõ pár tok ál tal lét re ho zott ala pít vá nyok költ ség -
ve té si tá mo ga tá sá nak a mér té ke te kin te té ben tesz kü lönb -
sé get.

Ál lás pon tom sze rint al kot má nyo san ki elé gí tõ nek te -
kint he tõ egy olyan tör vé nyi sza bá lyo zás is, amely csak az
5%-os par la men ti kü szö böt el érõ és par la men ti kép vi se lõ -
cso por tot ala kí tó pár tok ál tal lét re ho zott po li ti kai ala pít vá -
nyok szá má ra biz to sít költ ség ve té si tá mo ga tást.

A po li ti kai ala pít vá nyok költ ség ve té si tá mo ga tás ra való 
jo go sult sá gá nak, és a tá mo ga tá sok dif fe ren ci ált mér té ké -
nek – az erre irány adó tör vé nyi sza bá lyo zás nak – a meg al -
ko tá sá nál né ze tem sze rint azon pár tok ala pít vá nyai ré szé re 
in do kolt a költ ség ve té si tá mo ga tás biz to sí tá sa, ame lyek
ala pí tói hosszabb tá von, fo lya ma to san je len van nak a par -
la ment ben, és eb bõl kö vet ke zõ en az ala pít vá nya ik is tar tó -
san, fo lya ma to san el lát ják az ala pít vá nyi cé lok nak meg -
felelõ fel ada ta i kat, és ezen ke resz tül se gí tik az ala pí tó párt
po li ti kai kul tú ra fej lesz té se ér de ké ben ki fej tett tu do má -
nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si és ok ta tá si te vé keny sé gét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 559/B/2003.

Az Al kot mány bí ró ság
64/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
 kifogás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ 

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
376/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.
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Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a hi te le sí té -
si el já rás kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott be az Al kot -
mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: OVB) 376/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za ta
el len, amely ben az OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét
és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát kéri.

A 376/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 130. szá má ban 2007. ok tó ber 1-jén je len t meg. A ki -
fo gást 2007. ok tó ber 9-én – a Ve. 130. § (1) be kez dé sé ben
elõ írt ha tár idõn be lül és mó don – ter jesz tet ték elõ.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak az
 országos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si vá lasz tá so -
kon man dá tum hoz jus son a párt lis ta, ha az azt ál lí tó párt te -
rü le ti lis tái el érik a vá lasz tó pol gá rok ál tal va la mennyi te -
rü le ti párt lis tá ra le adott és or szá go san össze sí tett ér vé nyes
sza va za tok 1 szá za lé kát?”

A vi ta tott ha tá ro za tá ban az OVB a dön té sét az zal in do -
kol ta, hogy a kér dés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé ben
 foglalt kö ve tel mény nek, mely sze rint a nép sza va zás ra fel -
tett kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel -
mû en le hes sen vá la szol ni. Az OVB ál lás pont ja sze rint
„[a] kér dés ben hasz nált ’párt lis ta’ fo gal ma ugyan is nem
ha tá roz ha tó meg, ilyen fo gal mat a vo nat ko zó tör vé nyek
nem hasz nál nak, így meg té vesz ti a vá lasz tó pol gá ro kat”.

A ki fo gás be nyúj tó ja idé zi az or szág gyû lé si kép vi se lõk
vá lasz tá sá ról szó ló 1989. évi XXXIV. tör vény (a továb -
biakban: Okvjt.) 8. § (5) be kez dé sé nek a) pont ját, amely
a kö vet ke zõ ren del ke zést tar tal maz za:

„a) A párt lis ta nem kap man dá tu mot, ha az azt ál lí tó párt 
te rü le ti lis tái a vá lasz tó pol gá rok ál tal va la mennyi te rü le ti
párt lis tá ra le adott és or szá go san össze sí tett ér vé nyes sza -
va za tok több mint öt szá za lé kát nem ér ték el.”

Ez zel össze füg gés ben rá mu tat arra, hogy az OVB va lót -
lant ál lí tott, ami kor ki mond ta, hogy a vo nat ko zó tör vé nyek 
nem hasz nál ják a párt lis ta fo gal mát, ez a fo ga lom nem
 határozható meg és meg té vesz ti a vá lasz tó pol gá ro kat.
Ezért kér te az OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az
OVB új el já rás ra uta sí tá sát.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön -
tését:

1. Az Al kot mány al kal ma zott ren del ke zé sei:
„28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyai:

„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról szó ló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
 válaszolni.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó
 szabályai:

„29. § (2) A vá lasz tá si bi zott ság ülé sé rõl jegy zõ könyv
ké szül. A jegy zõ könyv ben a ki sebb sé gi vé le ményt is – in -
do ka i val együtt – rög zí te ni kell. A jegy zõ könyv egy-egy
má so la ti pél dá nyát a vá lasz tá si bi zott ság – ké ré sük re,
 ingyenesen – át ad ja a je löl tek kép vi se lõ i nek.”

„117. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
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ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
 hatáskörét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak megfele -
lõen a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott
el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Al kot mány -
bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben fog lalt fel té te lek -
nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek megfele -
lõen járt-e el.

A 376/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tá ban arra ala pí tot -
ta a hi te le sí tés meg ta ga dá sát, hogy a kér dés ben hasz nált
„párt lis ta” fo gal ma ha tá ro zat lan fo ga lom, ilyen fo gal mat
a vo nat ko zó tör vé nyek nem hasz nál nak, így az megté -
veszti a vá lasz tó pol gá ro kat.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Okvjt. hasz nál ja a párt lis ta fo gal mat, így a kér dés
egy ér tel mû sé gé nek hi á nya az OVB ál tal meg fo gal ma zott
in dok alap ján nem ál la pít ha tó meg, ezért a 376/2007.
(IX. 27.) OVB ha tá ro za tot meg sem mi sí tet te, és az OVB-t
új el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te -
lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1242/H/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
65/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
378/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján ki fo gás
 érkezett az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 378/2007. (IX. 27.)
OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az in dít vá nyo zó az OVB
ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra
uta sí tá sát kér te.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak az
 országos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a
 következõ kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy
2009. ja nu ár 1-tõl bí ró ság osz las sa fel azt a pár tot, amely
a tör vény ben meg en ge dett összeg nél töb bet költ kam pány -
cé lok ra az or szág gyû lé si, az ön kor mány za ti és az eu ró pai
par la men ti vá lasz tá sok, va la mint rend kí vü li nép sza va zá -
sok so rán?”

Az OVB a ki fo gás sal tá ma dott ha tá ro za tát arra alapí -
totta, hogy a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a konk rét kér -
dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
 lehessen vá la szol ni. A ha tá ro za ti in do ko lás sze rint a kér -
dés bõl „nem de rül ki, a kez de mé nye zés va la mennyi je lö lõ
szer ve zet nek a kam pány ban fel hasz nál ha tó össz költ sé gé -
re, vagy egy je lö lõ szer ve zet fel hasz nál ha tó pénz ke re té re
vo nat ko zik-e. Nem de rül ki, to váb bá, mit ért a kez de mé -
nye zõ »rend kí vü li nép sza va zás« alatt.”

A ki fo gás 2007. ok tó ber 9-én ér ke zett meg az OVB-hez, 
2007. ok tó ber 10-én pe dig az Al kot mány bí ró ság hoz. Az
OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny 2007. évi
130. szá má ban, 2007. ok tó ber 1-jén je len t meg, az el le ne
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be nyúj tott ki fo gás te hát a tör vé nyes ha tár idõn be lül ér ke -
zett, ezért az Al kot mány bí ró ság ér dem ben bí rál ta el.

A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala po -
zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze rint
a kér dés nem fe le l meg a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek.

Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint a nép sza va zá si kér -
dés egy ér tel mû, mi vel „az OVB sze rint hi ány zó rész le tek -
nek nem az or szá gos nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés -
ben, ha nem az ab ban hi vat ko zott tör vény szö ve gé ben kell
sze re pel ni.” A „rend kí vü li nép sza va zás” ki fe je zés pe dig
az in dít vá nyo zó sze rint „az elõ re nem meg ha tá ro zott idõ -
kö zön ként meg ren de zés re ke rü lõ nép sza va zá sok fo gal má -
nak a ma gyar nyelv ben köz is mert el ne ve zé si for má ja”,
ezért az OVB in do ko lá sa eb ben a vo nat ko zás ban is in do -
ko lat lan.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj -
tott ki fo gást az aláb bi ren del ke zé sek alap ján vizs gál ta
meg:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„3. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a pár tok az Al kot -

mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa
mel lett sza ba don ala kul hat nak és sza ba don te vé keny ked -
het nek.”

„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het. ”

„28/C. § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (…)”

„63. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az egye sü lé si jog
alap ján min den ki nek joga van a tör vény ál tal nem til tott
cél ra szer ve ze te ket lét re hoz ni, il le tõ leg azok hoz csat la -
koz ni.”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -

gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

(…).”
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
 válaszolni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is
 alkotmányos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2.1. Az Al kot mány bí ró ság a nép sza va zás ra fel tett kér -
dés egy ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor irány adó nak te kin ti
az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban tett megállapítá -
sait, me lyek sze rint: „az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja
sze rint a nép sza va zás hoz való jog ala nyi jogi jel le gé bõl
 következõen és e po li ti kai jog tel je sebb ér vé nye sü lé se
 érdekében a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû sé gé -
nek meg íté lé se kor jog or vos la ti el já rá sa so rán az Al kot -
mány bí ró ság nak meg szo rí tó an kell ér tel mez nie sa ját
 hatáskörét. A nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek
ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt je len ti,
hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en meg vá la -
szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té ben arra
»igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük -
séges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen
ér tel mez he tõ le gyen.” (ABH 2001, 392, 396.)

A nép sza va zás ra fel ten ni ja va solt kér dés ben az ál lam -
pol gárt an nak tá mo ga tá sá ra ké rik, hogy „a bí ró ság osz las -
sa fel” azt a pár tot, ame lyik túl lé pi a kam pány fi nan szí ro zás 
meg en ge dett kü szö bét.
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Te kin tet tel arra, hogy a nép sza va zás tár gyá nak az
 Alkotmány 28/B. § (1) be kez dés ér tel mé ben az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés nek kell len nie, ezért
nem fo gad ha tó el, ha a kér dés ben az Or szág gyû lés tõl el té -
rõ más ál la mi szerv van cím zett ként meg je löl ve. Eb ben az
eset ben ugyan is vagy nem or szág gyû lé si ha tás kör be tar to -
zik a fel ten ni szán dé ko zott kér dés, vagy pe dig, ha a meg je -
lölt szerv csak ak kor te het ele get a kér dés ben vá zolt igény -
nek, ha az Or szág gyû lés mó do sít ja az arra irány adó ha tá -
lyos jog sza bá lyo kat, úgy az ma rad rejt ve az ál lam pol gár
elõtt, hogy va ló já ban – a kér dés ben meg nem je le ní tett –
tör vény ho zó nak kell elõ ze te sen lép nie. Elõb bi eset ben az
Al kot mány 28/B. § (1) be kez dé sé be, utób bi ban – azaz
 tulajdonképpen a je len eset ben – pe dig az Nsztv. 13. §
(1) be kez dé sé be üt kö zik a kér dés.

Te kin tet tel arra, hogy a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség
sza bá lya it a fel ten ni szán dé ko zott kér dés nem tel je sí ti, az
Al kot mány bí ró ság nem tér ki arra, hogy a kér dés ben meg -
fo gal ma zott „fel osz la tás”, mint a kam pány költ ség li mit
túl lé pé sé nek szank ci ó ja egy ál ta lán össze egyez tet he tõ-e az 
Al kot mány nak a 3. § (1) be kez dé sé vel, il let ve az egye sü lé -
si sza bad ság nak, mint alap jog nak a 63. § (1) be kez dé sé ben 
rög zí tett sza bá lya i val, fi gye lem mel az Al kot mány 8. §
(1) be kez dé sé re is.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy tar tal mi -
lag tisz tá zat lan a kér dés ben hasz nált „rend kí vü li nép sza -
va zás” ki fe je zés is. Ha bár az Al kot mány bí ró ság gya kor la -
ta sze rint az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan
kö ve tel ményt nép sza va zás kez de mé nye zõ jé vel szem ben,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor pon to san hasz nál ja a
ha tá lyos jog sza bá lyok ter mi no ló gi á ját, il le tõ leg pon to san
meg ha tá roz za azt, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés
mely jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra, ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé re, vagy vál to zat lan ál la pot ban való fenn tar tá sá ra irá -
nyul [43/2007. (VI. 27.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. jú ni us,
565, 567.], a kér dés bõl vá lasz tó pol gá rok szá má ra ki kell
de rül nie, hogy mi lyen le het sé ges kö vet kez mé nyek kel jár -
hat a nép sza va zás. A je len eset ben a „rend kí vü li” jel zõ
 fogalmilag fel té te le zi a „ren des nép sza va zás” in téz mé nyé -
nek a meg lé tét is, ugyan ak kor a je len leg ha tá lyos jog sza -
bá lyok csak az or szá gos és a he lyi nép sza va zás kö zött
tesz nek kü lönb sé get. Az OVB hely tál ló an ál la pí tot ta meg,
hogy a nép sza va zá si kér dés emi att sem fe le l meg az egy ér -
tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A fent ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem
fe le l meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér -
tel mû sé gi kö ve tel mény nek, ezért a 378/2007. (IX. 27.)
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt kér dést tar tal ma zó alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek a meg ta ga dá sát – az OVB
 határozatban ki fej tet tek tõl rész ben el té rõ in do kok alap -
ján – hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1243/H/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
66/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
389/2007. (X. 10.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján ki fo gás
 érkezett az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si
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Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 389/2007. (X. 10.) OVB 
ha tá ro za ta el len, amely ben az in dít vá nyo zó az OVB ha tá -
ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá -
sát kér te.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak az
 országos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a
 következõ kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy
 bíróság osz las sa fel azt a pár tot, amely a je len kér dés ben
meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl bár mely
kam pány te vé keny ség fi nan szí ro zá sá ra a ma gán szek tor ból
szár ma zó pén ze ket hasz nál fel?”

Az OVB a ki fo gás sal tá ma dott ha tá ro za tát arra ala pí tot -
ta, hogy a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a konk rét kér -
dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
 lehessen vá la szol ni. A ha tá ro za ti in do ko lás sze rint „a kez -
de mé nye zés ben hasz nált »ma gán szek tor« fo ga lom azon -
ban a párt fi nan szí ro zás sal kap cso lat ban nem ér tel mez he tõ, 
mert pl. a tag dí jak és az ál lam pol gá ri tá mo ga tá sok is a
»ma gán szek tor ból« szár maz nak”. Ezen túl me nõ en azért is 
uta sí tot ta el az OVB a nép sza va zá si kér dés hi te le sí té sét,
mert az eset le ges ered mé nyes nép sza va zás be fo lyá sol ná a
párt ala pí tás sza bad sá gá nak al kot má nyos fel té te le it, bõ ví -
te né a pár tok mû kö dé sé nek al kot má nyos kor lá ta it, ame -
lye ket az Al kot mány 3. § (3) be kez dé se tar tal maz.

A ki fo gás 2007. ok tó ber 19-én ér ke zett meg az
OVB-hez, amely ugyan azon a na pon to váb bí tot ta az
 Alkotmánybírósághoz. Az OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re a
Ma gyar Köz löny 2007. évi 137. szá má ban, 2007. ok tó ber
15-én je len t meg, az el le ne be nyúj tott ki fo gás te hát a tör -
vé nyes ha tár idõn be lül ér ke zett, ezért az Al kot mány bí ró -
ság ér dem ben bí rál ta el.

A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala po -
zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze rint
a kér dés nem fe le l meg a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek. Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint,
mi u tán a kér dés ben nin cse nek fel so rol va fel té te lek, a kez -
de mé nye zés az el ne ve zés tõl füg get le nül min den, a ma gán -
szek tor tól szár ma zó és a pár tok hoz ér ke zõ pénz kam pány -
cé lok ra való fel hasz ná lá sát sze ret né meg til ta ni, be le ért ve
a tag dí ja kat és az ál lam pol gá ri tá mo ga tá so kat.

A fel ten ni szán dé ko zott kér dés szem pont já ból a ki fo gás 
„ir re le váns nak” és „ér tel mez he tet len nek” mi nõ sí ti az
OVB ha tá ro zat in dok lá sá nak az Al kot mány 3. § (3) be kez -
dé sé re hi vat ko zó ré szét.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj -
tott ki fo gást az aláb bi ren del ke zé sek alap ján vizs gál ta
meg:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„3. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a pár tok az Al kot -
mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa
mel lett sza ba don ala kul hat nak és sza ba don te vé keny ked -
het nek.

(2) A pár tok köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban 
és ki nyil vá ní tá sá ban.

(3) A pár tok köz ha tal mat köz vet le nül nem gya ko rol hat -
nak. En nek meg fe le lõ en egyet len párt sem irá nyít hat sem -
mi fé le ál la mi szer vet. A pár tok és a köz ha ta lom szét vá -
lasz tá sa ér de ké ben tör vény ha tá roz za meg azo kat a tiszt sé -
ge ket, köz hi va ta lo kat, ame lye ket párt tag ja vagy tiszt ség -
vi se lõ je nem tölt het be.”

„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C. § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (…)”

„63. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az egye sü lé si jog
alap ján min den ki nek joga van a tör vény ál tal nem til tott
cél ra szer ve ze te ket lét re hoz ni, il le tõ leg azok hoz csat la -
koz ni.

(3) Az egye sü lé si jog ról szó ló, va la mint a pár tok mû kö -
dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról szó ló tör vény el fo ga dá sá hoz
a je len le võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak a
sza va za ta szük sé ges.”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -

gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

(…).”
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
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vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is
 alkotmányos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. A nép sza va zás ra fel ten ni ja va solt kér dés ben az
 állampolgárt an nak tá mo ga tá sá ra ké rik, hogy „a bí ró ság
osz las sa fel” azt a pár tot, ame lyik a ma gán szek tor ból szár -
ma zó pén ze ket hasz nál fel a kam pány fi nan szí ro zás ra.

Te kin tet tel arra, hogy a nép sza va zás tár gyá nak az
 Alkotmány 28/B. § (1) be kez dés ér tel mé ben az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés nek kell len nie, ezért
nem fo gad ha tó el, ha a kér dés ben az Or szág gyû lés tõl el té -
rõ más ál la mi szerv van cím zett ként meg je löl ve. Eb ben az
eset ben ugyan is vagy nem or szág gyû lé si ha tás kör be tar to -
zik a fel ten ni szán dé ko zott kér dés, vagy pe dig, ha a meg je -
lölt szerv csak ak kor te het ele get a kér dés ben vá zolt igény -
nek, ha az Or szág gyû lés mó do sít ja az arra irány adó ha tá -
lyos jog sza bá lyo kat, úgy az ma rad rejt ve az ál lam pol gár
elõtt, hogy va ló já ban – a kér dés ben meg nem je le ní tett –
tör vény ho zó nak kell elõ ze te sen lép nie. Elõb bi eset ben az
Al kot mány 28/B. § (1) be kez dé sé be, utób bi ban – azaz
 tulajdonképpen a je len eset ben – pe dig az Nsztv. 13. §
(1) be kez dé sé be üt kö zik a kér dés.

Te kin tet tel arra, hogy a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség
sza bá lya it a fel ten ni szán dé ko zott kér dés nem tel je sí ti, az
Al kot mány bí ró ság nem tér ki arra, hogy a kér dés ben meg -
fo gal ma zott „fel osz la tás”, mint a kam pány költ ség fede -
zésének a mód ja el len be ve ze ten dõ szank ció egy ál ta lán
össze egyez tet he tõ-e az Al kot mány nak a 3. § (1) be kez dé -
sé vel, il let ve az egye sü lé si sza bad ság nak, mint alap jog nak
a 63. § (1) be kez dé sé ben rög zí tett sza bá lya i val, fi gye lem -
mel az Al kot mány 8. § (1) be kez dé sé re is.

Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 389/2007. (X. 10.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1278/H/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
67/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés ben fel tett konk rét kér dés hi te le sí té se tár gyá -
ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság 434/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zott ké rel met nem tar -
tal ma zó ki fo gást vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 434/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val (továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a dr. Sem jén Zsolt,
dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet -
ség (to váb bi ak ban: Fi desz), va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt (a to váb bi ak ban: KDNP) or szág gyû lé si kép -
vi se lõ cso port ja i nak to váb bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je 
ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés ben 
fel tett konk rét kér dést hi te le sí ti.

Az Al kot mány 28/C. § (4) be kez dés alap ján be nyúj tott
kez de mé nye zés az aláb bi kér dést tar tal maz ta: „Egyet ért-e
Ön az zal, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz te rek, az ál lam -
tit ká rok és az or szág gyû lé si kép vi se lõk sze mé lyi jö ve de -
lem adó be val lá sai a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ ek
le gye nek?”

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se -
lõk szá ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a továb -
biakban: Nsztv.) 9. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
arányt, va la mint rög zí tet te, hogy a nép sza va zás ra bocsá -
tani kí vánt kér dés a reá vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz.

2. A tör vé nyes ha tár idõn be lül két ma gán sze mély nyúj -
tott be ki fo gást az OVBh. el len.

2.1. Az egyik ki fo gást be nyúj tó ál lás pont ja sze rint a
kér dés a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog al kot -
mány el le nes kor lá to zá sá ra ve zet, mi vel „a tel jes adó be val -
lás nyil vá nos ság ra ho za ta lát ered mé nyez né, hol ott azon
a köz ha tal mat gya kor ló sze mé lyen kí vü li sze mé lyek ada tai 
is meg ta lál ha tó ak (pl. la kás hi tel hez kap cso ló dó adó ked -
vez mény nél az adós társ vagy a csa lá di adó ked vez mény nél 
a há zas társ).” Bár a ki fo gást tevõ nem hi vat ko zott konk rét
al kot má nyos sza kasz ra, ki fo gá sa szö ve ge zé sé bõl egy ér tel -
mû en meg ál la pít ha tó, hogy az Al kot mány 59. § (1) be kez -
dés ben fog lalt, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez és a
 magántitokhoz való jog sé rel mét ál lít ja.

2.2. A má sik ki fo gást tevõ elõ ad ta, hogy a fel tett kér dés
va ló já ban négy kü lön ál ló kér dés, te kin tet tel arra, hogy
négy kü lön bö zõ sze mé lyi kör re vo nat ko zik, és ezért nem
fe le l meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér -
tel mû sé gi kö ve tel mé nynek, „mi vel a vá lasz tó pol gár nak
nem áll mód já ban a kér dés ben sze rep lõ egyes ala nyi
 körökre kü lön-kü lön vá laszt adni, a kér dés re egy ér tel mû en 
igen-nel, il let ve nem-mel vá la szol ni nem tud.” A ki fo gást
tevõ ál lás pont ja alá tá masz tá sá ul hi vat ko zott a 421/2007.
(X. 18.) OVB ha tá ro zat in do ko lá sá ra is.

Ugyan ezen ki fo gást tevõ ki fo gá sá ban je lez te, hogy a
kér dés hi te le sí té sét azért is meg kel lett vol na ta gad nia az
OVB-nek, mert az olyan tör vé nyi ren del ke zés meg al ko tá -
sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést, amely meg íté lé se sze rint

al kot mány sér tõ len ne. Ezen ki fo gá sá hoz ér de mi in do ko -
lást nem nyúj tott.

A ki fo gást be nyúj tók azt kér ték, hogy az Al kot mány bí -
ró ság az OVBh.-t sem mi sít se meg, és uta sít sa az OVB-t új
el já rás le foly ta tá sá ra. A ha tá ro zat el len ér ke zett, a tör vé nyi 
fel té te lek nek meg fe le lõ ki fo gá so kat az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, mó -
do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.) 28. § (1) be kez dé se alap -
ján az Al kot mány bí ró ság egye sí tet te és egy el já rás ban
 bírálta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány,
a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ve.), va la mint az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

Az Al kot mány fi gye lem be vett ren del ke zé sei:

„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,
amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„59. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il -
let a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la -
mint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való
jog.”

Az Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé sei:

„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

A Ve. érin tett ren del ke zé sei:

„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(2) Az Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ, va la mint
kö te le zõ en el ren de len dõ nép sza va zás el ren de lé sét eluta -
sító ha tá ro za ta el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét
 követõ nyolc na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz benyúj -
tani. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ki fo gás be nyúj tá -
sá ról ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés el nö két,
a nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el le ni ki fo gás ról a köz -
tár sa sá gi el nö köt is.

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”
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III.

A ki fo gá sok az aláb bi ak sze rint meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fe le lõ en a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott
 eljárása jog or vos la ti el já rás. En nek so rán az Al kot mány bí -
ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz -
hang ban – a be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés
meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak
és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt a ki fo gást vizs gál -
ta, amely sze rint a kér dés több kü lön ál ló kér dés bõl áll
össze, és így nem ér vé nye sül az Nsztv. 13. § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság azon ban az OVBh. fe lül vizs -
gá la ta so rán nem hagy hat ta fi gyel men kí vül a ha tá ro za tot
kö ve tõ en a kö rül mé nyek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat.
En nek meg fe le lõ en az Al kot mány bí ró ság fi gye lem mel
volt arra, hogy a kér dés kez de mé nye zé sét és az azt hi te le -
sí tõ OVBh. meg sza va zá sát kö ve tõ en – a Ma gyar Kö zöny
2008/50. szá má ban 2008. már ci us 26. nap ján – ki hir de tés -
re ke rült a 2008. évi X. tör vény az ál la mi ve ze tõk ja va dal -
ma zá sá nak át lát ha tó sá gá hoz szük sé ges egyes tör vény mó -
do sí tá sok ról (to váb bi ak ban: Ksztv.mód.), amely mó do sí -
tot ta a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vényt (to váb bi ak ban: Ksztv.), és be ik -
tat ta a Ksztv.-be a 12/B. §-t. A Ksztv. új 12/B. § (1) be kez -
dé se alap ján az „ál la mi ve ze tõ sze mé lyi jö ve de lem adó-be -
val lá sá ból az össze vont adó alap össze ge, az össze vont
adó alap adó já nak össze ge, az össze vont adó alap adó ját
csök ken tõ adó ked vez mé nyek össze ge, a kü lön adó zó jö -
ve del mek össze ge és a kü lön adó zó jö ve del mek adó já nak
össze ge nyil vá nos”. Te kin tet tel arra, hogy a Ksztv.mód.
rész ben – az or szág gyû lé si kép vi se lõk ki vé te lé vel a cél zott 
ala nyi kör re néz ve – meg va ló sí tot ta a kez de mé nye zett kér -
dés sel igé nyelt tör vé nyi sza bá lyo zást, nin csen olyan el -
dön ten dõ kér dés, amely re a nép sza va zá si kez de mé nye zés
vo nat koz hat na. Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy
el dön ten dõ kér dés hi á nyá ban, pusz tán az Nsztv. 8. §
(1) be kez dé sé ben sze rep lõ há rom éves mo ra tó ri um biz to sí -
tá sa cél já ból, nin csen he lye nép sza va zás kezdeményezé -
sének.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta so rán több ha tá -
ro za tá ban ér tel mez te az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben a
nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban a tes tü let
rög zí tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye a nép sza -
va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja. Az egy ér -

tel mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg gés ben azt
 jelenti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek egyértel -
mûen meg vá la szol ha tó nak kell len ni. Ah hoz, hogy a
 választópolgár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re egy ér tel -
mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér dés vi lá -
gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le gyen, a
kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel le hes sen fe lel ni
( választópolgári egy ér tel mû ség). A kér dés egy ér tel mû sé -
gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál -
nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze -
rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, ha igen, mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói
egy ér tel mû ség) [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH
2006, 358, 360–361.].

„Ön ma gá ban az, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés több tag mon dat ból áll, nem sér ti az Nsztv. 13. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét.
Ha azon ban a kér dés több olyan al kér dés bõl áll, ame lyek
el lent mon da nak egy más nak, ame lyek egy más hoz való
 viszonya nem egy ér tel mû vagy ame lyek nem kö vet kez nek
egy más ból, il let ve ame lyek tar tal mi lag egy más hoz nem
kap cso lód nak, nem csak az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se
 sérül, ha nem csor bul az Al kot mány 2. § (2) be kez dé sén
ala pu ló nép sza va zás hoz való jog is.” [52/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 399, 405.]

A je len ha tá ro zat alap já ul fek võ ügy ben a kér dés ele mei
egy más sal tar tal mi kap cso lat ban áll nak. Azon ban a kér dés
nem vá la szol ha tó meg egy ér tel mû en, te kin tet tel arra, hogy 
a cél zott ala nyi kör egy ré szé nek – az ál la mi ve ze tõk nek
[Ksztv. 6. § (1) bek.] – a sze mé lyi jö ve de lem adó-be val lá sa
a Ksztv.mód. miatt 2008. már ci us 26. nap já tól tör vény ere -
jé nél fog va nyil vá nos. Így a kér dés ben cél zott ala nyi kör
kö zött már kü lönb ség van, mi u tán egy ré szük re néz ve
meg va ló sult a kí vánt tör vé nyi sza bá lyo zás. A jog al ko tó
 sikeres nép sza va zás ese tén nem tud ná el dön te ni azt, hogy
van-e és ha igen, mi lyen tar tal mú jog al ko tá si kö te le zett sé -
ge, a már meg al ko tott Ksztv.mód.-ot kel le ne mó do sí ta nia
vagy an nak ha tá lyon kí vül he lye zé se mel lett új tör vény
 alkotására len ne-e kö te les. Mind ezek miatt a jog al ko tói
egy ér tel mû ség kri té ri u ma nem tel je sül a fel tett kér dés
 vonatkozásában.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a rendel -
kezõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott. Az Al kot mány -
bí ró ság az elõ zõ e ken túl fi gye lem mel volt arra is, hogy a
nép sza va zá si kez de mé nye zést or szág gyû lé si kép vi se lõk
nyúj tot ták be, de ezt kö ve tõ en a kez de mé nye zett kér dés
vo nat ko zá sá ban az Or szág gyû lés meg al kot ta a vo nat ko zó
tör vényt, a Ksztv.mód-ot. A kér dés így el vesz tet te idõ sze -
rû sé gét, és ez ál tal rész ben oka fo gyot tá vált.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít -
vá nyo zott kér dés rész be ni oka fo gyott sá ga foly tán nem
egy ér tel mû és így nem fe le l meg az Nsztv. 13. § (1) be kez -
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dé sé ben fog lalt kö ve tel mény nek, ezért nem hi te le sít he tõ.
Fi gye lem mel erre, az Al kot mány bí ró ság nem tar tot ta
szük sé ges nek az in dít vá nyok to váb bi ré szé nek tar tal mi
vizs gá la tát. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
251, 264.]

4. Az Al kot mány bí ró ság a sér tett al kot má nyos ren del -
ke zés pon tos meg je lö lé sét és al kot mány jo gi lag ér té kel he -
tõ ér ve ket nem tar tal ma zó, az OVBh.-t tá ma dó ki fo gást
vissza uta sí tot ta. Ezt az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 22. §
(1) be kez dé se és a Ve. 77. § (2) be kez dé se alap ján – ha tá -
ro zott ké re lem hi á nyá ban – nem te kin tet te ér dem ben el bí -
rál ha tó in dít vány nak.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1332/H/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
68/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
 kifogások alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
440/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) dr. Sem jén Zsolt és dr. Nav ra csics Ti bor frak ció ve -
ze tõk, to váb bá a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la -
mint a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép -
vi se lõ cso port ja i nak 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé se alap -
ján az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt konk rét kér dést a
440/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val (a to váb bi ak ban:
OVBh.) hi te le sí tet te.

A kér dés a kö vet ke zõ ket tar tal maz ta: „Egyet ért-e Ön
az zal, hogy tör vény te gye kö te le zõ vé a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek és az ál lam tit ká rok il let mé nyé nek, va la mint
az ál la mi költ ség ve tés ter hé re biz to sí tott egyéb jut ta tá sa i -
nak, to váb bá mind ezek vál to zá sa i nak sze mé lyen kén ti
nyil vá nos ság ra ho za ta lát?” A kér dést hi te le sí tõ OVBh.
a Ma gyar Köz löny 2007. évi 145. szá má ban, 2007. ok tó -
ber 26-án ke rült köz zé té tel re. Az OVBh. el len – an nak a
 Magyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon
be lül – két ki fo gás ér ke zett. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint
a kér dés azért nem egy ér tel mû, mert nem de rül ki be lõ le,
hogy csak az ál la mi ve ze tõi jut ta tá so kat vagy min den más,
a költ ség ve tés bõl szár ma zó jut ta tást nyil vá nos ság ra kell-e
hoz ni. A má sik ki fo gás elõ ter jesz tõ je is úgy véli, hogy a
kér dés nem egy ér tel mû, ez ál tal sér ti az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sét. Ál lás -
pont ját egy részt arra ala pít ja, hogy a kér dés ben több jog -
alany, több kü lön bö zõ ál la mi ve ze tõ sze re pel, mint aki nek
jut ta tá sa it nyil vá nos ság ra kel le ne hoz ni a nép sza va zás
 következtében. Az OVB ko ráb bi ha tá ro za ta i ra hi vat koz va
ál lít ja, hogy a több alany miatt va ló já ban több kér dés
együt tes fel té te lé rõl van szó, ami el len té tes az Nsztv.-vel,
hi szen a vá lasz tó pol gá rok nak nem lesz le he tõ sé gük, hogy
csak a mi nisz ter el nök, vagy csak a mi nisz te rek, eset leg
csak az ál lam tit ká rok jut ta tá sa i nak nyil vá nos ság ra hoza -
tala mel lett te gyék le vok su kat. Emel lett azért is kéri az
OVBh. meg sem mi sí té sét, mert az össze tett sze mé lyi kö rön 
kí vül a kér dés több tárgy ra is irá nyul. Egy részt az il let mé -
nyek re, más részt az egyéb jut ta tá sok ra, har mad részt azok
vál to zá sa i ra. A vá lasz tó pol gár nak pe dig nem lesz le he tõ -
sé ge, hogy a há rom tárgy kör kö zött kü lönb sé get te gyen.
Az elõ zõ e ken túl ami att is tör vény sér tõ nek tart ja a kér dést
a ki fo gás elõ ter jesz tõ je, mert olyan jut ta tá sok nyil vá nos -
ság ra ho za ta lát cé loz za, me lyek már most is nyil vá no sak,
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ez ál tal a kér dés meg té vesz tõ. A ki fo gást be nyúj tó to váb bi
érve sze rint a kér dés ben sze rep lõ „vál to zá sai” fo ga lom
 bizonytalan tar tal mú, an nak alap ján a jog al ko tó nem fog ja
tud ni el dön te ni, hogy a meg al ko tan dó tör vény ben mi lyen
gya ko ri ság gal írja elõ a vál to zá sok köz zé té te lét.

Az Al kot mány bí ró ság az OVBh. meg sem mi sí té sé re és
új OVB el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ki fo gá so kat – te kin -
tet tel arra, hogy ugyan azon OVB ha tá ro zat el len irá nyul -
nak – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
 annak köz zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003,
2065., a to váb bi ak ban: Ügy rend) 28. § (1) be kez dé se alap -
ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön -
tését.

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het. 

(…)
28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyai:

„8. § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal
 hozott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá -
sá tól – ha a nép sza va zás tör vény al ko tá si kö te le zett sé get
ke let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom
évig kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás
dön té sé nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.

(2) A vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás az ál lam pol gá -
rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or szág gyû lés dön té se i -
nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi az Or szág gyû lést
meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re.

(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér le ge lés 
alap ján el ren delt (a to váb bi ak ban: fa kul ta tív) nép sza va zás
az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be kez dés ben

fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó
le het.

(4) Az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl
 elrendelt nép sza va zás ügy dön tõ.

9. § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló
kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le tõ -
leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be. 

(…)

10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,

c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül
ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,

(…)

12. § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2. §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9. §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy

b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg

c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.

13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.

(…)

14. § (2) Az Or szág gyû lés nek a nép sza va zás el ren de lé -
sé rõl szó ló ha tá ro za ta tar tal maz za, hogy a nép sza va zás
ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó, a nép sza va zás ra
 bocsátott konk rét kér dést, to váb bá ren del ke zik a nép sza -
va zás költ ség ve té sé rõl.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé vel össze füg gõ jog or vos lat ra vo nat ko zó sza bá lyai:

„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
 benyújtani.

(…)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”
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III.

A ki fo gá sok rész ben meg ala po zot tak.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
 Alkotmánybíróságról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
a be ér ke zett ki fo gá sok meg fe lel nek-e a Ve.-ben és az
Nsztv.-ben fog lalt fel té te lek nek, és az OVB a konk rét kér -
dés hi te le sí té sé vel össze füg gõ el já rá sá ban az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is
 alkotmányos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

1. Az OVB a be nyúj tott kez de mé nye zés sel kap cso lat -
ban meg ál la pí tot ta, hogy a kez de mé nye zést be nyúj tó
 országgyûlési kép vi se lõk szá ma meg ha lad ja az Nsztv.
9. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egy har ma dos
arányt, to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek
ele get tesz. Erre te kin tet tel az OVB a kez de mé nye zést,
 illetve az ab ban sze rep lõ kér dést hi te le sí tet te. A ki fo gá sok
lé nye ge sze rint a kér dés nem fe le l meg az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek. Az egyik in dít vá nyo zó az OVB-hez
más ügyek kel kap cso la tos ki fo gá sok kal együtt ter jesz tett
elõ ki fo gást, ami mind for ma i lag, mind tar tal mi lag fel vet -
he ti, hogy az in dít vá nyo zó ren del te tés sze rû en járt-e el
 jogának gya kor lá sa so rán.

2. A konk rét kér dés egy ér tel mû sé gé vel kap cso lat ban az
Al kot mány bí ró ság már szá mos ha tá ro za tá ban ál lást fog -
lalt. „E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te,
hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye a nép sza va zás hoz
való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja. Az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nye eb ben az össze füg gés ben azt je len ti, hogy a
nép sza va zás ra szánt kér dés nek egy ér tel mû en meg vá la -
szol ha tó nak kell len nie. Ah hoz, hogy a vá lasz tó pol gár a
nép sza va zás ra fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la -
szol ni, az szük sé ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag
egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le gyen, a kér dés re igen-nel
vagy nem-mel le hes sen fe lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel -
mû ség). Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az
Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19. § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban sza bá -
lyo zott – kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé -
nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni.
Ezért a kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor az
 Alkotmánybíróságnak vizs gál nia kell azt is, hogy a nép -
sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés – az ak kor
ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e dön te ni,

hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, ha igen, mi lyen
jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói egy ér tel mû ség) [51/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006.
(VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. jú ni us, 429, 430.]”
[105/2007. (XII. 13.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. de cem ber
1247, 1248.]

Az Al kot mány bí ró ság – több ha tá ro za tá ban ki fej tett –
ál lás pont ja sze rint az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se nem
 támaszt olyan kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye -
zõ i vel szem ben, hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor pon to -
san hasz nál ják a ha tá lyos jog sza bá lyok ter mi no ló gi á ját,
 illetõleg pon to san meg ha tá roz zák azt, hogy a nép sza va zá -
si kez de mé nye zés mely jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra, ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé re, vagy vál to zat lan ál la pot ban való
fenn tar tá sá ra irá nyul [43/2007. (VI. 27.) AB ha tá ro zat,
ABK 2007. jú ni us, 565, 567.; 105/2007. (XII. 13.) AB ha -
tá ro zat, ABK 2007. de cem ber 1247, 1248.].

3. Az Al kot mány bí ró ság az 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro za tá ban meg ál la pí tot ta: „Ön ma gá ban az, hogy az alá -
írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés több tag mon dat ból áll,
nem sér ti az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér -
tel mû ség kö ve tel mé nyét. Ha azon ban a kér dés több olyan
al kér dés bõl áll, ame lyek el lent mon da nak egy más nak,
ame lyek egy más hoz való vi szo nya nem egy ér tel mû vagy
ame lyek nem kö vet kez nek egy más ból, il let ve ame lyek tar -
tal mi lag egy más hoz nem kap cso lód nak, nem csak az
Nsztv. 13. § (1) be kez dé se sé rül, ha nem csor bul az Al kot -
mány 2. § (2) be kez dé sén ala pu ló nép sza va zás hoz való jog 
is. Mint hogy a több, egy más nak el lent mon dó vagy egy -
más ból nem kö vet ke zõ, il let ve tar tal mát te kint ve egy más -
tól el té rõ al kér dést tar tal ma zó kér dés a sza va zó la pon is
egy kér dés ként je le nik meg, a köz vet len po li ti kai rész vé tel 
joga nem csak az aján lá si jog gal össze füg gés ben, ha nem a
sza va zás kor is csor bul.” Az OVBh.-val hi te le sí tett kér dés
ese tén a ki fo gá sok kal el len tét ben nem me rül nek fel az elõ -
zõ ek ben írt kö rül mé nyek. A kér dés ben sze rep lõ tiszt sé gek
be töl tõ i nek jog ál lá sát alap ve tõ en a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit -
ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ksztv.) sza bá lyoz za. A Ksztv. 6. § (1) be kez dé se
sze rint a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter, az ál lam tit kár és
a szak ál lam tit kár össze fog la ló el ne ve zé se ál la mi ve ze tõ,
vagy is össze tar to zó sze mé lyi kör rõl van szó. En nek a sze -
mé lyi kör nek az il let mé nyét és jut ta tá sa it vagy tör vény
rög zí ti, vagy tör vé nyi sza bá lyok sze rint ál la pít ha tók meg.
A kér dés ben sze rep lõ „vál to zás” fo gal ma ezen tör vény ben 
rög zí tett vagy tör vény alap ján meg ál la pí tott jut ta tá sok mó -
do su lá sá ra vo nat ko zik.

4. Az Al kot mány bí ró ság azon ban az OVBh. fe lül vizs -
gá la ta so rán nem hagy hat ta fi gyel men kí vül a ha tá ro za tot
kö ve tõ en a kö rül mé nyek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat.
Az Or szág gyû lés az OVBh.-val kap cso lat ban az OVBh.
meg ho za ta lát kö ve tõ en, a be nyúj tott ki fo gá sok el bí rá lá sá -
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ra irá nyu ló al kot mány bí ró sá gi el já rás ide je alatt, 2008.
már ci us 3-i ülés nap ján el fo gad ta az ál la mi ve ze tõk ja va -
dal ma zá sá nak át lát ha tó sá gá hoz szük sé ges egyes tör vény -
mó do sí tá sok ról szó ló 2008. évi X. tör vényt (a to váb bi ak -
ban: Módtv.). A Módtv. 2. §-a a Ksztv.-t új 12/B. §-sal
egé szí tet te ki. Az új 12/B. § (2) be kez dé se sze rint: „Az
 állami ve ze tõ il let mé nyé re, a ré szé re ki fi ze tett ju ta lom ra,
cél jut ta tás ra vagy pro jekt-pré mi um ra, az or szág gyû lé si
kép vi se lõi meg bí za tás sal ren del ke zõ ál la mi ve ze tõ or szág -
gyû lé si kép vi se lõi tisz te let díj ára, il let ve az ál la mi ve ze tõ
ré szé re e meg bí za tá sá ra te kin tet tel jut ta tott egyéb jut ta tá -
sok ra vo nat ko zó ada to kat a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hon -
lap ján köz zé kell ten ni.” A Ksztv. új 12/B. § (3) be kez dé se
sze rint: „A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok válto -
zása ese tén a meg vál to zott ada to kat – a ko ráb bi adat el tá -
vo lí tá sa nél kül – a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül
kell köz zé ten ni.” A Módtv. 3. § (1) be kez dé se alap ján
a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon (2008. már ci us
27-én) ha tály ba lé pett.

Az idé zett tör vé nyi ren del ke zé sek sze rint je len leg már
tör vény kö te le zõ vé te szi a nép sza va zás ra ja va solt kér dés -
ben sze rep lõ ál la mi ve ze tõk (a mi nisz ter el nök, a mi nisz te -
rek és az ál lam tit ká rok) il let mé nyé nek, va la mint az ál la mi
költ ség ve tés ter hé re biz to sí tott egyéb jut ta tá sa i nak, sõt
mind ezek vál to zá sa i nak sze mé lyen kén ti nyil vá nos ság ra
ho za ta lát. Mi vel a kér dés egy olyan tar tal mú tör vény meg -
al ko tá sá ra irá nyul, mely je len leg már ha tály ban van, a kér -
dés alap ján már nem egy ér tel mû, hogy az Or szág gyû lést
ter hel né-e egy ál ta lán jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha igen,
ak kor mi lyen. A Módtv. ha tály ba lé pé se olyan új kö rül -
mény, mely nek a kér dés hi te le sí té sé re néz ve je len tõs ha tá -
sa van, és ezt a je len tõs ha tást az OVB-nek vizs gál nia és
ér té kel nie kell. Az Al kot mány bí ró ság az elõ zõ e ken túl
 tekintettel volt arra is, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye -
zést or szág gyû lé si kép vi se lõk nyúj tot ták be, de ezt köve -
tõen a kez de mé nye zett kér dés vo nat ko zá sá ban maga az
 Országgyûlés a tör vényt meg al kot ta. A tör vény meg al ko -
tá sa miatt így je len leg nincs olyan el dön ten dõ kér dés,
mely re az ere de ti nép sza va zá si kez de mé nye zés vo nat koz -
hat na. Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy el dön ten -
dõ kér dés hi á nyá ban, pusz tán az Nsztv. 8. § (1) be kez dé sé -
ben sze rep lõ há rom éves mo ra tó ri um biz to sí tá sa cél já ból
nincs he lye nép sza va zás kez de mé nye zé sé nek.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az OVB
a kér dés hi te le sí té se kor he lye sen al kal maz ta az Al kot -
mány bí ró ság is mer te tett gya kor la tá ban rög zí tett el ve ket,
az az óta be kö vet ke zett új kö rül mény (a Módtv. hatályba -
lépése) azon ban érin ti a kér dés egy ér tel mû sé gét.

Mind eze ket fi gye lem be véve az Al kot mány bí ró ság az
OVBh.-t meg sem mi sí tet te és az OVB-t az ügy ben új el já -
rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé re
 tekintettel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s.k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s.k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1334/H/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
69/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
118/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tát – az e ha tá ro zat ban
fog lalt in do kok alap ján – hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a hitele -

4208 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám



sítési el já rás kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott be az
 Alkotmánybírósághoz az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
(a to váb bi ak ban: OVB) 118/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro -
za ta el len, amely ben az OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí -
té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát kéri.

A 118/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 51. szá má ban, 2007. áp ri lis 24.-én je len t meg. A ki fo -
gást 2007. má jus 2-án – a Ve. 130. § (1) be kez dé sé ben
 elõírt ha tár idõn be lül és mó don – ter jesz tet ték elõ.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak az
 országos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív nek a hi te le sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel: „Le gyen-e Ma gyar or szá gon több-biz to sí tós
rend szer az egy biz to sí tós, szo li da ri tás ala pú ál la mi tár sa -
da lom biz to sí tá si egész ség biz to sí tás he lyett?”

Az OVB a hi te le sí tést meg ta ga dó ha tá ro za tát az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló
1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 12. §-ára
ala pí tot ta, arra hi vat ko zás sal, hogy a kér dés hez ha son ló
tar tal mú kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ívet a 114/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro za tá val már hi te le sí tett.

A ki fo gás be nyúj tó já nak ál lás pont ja sze rint az ál ta la
nép sza va zás ra bo csá ta ni ja va solt kér dés szé le sebb körû,
mert „[a] szo li da ri tá si ala pú ál la mi egy biz to sí tós rend szer
fenn tar tá sát vé le mé nyez tet né bár mi lyen ön ként vagy kö te -
le zõ en vá lasz tan dó üz le ti ala pon mû kö dõ több-biz to sí tós
egész ség biz to sí tá si rend szer he lyett.”

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek alap ján hoz ta meg dön té sét:

1. Az Al kot mány al kal ma zott ren del ke zé sei:
„28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó,
je len ügy ben al kal ma zott sza bá lyai:

 „10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,

e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -
ról szó ló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

„12. § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2. §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9. §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
 
3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -

sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó,
 jelen ügy ben al kal ma zott sza bá lyai:

 „130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
 benyújtani.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban arra hi vat ko zás sal
 tagadta meg a kér dés hi te le sí té sét, mert ugyan azon ülé sén
egy ko ráb bi na pi rend tár gya lá sa so rán a 114/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te a kö vet ke zõ kér -
dést:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon ne ve zes -
sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz tan dó üz le ti ala -
pon mû kö dõ több-biz to sí tós egész ség biz to sí tást?”

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sa so rán el sõ -
ként azt vizs gál ta, hogy a 114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro -
zat ban hi te le sí tett kér dés ugyan azon tar tal mú nak tekint -
hetõ-e a je len el já rás tár gyát ké pe zõ 118/2007. (IV. 18.)
OVB ha tá ro zat ban el bí rált kér dés sel.

A két kér dés össze ve té se alap ján meg ál la pít ha tó, hogy
mind két kér dés ugyan azon tárgy kör re – az egész ség biz to -
sí tá si rend szer át ala kí tá sá ra – vo nat ko zik. Bár a kér dé sek
meg fo gal ma zá sa el tér egy más tól, tar tal muk alap ján azon -
ban azo nos nak te kint he tõk. A kér dé sek nép sza va zás ra
 bocsátása ese tén a vá lasz tó pol gá rok nak mind két eset ben
ar ról kel le ne ál lást fog lal ni uk, hogy egyet ér te nek-e az zal,
hogy az egész ség biz to sí tás je len le gi rend sze rét egy több
biz to sí tós egész ség biz to sí tás vált sa fel.
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Az Nsztv. 12. §-ában fog lalt ti la lom a kér dé sek tar tal mi
azo nos sá gá ra és nem szö veg sze rû meg egye zé sé re vo nat -
ko zik.

Az Al kot mány bí ró ság nak az OVB ha tá ro zat tör vé nyes -
sé gé nek el bí rá lá sa so rán azt is vizs gál nia kel lett, hogy jog -
sze rû en járt-e el ak kor, ami kor a 114/2007. (IV. 18.) OVB
ha tá ro za tot meg elõ zõ en be nyúj tott kér dés hi te le sí té sét, a
jog or vos la ti ha tár idõn be lül ta gad ta meg az Nsztv. 12. §
c) pont ja alap ján.

Az el já rás tár gyát ké pe zõ ügy ben meg ál la pít ha tó, hogy
a 114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro zat te kin te té ben a hi te le -
sí té si el já rás ak kor, ami kor a 118/2007. (IV. 18.) OVB
 határozatot az OVB el fo gad ta, még nem zá rult le. 

Az Al kot mány bí ró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta,
hogy az OVB nem mér le gel te kel lõ kö rül te kin tés sel az
Nsztv. 12. § c) pont já ban fog lalt fel té te le ket és idõ elõt ti
dön tést ho zott ak kor, ami kor a kér dés hi te le sí té sét az
ugyan azon tar tal mú kér dés ko ráb bi hi te le sí té sé re te kin tet -
tel meg ta gad ta.

2. Az Al kot mány bí ró ság azon ban az OVB ha tá ro zat
 felülvizsgálata so rán nem hagy hat ta fi gyel men kí vül a ha -
tá ro za tot kö ve tõ en a kö rül mé nyek ben be kö vet ke zett vál -
to zá so kat. 

A 114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tot az Al kot mány -
bí ró ság a 105/2007. (XII. 13.) AB ha tá ro za tá ban (ABK
2007. de cem ber, 1247.) hely ben hagy ta. A hi te le sí tett alá -
írás gyûj tõ íven az alá írás gyûj tés be fe je zõ dött. A kez de mé -
nye zõk 2008. áp ri lis 10-én a – nyi lat ko za tuk sze rint –
491 958 alá írást tar tal ma zó alá írás gyûj tõ íve ket be nyúj tot -
ták az OVB el nö ké hez. Az OVB az alá írá sok el len õr zé sét
180/2008. (IV. 14.) OVB ha tá ro za tá ban el ren del te.

Az Nsztv. 12. § c) pont já ba fog lalt ti la lom elõ írá sá val
a jog al ko tó cél ja az volt, hogy a vá lasz tó pol gá rok ál tal
kez de mé nye zett nép sza va zá si el já rás ese tén ne áll has son
elõ olyan hely zet, amely ben – a pár hu za mo san foly ta tott
alá írás gyûj tés ered mé nye ként – az Or szág gyû lés nek az
Al kot mány 28/C. § (2) be kez dé se alap ján több azo nos tar -
tal mú kér dés ben is el kell ren del nie a nép sza va zást.

Te kin tet tel arra, hogy a je len el já rás tár gyát ké pe zõ kér -
dés hi te le sí té se – a kö rül mé nyek meg vál to zá sá nak ered -
mé nye ként – ma gá ban rej ti an nak le he tõ sé gét, hogy két
ugyan azon tar tal mú kér dés ben is elõ áll nak a kö te le zõ nép -
sza va zás el ren de lé sé nek fel té te lei, az Al kot mány bí ró ság
a hi te le sí tést meg ta ga dó 118/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro -
za tot hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé té -
te lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 524/H/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
70/2008. (IV. 30.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
 kifogás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
490/2007. (XII. 18.) OVB ha tá ro za tát – a je len ha tá ro zat -
ban ki fej tett in do kok alap ján – hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt ne vé ben 2007. no vem -
ber 21-én or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá -
ban alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be a kez de -
mé nye zõ az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb -
biakban: OVB) hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven
az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy ha va la ki egy ide jû leg
 országgyûlési kép vi se lõ és fõ ál lá sú pol gár mes ter vagy
 alpolgármester, ak kor az ezen tiszt sé ge i nek be töl té se után
járó jö ve de lem nek és költ ség té rí tés nek csak az 50%-a
 illethesse meg a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást
kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl, mert fi zi ka i lag is tel je sen le he tet -
len a fel ada ta it két he lyen egy idõ ben el lát ni?”.

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 490/2007. (XII. 18.) OVB ha tá ro za tá val (ki hir det ve 
2007. de cem ber 21-én) meg ta gad ta. Az OVB ha tá ro za ta
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in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés bur kol tan az
Al kot mány mó do sí tá sát ered mé nyez né si ke res nép sza va -
zás ese tén. A kez de mé nye zést to váb bá el len té tes nek tar -
tot ta az Al kot mány 70/B. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal,
vagy is az zal, hogy egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi -
lyen meg kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga.

2. A kez de mé nye zõ 2008. ja nu ár 3-án be nyúj tott ki fo -
gá sá ban kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron 
kí vül bí rál ja el, és uta sít sa az OVB-t új el já rás ra. Az OVB
ha tá ro zat meg sem mi sí té sé re irá nyu ló ké rel met a  kifogás
nem tar tal maz.

A ki fo gás alá tá masz tá sá ra a kez de mé nye zõ ki fej tet te,
hogy nem a nép sza va zá si kez de mé nye zés el len té tes az
 Alkotmány 70/B. § (2) be kez dé sé vel, ha nem a 490/2007.
(XII. 18.) OVB ha tá ro zat. Sze rin te a fel hí vott al kot má nyi
ren del ke zés azt is ma gá ban fog lal ja, hogy csak az egyen lõ
mun ká ért jár min den ki nek egyen lõ bér, eb bõl fa ka dó an,
aki csak fél mun kát vé gez, an nak bér bõl is csak a fele jár.

Az Al kot mány mó do sí tá sá val kap cso la tos OVB ha tá ro -
zat be li meg ál la pí tás el le né ben idéz te a vi zit díj ról szó ló
16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tot, amely rá mu ta tott arra,
hogy a til tott nép sza va zá si tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me -
zé se in do kolt, így pl. a jö võ be li költ ség ve tés re, va la mely
költ ség ve té si tör vény ja vas lat ra hi vat koz va az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té se meg ala po zot tan nem ta gad ha tó meg.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást az Al kot mány, az
 országos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló
1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.), va la mint
a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„20. § (4) Az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get len sé gét

biz to sí tó tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked vez mé -
nyek és költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le tik meg.
A tisz te let díj és a költ ség té rí tés össze gé rõl, va la mint a
ked vez mé nyek kö ré rõl szó ló tör vény el fo ga dá sá hoz a
 jelenlévõ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va -
za ta szük sé ges.”

„28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

[…]
(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról,

a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nyek
tar tal má ról,

b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör vé -
nyek tar tal má ról,

c) az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de mé nye zés -
rõl szó ló ren del ke zé se i rõl,

d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és
szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kér dé sek -
rõl,

e) az Or szág gyû lés fel osz lá sá ról,
f) a Kor mány prog ram já ról,
g) ha di ál la pot ki nyil vá ní tá sá ról, rend kí vü li ál la pot és

szük ség ál la pot ki hir de té sé rõl,
h) a Ma gyar Hon véd ség kül föl di vagy or szá gon be lü li

al kal ma zá sá ról,
i) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel osz -

la tá sá ról,
j) a köz ke gye lem gya kor lá sá ról.”
„70/B. § (2) Az egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi -

lyen meg kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga.”

2. Az Nsztv. ren del ke zé se:
„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -

gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

[…]
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,”
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
 válaszolni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. A Ve. ren del ke zé sei:
„77. § (2) A ki fo gás nak tar tal maz nia kell
a) a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét,
b) a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it,
[…]
(5) Ha a ki fo gás el ké sett, vagy nem tar tal maz za a (2) be -

kez dés a)–c) pont já ban fog lal ta kat, a ki fo gást ér de mi vizs -
gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. Ha a ki fo gás át té te lé re ke rül
sor, a ki fo gás ha tár idõ ben tör tént be nyúj tá sá nak vizs gá la -
ta kor azt az idõ pon tot kell fi gye lem be ven ni, ami kor az
elsõ vá lasz tá si bi zott ság hoz be ér ke zett.”

„116. § Az I–X. fe je zet, va la mint a 89. § (1)–(7) be kez -
dé se, a 99/O. § ren del ke zé se it az or szá gos nép sza va zá son
a je len fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
 benyújtani.
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[…]
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
a be ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben
fog lalt fel té te lek nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vé -
nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság fel -
ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és 
ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben min de nek elõtt
azt vizs gál ta, hogy a ki fo gás meg fe lel-e a tör vé nyi fel té te -
lek nek. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo -
gást a tör vé nyes ha tár idõn be lül [Ve. 130. § (1) be kez dés],
és a ki fo gás ra elõ írt tar tal mi kö ve tel mé nye ket [Ve. 77. §
(2) be kez dés] tel je sít ve nyúj tot ták be. En nek meg fe le lõ en
a ki fo gás ér de mi el bí rá lás ra al kal mas.

3. Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le -
sí té sét két ok ból ta gad ta meg. Az egyik sze rint a hi te le sí -
tés nek az az aka dá lya, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye -
zés bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyul. Az OVB ha tá -
ro za tá nak in do ko lá sá ban több AB ha tá ro zat ra is hi vat ko -
zott ez zel össze füg gés ben [2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 33.; 25/1999. (XI. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251. stb.]. A ki fo gás nak az ezt vi ta tó ré sze
nem a bur kolt al kot mány mó do sí tás sal fog lal ko zik, ha nem
az ún. til tott nép sza va zá si tárgy kö rök re [Al kot mány
28/C. § (5) be kez dés) utal, s azon be lül is rész le te sen idé zi
a költ ség ve tés re vo nat ko zó al kot mány bí ró sá gi meg ál la pí -
tá so kat. Mi vel a 490/2007. (XII. 18.) OVB ha tá ro zat nem
az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé re, ezen be lül kü lö nö -
sen nem an nak a) pont já ra hi vat koz va ta gad ta meg a hi te -
le sí tést, az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást e vo nat ko zás ban
 elutasította.

4. A má sik ok, ami re az OVB hi vat ko zott, hogy a kez de -
mé nye zés el len té tes az Al kot mány 70/B. § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak kal. A ki fo gást be nyúj tó ez zel kap cso la tos

 ellenvetéseirõl az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
azok nem hoz ha tók al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze -
füg gés be az Al kot mány 70/B. § (2) be kez dé se sze rin ti
diszk ri mi ná ci ó val, ezért a ki fo gást e vo nat ko zás ban is
 elutasította.

5. Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va -
zás ra fel tett kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Az 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány -
bí ró ság rög zí tet te: „[…] az Al kot mány bí ró ság az egy ér tel -
mû ség vizs gá la ta kor arra a kér dés re ke re si a vá laszt, hogy
a nép sza va zás ra szánt kér dés két sé get ki zá ró an meg vá la -
szol ha tó-e, el dön ten dõ kér dés ese té ben arra igen nel vagy
nem mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni. Ah hoz azon ban,
hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
 legyen. […] A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor 
az Al kot mány bí ró ság nak azt is vizs gál nia kell: a nép sza -
va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud ja-e dön -
te ni, hogy az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint
ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség. Az Al kot mány 19. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján az Or szág gyû -
lés tör vé nye ket al kot. En nek kor lát ja az Al kot mány
28/C. § (3) be kez dé se, amely sze rint az Or szág gyû lés
 köteles az ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té -
se ket meg hoz ni. Az Al kot mány bí ró ság nak jog or vos la ti
 eljárása so rán nem fel ada ta an nak tisz tá zá sa, hogy a ma -
gyar jog ha tá lyos sza bály rend sze re mi lyen jogi ren del ke -
zé se ket tar tal maz a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel
kap cso la to san. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu -
pán az kö vet ke zik, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján
az Or szág gyû lés el tud ja dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si
 kötelezettség, és ha igen, mi lyen.” (ABH 2001, 399,
403–404.) Ugyan eb ben a ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró -
ság hang sú lyoz ta: „[ö]nma gá ban az, hogy az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés több tag mon dat ból áll, nem sér ti az
Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyét. Ha azon ban a kér dés több olyan al kér dés bõl áll, 
ame lyek el lent mon da nak egy más nak, ame lyek egy más hoz 
való vi szo nya nem egy ér tel mû vagy ame lyek nem kö vet -
kez nek egy más ból, il let ve ame lyek tar tal mi lag egy más hoz 
nem kap cso lód nak, nem csak az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se
sé rül, ha nem csor bul az Al kot mány 2. § (2) be kez dé sén
ala pu ló nép sza va zás hoz való jog is. Mint hogy a több, egy -
más nak el lent mon dó vagy egy más ból nem kö vet ke zõ,
 illetve tar tal mát te kint ve egy más tól el té rõ al kér dést tar tal -
ma zó kér dés a sza va zó la pon is egy kér dés ként je le nik
meg, a köz vet len po li ti kai rész vé tel joga nem csak az aján -
lá si jog gal össze füg gés ben, ha nem a sza va zás kor is csor -
bul.” (ABH 2001, 399, 405.)

A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta
meg, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés több
 tekintetben sér ti az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Elõ ször 
is tar tal maz za a „jö ve de lem” ki té telt, amely sem az or szág -
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gyû lé si kép vi se lõk, sem pe dig a pol gár mes te rek vonat -
kozásában nem ér tel mez he tõ egy ér tel mû en. Az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és
ked vez mé nye i rõl szó ló 1990. évi LVI. tör vény csak a tör -
vény cí mé ben fel tün te tett jut ta tá si for má kat is me ri, kü lön -
ál ló an, vagy össze von tan a „jö ve de lem”-rõl nem szól.
A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl és
az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól szó ló
1994. évi LXIV. tör vény a pol gár mes ter dí ja zá sá ról úgy
ren del ke zik, hogy il let mény ben ré sze sül a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint meg ál -
la pí tott il let mény alap fi gye lem be vé te lé vel. A pol gár mes -
ter szá má ra tiszt sé ge el lá tá sá val össze füg gõ, ál ta la elõ le -
ge zett, szám lá val iga zolt költ sé gét kell meg té rí te ni. A pol -
gár mes ter vá laszt hat költ ség áta lányt is, amely nek mér té -
ké rõl – a tör vény ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – a kép -
vi se lõ-tes tü let dönt.

A kér dés ezen túl me nõ en olyan össze tett mon dat ból áll,
amely nek egyes ele mei (rész kér dé sek) rész ben ön ma guk -
ban el lent mon dó ak, más részt egy más sal is el len té te sek.
A má so dik rész kér dés bõl (lé nye gé ben ma gya rá zó, in do -
ko lást ki fe je zõ mon dat rész bõl) azt a kö vet kez te tést le het
le von ni, hogy mind a két tiszt ség csak úgy tölt he tõ be, ha
az érin tett sze mély fo lya ma to san je len van: az or szág gyû -
lé si kép vi se lõ a Par la ment ben, a pol gár mes ter pe dig a pol -
gár mes te ri hi va tal épü le té ben. Ha az így vol na, ak kor va ló -
ban le he tet len len ne a két tiszt ség egy ide jû be töl té se. A két 
rész kér dés kö zöt ti el lent mon dás pe dig ab ban ra gad ha tó
meg, hogy a vá lasz tó pol gár nem tud egy ér tel mû igen nel
vagy nem mel vá la szol ni mind ket tõ re. Le het sé ges ugyan is, 
hogy a dí ja zás csök ken té sé vel (elsõ rész kér dés) egyet ért,
anél kül, hogy osz ta ná a nép sza va zás kez de mé nye zõ je
 álláspontjának in do ko lá sát (má so dik rész kér dés).

6. Mind ezek alap ján – az Nsztv. 10. § b) pont já ban fog -
lal tak ra fi gye lem mel – az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot -
ta, hogy az OVB jog sze rû dön tést ho zott, ami kor az alá -
írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés hi te le sí té sét meg -
ta gad ta. Ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást – a je len
 határozatban ki fej tett in do ko lás alap ján – el uta sí tot ta,
s  ennek meg fe le lõ en a Ve. 130. § (3) be kez dé sé ben fog lalt
jog kö ré ben el jár va a 490/2007. (XII. 18.) OVB ha tá ro za tot 
hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé re
 tekintettel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 11/H/2008.

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

A Köztársasági Elnök
116/2008. (IV. 30.) KE

határozata

dr. Lam perth Mó ni ka szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter fel men té sé rõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 37.  §-a alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz tésére dr. Lam perth Mó ni ka szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz tert 2008. má jus 4-ei ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/02338/2008.

A Köztársasági Elnök
117/2008. (IV. 30.) KE

határozata

miniszterek kinevezésérõl

Az Al kot mány 33. § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra

dr. Szé kely Ta mást egész ség ügyi mi nisz ter ré,

dr. Sza bó Pált gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ré,
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Sza bó Im rét kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ré,

Szûcs Eri kát szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ré,

dr. Mol nár Ká rolyt tár ca nél kü li mi nisz ter ré,

2008. má jus 5-ei ha tállyal ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/02362/2008.

A Köztársasági Elnök
118/2008. (IV. 30.) KE

határozata

államtitkárok kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.

évi LVII. tör vény 46.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz tésére

dr. Voj nik Má ri át az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ál lam -
tit ká rá vá,

Puch Lász lót a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá,

dr. Oláh La jost a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um ál lam tit ká rá vá,

2008. má jus 1-jei ha tállyal ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: IV-2/02339/2008.

4214 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Somogyért Szövetség 2007. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak –
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok –

4.1. Jogi sze mé lyek tõl –
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –



4.3. Ma gán sze mé lyek tõl –
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel   –
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: –

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 30
5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai –
7. Egyéb ki adá sok   –
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 30

Iha ro si Ist ván s. k.,
el nök

A Magyar Kommunista Munkáspárt 2007. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 11 878
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 29 242

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 15 028
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 14 214
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel   8 056
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 49 176

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 75
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 40 151
5. Esz köz be szer zés 5 953
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6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 7 154
7. Egyéb ki adá sok   2 977
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 56 310

Ka racs La jos né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ

A Magyar Szocialista Párt 2007. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 52 617
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 953 700
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 261 431

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 250
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 250
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 261 181
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 261 181

dr. Avar ke szi De zsõ 502
Bán sá gi Ta más 560
dr. Bot ka Lász ló 854
Do bo lyi Ale xand ra 1043
Ecsö di Lász ló 544
Élõ Nor bert 740
Ér sek Zsolt 521
dr. Fa za kas Sza bolcs 1196
Gá bor Jó zsef 505
dr. Ge dei Jó zsef 533
Gön dör Ist ván 570
Gu lyás né dr. Gur mai Zita 982
Gur Nán dor 600
Gyár fás Il di kó 504
Gy. Né meth Er zsé bet 577
Haj dú Lász ló 573
Ha ran go zó Gá bor Ist ván 2390
dr. Ha vas Szó fia 681
Hárs Gá bor 607
He gyi Gyu la 928
Her czog Edit 1044
Hu ri vald György 516
dr. Jó zsa Ist ván 714
Ju hász Fe renc 674
dr. Ju hász né Lé vai Ka ta lin 1043
Ju hász né dr. Lé vai Ka ta lin 874
dr. Ka to na Béla 577
Ké ke si Ti bor 507
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Kó sá né dr. Ko vács Mag da 954
Ko vács Ti bor 598
Man dúr Lász ló 562
Mol nár Gyu la 857
Nya kó Ist ván 537
dr. Nyúl Ist ván 602
Pa izs Jó zsef 575
Po do lák György 569
Si mon Gá bor 639
dr. Ste i ner Pál 767
Sza bó Vil mos 746
Szal kai Ist ván 841
dr. Szi li Ka ta lin 1531
dr. Ta baj di Csa ba 1143
Tö rök Zsolt 509
dr. Var ga Lász ló 641
Ve lez Ár pád 896
Ve res né Kraj cár Iza bel la 591
Végh Ti bor 600
dr. Wi e ner György 794
Wi est Já nos 576

4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) –
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel   1 048 894
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 2 316 642

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 20 099
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Esz köz be szer zés 801 391
5. Mû kö dé si ki adá sok 626 432
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 401 750
7. Egyéb ki adá sok   41 362
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 1 891 034

Puch Lász ló s. k.,

A Kereszténydemokrata Néppárt 2007. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 3 468
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 235 400
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok

4.1. Jogi sze mé lyek tõl
4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
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4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól
4.2.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.2.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 4 224
4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel    546
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 243 638

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 363
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 83 758
5. Esz köz be szer zés 9 941
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 158 976
7. Egyéb ki adá sok    678
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 253 716

Tényleges pénzügyi helyzet 2007. december 31-én

Összes be vé tel 243 638
Összes ki adás 253 716
Több let vagy hi ány –10 078
Hal mo zott több let vagy hi ány az elõ zõ év rõl 55 648
Hal mo zott több let vagy hi ány a gaz da sá gi év vé gén 45 570

Dr. Sem jén Zsolt s. k.,
el nök

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát
te szi köz zé:
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003610I
055772G
273511H
114518F
662299C
494410G
009447G
810687D
471737D
443274G
580952H
667352B
577880E

560284F
281783G
756138H
865608B
763316B
560066D
617768D
795708G
567966C
329793C
787454C
511951D
588198A

485919B
667861G
867476B
194816F
495292E
728125A
787795F
524016F
200281F
127415H
825485A
380759H
247802F

574393E
849484H
369019G
911937E
935292D
463967E
569993F
753062E
769492E
706821G
007330B
455952F
978724A

919296A
318258A
617457E
875729B
334588H
962259F
926665C
402644H
676995D
018082D
501209F
627947A
199736H

303066B
333809G
675429F
476635F
214997H
153316D
268685D
312120E
422804H
803509F
702398F
600690C
051755D
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596950A
233897E
001257G
086706E
057459H
343628E
134555F
811585F
786910H
311809F
319989A
304892C
193284D
834708D
846822A
127859F
574768G
443817G
394337B
023232F
223954D
576131A
754911A
900589E
946087B
690361F
059564I
068701H
392414H
656631E
575445F
891604H
478597B

153807E
458009E
367244F
185065C
607743H
495170G
483228H
318503G
983666D
566756C
310892A
124396D
477777A
113649A
904680H
617627G
697565A
806630E
195726D
662579D
483163C
421835F
536245F
021799E
644810A
801510E
421876A
329501H
688294C
487589H
826938C
409576A
732997D

664464F
416257D
365659A
792842E
451662D
725361D
072093H
575942E
135365A
600356E
299447H
676049F
908899F
737983E
599951A
556543A
576461A
092757A
690408B
414127B
622952G
716146B
149078H
057261E
514542B
316851F
464476F
760264A
372360C
456649F
171040C
129624C
867418G

661917D
257371G
776129E
215471B
486410A
762798E
542314C
507145E
945641F
783723B
926980H
477809H
030244E
905543G
841599G
325909C
410567C
453730C
279211E
097853C
789422H
602214E
139770H
354637D
717085C
455481F
500675A
322441H
210924B
438594E
477813E
802145B
655773C

427818F
392812F
510769D
061845C
058848C
946285E
989332D
947971A
710225G
354385C
617586B
595123A
598402A
871293D
489748C
794094D
505693G
508574B
135113G
787961G
324147G
367220H
433955F
732568B
600796G
413620B
806428D
794380C
199111B
431003C
382290C
107080A
375982F

817195G
169552F
277382G
383416E
819636B
137699G
503675C
630125C
141001E
891864D
057210E
284705H
633643H
610809G
433435H
957603G
933229B
928593F
525192H
646740C
820926G
331064C
931705F
901803F
747477D
716815C
238592E
823910G
371910F
924664H
685318F

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

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

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

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

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

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

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

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

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

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

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

                                        cég szerû aláírás



4224 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/69. szám

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.1312 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
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Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
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