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III. Kormány rendeletek

A Kormány
10/2009. (I. 27.) Korm.

rendelete

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer-
és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer -
for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2006. évi
XCVIII. tör vény 77. § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az 5. § te kin te té ben az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi
XI. tör vény 15. § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí -
tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 40. §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, a 6. §
(5) be kez dé se te kin te té ben a he lyi ön kor mány za tok cím -
zett és cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl szó ló 1992. évi
LXXXIX. tör vény 22. § b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás 
alap ján, a 6. § (6) be kez dé se te kin te té ben az Ön kén tes
Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról szó ló 1993. évi
XCVI. tör vény 78. § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, a 6. § (7) be kez dé se te kin te té ben a ma gán -
nyug díj ról és a ma gán nyug díj-pénz tá rak ról szó ló
1997. évi LXXXII. tör vény 134. § a), b) és h) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li:

1. §

(1) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösz tön -
zé sé rõl szó ló 17/2007. (II. 13.) Korm. ren de let (a továb -
biakban: R.) 2. § (1) be kez dés b)–c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„b) cél ér ték: a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ATC cso por tok ba tar to zó – az egész ség ügyi mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ál tal min den nap tá ri ne gyed -
év ben ki hir de tett ha tó anya got, il let ve ha tó anya go kat tar -
tal ma zó – köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek nek e ren de let -
ben meg ha tá ro zott szem pon tok sze rin ti, va la mint az adott
te rá pi ás te rü let te kin te té ben irány adó irány el vek ben és
 finanszírozási pro to kol lok ban le fek te tett el vek szem elõtt
tar tá sá val, az adott te rá pi ás te rü le ten a gyógy sze rek tá mo -
ga tás sal tör té nõ ren de lé sé re vo nat ko zó – egy napi te rá pi á -

ra jutó tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ATC cso port ra fo -
rint ban ki fe jez ve – elv árt ér té ke, 

c) or vos át lag: az or vos ál tal nor ma tív jog cí men fel írt
és a be te gek ál tal az adott nap tá ri ne gyed év ben ki vál tott,
a kü lön jog sza bály sze rin ti ATC cso por tok ba tar to zó – a
mi nisz ter ál tal min den nap tá ri ne gyed év ben ki hir de tett ha -
tó anya got, il let ve ha tó anya go kat tar tal ma zó – köz fi nan -
szí ro zott gyógy sze rek egy napi te rá pi á ra szá molt tá mo ga -
tás ér té ké nek az át la ga ATC cso port ra fo rint ban ki fe jez -
ve;”

(2) Az R. 2. § (1) be kez dés e) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„e) or vos ra jel lem zõ el té rés szá za lék mé rõ szá ma

(BSúly): a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te rá pi ás
 területeken az or vos ál tal nor ma tív jog cí men fel írt gyógy -
sze rek re ki fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás nak a
cél ér ték tõl való el té ré se sú lyoz va a be te gek ál tal ki vál tott
mennyi ség gel (DOT-ban).”

2. §

Az R. 3. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3. § A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ér té ke -

lé sé nek alap já ul szol gá ló ATC cso por to kat, az ér té ke lés
tár gyát ké pe zõ ha tó anyag kört és a cél ér té ke ket a mi nisz ter
ren de let ben hir de ti ki.”

3. §

(1) Az R. 4. § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az or vo sok mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de -
lé si te vé keny sé ge a kü lön jog sza bály ban fog lalt ATC cso -
por tok ban sze rep lõ, a mi nisz ter ál tal ki hir de tett ha tó anya -
got, il let ve ha tó anya go kat tar tal ma zó gyógy sze rek ese tén
ki zá ró lag nor ma tív tá mo ga tá si jog cí men tör té nõ gyógy -
szer ren de lé sük alap ján ke rül ér té ke lés re.

(2) A mi nisz ter az azo nos – a kü lön jog sza bály sze rin ti – 
ATC cso por ton ként min den nap tá ri ne gyed év má so dik hó -
nap já nak elsõ nap já val meg ál la pít ja a kö vet ke zõ nap tá ri
ne gyed év re ér vé nyes, a te rá pi ás gyógy szer cso port ra jel -
lem zõ, egy napi te rá pi á ra jutó elv árt tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tást (cél ér té ket). Az azo nos te rá pi ás gyógy szer cso -
port cél ér té ke a költ ség ha té kony gyógy szer ren de lés mu ta -
tó ja. A cél ér ték a kö vet ke zõ nap tá ri ne gyed év re ér vé nyes.”

(2) Az R. 4. § (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az ér té ke lés re ke rü lõ ha tó anya gok jog sza bály ban
tör té nõ ki hir de té sé nek ide jé re az (1) be kez dés ben fog lal -
tak irány adó ak. Az ér té ke lés ben részt vevõ ha tó anya gok
köre az OEP – az il le té kes szak mai kol lé gi u mok kal való
egyez te tést kö ve tõ – ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel
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 kerül meg ha tá ro zás ra, mely nek so rán fi gye lem mel kell
len ni a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ki áram lás nagy sá -
gá ra, a be teg szám ra, il let ve olyan szak mai szem pon tok ra,
me lyek alap ján az adott ha tó anyag ha tá sa i ra vagy indi -
kációs te rü le té re fi gye lem mel nem vet he tõ össze az
ATC-cso port töb bi ha tó anya gá val.

(7) Nem le het a (6) be kez dés sze rin ti ér té ke lés tár gya az
a ha tó anyag, mely nek DOT for gal mi ré sze se dé se a tel jes
ATC-cso port for gal má nak 0,5%-át nem éri el.”

4. §

Az R. 5. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ér té ke -
lé se so rán nem ke rül fi gye lem be vé tel re az az or vos, aki nek 
gyógy szer ren de lé se alap ján a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ATC cso por tok ba tar to zó, ki hir de tett ha tó anya -
got tar tal ma zó gyógy sze rek vo nat ko zá sá ban ki fi ze tett tár -
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás az adott nap tá ri ne gyed év -
ben az 50 000 fo rin tot nem ha lad ja meg.”

5. §

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat -
ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé -
rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ
19/A. §-sal egé szül ki: 

„19/A. § A Kor mány a biz ton sá gos és gaz da sá gos
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint
a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2006. évi XCVIII. tör vény 76. § (4) be kez dé se sze rin ti fel -
ada tok el lá tá sá ra egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként
az OGYI-t je lö li ki.”

6. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba az zal, hogy 2009.
elsõ nap tá ri ne gyed évé ben az ATC cso por tok ra, az ér té ke -
len dõ ha tó anyag kör re és a cél ér té kek meg ha tá ro zá sá ra az
e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos sza -
bá lyok irány adó ak.

(2) Az 5. § e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik
na pon lép ha tály ba.

(3) Az R. 4. § (5) be kez dé se és mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

(4) Az R.
a) 1. § d) pont já ban a „Pénz tár ra” szö veg rész he lyé be

a „Pénz tár köz pon ti szer vé re” szö veg, az „igaz ga tá si szer -
ve i re (a to váb bi ak ban: MEP)” szö veg rész he lyé be a „te rü -
le ti igaz ga tá si szer ve i re (a to váb bi ak ban: REP)” szö veg, 

b) 5. § (1) be kez dé sé ben a „mel lék let” szö veg rész he -
lyé be a „kü lön jog sza bály” szö veg,

c) 5. § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz ter tá jé koz ta tó já ban
köz zé tett” szö veg rész he lyé be a „kü lön jog sza bály ban ki -
hir de tett” szö veg, 

d) 6. § (1)–(2) be kez dé sé ben, 7. § (2)–(3) be kez dé sé -
ben a „MEP” szö veg rész he lyé be a „REP” szö veg, 6. §
(4) be kez dé sé ben a „MEP-nek” szö veg rész he lyé be a
„REP-nek” szö veg, 7. § (1) be kez dé sé ben az „OEP/MEP”
szö veg rész he lyé be az „OEP/REP” szö veg

lép.

(5) A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
igény be je len té sé hez kap cso ló dó meg va ló sít ha tó sá gi ta -
nul mány tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl szó ló
104/1998. (V. 22.) Korm. ren de let 4/A. § (2) be kez dé sé -
ben a „3 kép vi se lõ je 1-1 kép vi se lõ je” szö veg rész he lyé be
a „3 kép vi se lõ je” szö veg lép.

(6) Az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té si 
és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról szó ló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let 4/A. szá mú mel lék le té ben a 

„

”
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(7) A ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé rõl szó ló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
ren de let 4/A. szá mú mel lék le té ben a 

„

”

szö veg rész he lyé be a

„V R R R
s
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”

szö veg lép.

(8) E ren de let 1–4. §-a, va la mint a (3)–(7) be kez dés
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.

(9) E ren de let 5. §-a e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
har minc egye dik na pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés e ren -
de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc ket te dik na pon ha tá -
lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány
11/2009. (I. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam
Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló

ipari kutatás-fejlesztésben történõ kétoldalú
együttmûködésrõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Iz ra el Ál lam Kor má nya kö zöt ti
a ma gán szek tor ban meg va ló su ló ipar i ku ta tás-fej lesz tés -
ben tör té nõ két ol da lú együtt mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po -
dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar nyel vû szö ve -
ge a kö vet ke zõ:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL
ON BILATERAL COOPERATION IN PRIVATE

SECTOR INDUSTRIAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry
(he re i naf ter re fer red to as „Hun ga ry”) and the Go vern ment 
of the Sta te of Is ra el (he re i naf ter re fer red to as „Is ra el”),
he re i naf ter re fer red to as the „Par ti es”;

de si ring to de ve lop and strengt hen eco no mic, in dust ri al, 
tech no lo gi cal and com mer ci al co o pe ra ti on bet we en
Hun ga ry and Is ra el;

con si de ring the mu tu al in ter est in ma king prog ress in
the fi elds of in dust ri al and tech no lo gi cal re se arch and
de ve lop ment and the re sul ting ad van ta ges for both Par ti es;

re cog ni zing the chal len ges of sti mu la ting in no va ti on
and eco no mic growth are of mu tu al con cern to both
Par ti es;

de si ring to en han ce the ir in dust ri al com pe ti ti ve ness
thro ugh co o pe ra ti on in in dust ri al and tech no lo gi cal
re se arch and de ve lop ment (he re i naf ter re fer red to as
„R&D”) and to de ve lop and strengt hen eco no mic and
com mer ci al co o pe ra ti on bet we en them;

re sol ving to un der ta ke a sus ta i ned ef fort to pro mo te,
fa ci li ta te and sup port jo int in dust ri al R&D pro jects,

bet we en bu si nes ses, cor po ra ti ons or en ti ti es (he re i naf ter
re fer red as the „En ti ti es”) from the two co unt ri es;
have re a ched the fol lo wing Ag re e ment:

Article I

Objectives

The Par ti es de ter mi ne that the ob jec ti ves of this
Ag re e ment are to:

(a) Pro mo te the ac ti vi ti es of the ir res pec ti ve pri va te
sec tors to in ten si fy bi la te ral in dust ri al R&D co o pe ra ti on;

(b) Fa ci li ta te the iden ti fi ca ti on of spe ci fic pro jects,
part ners hips or col la bo ra ti ons bet we en En ti ti es from
Hun ga ry and from Is ra el that co uld lead to in dust ri al R&D
co o pe ra ti on;

(c) Co or di na te and fo cus su i tab le go vern ment re so ur ces
and prog rams to sup port in dust ri al co o pe ra ti on and
com mer ci al exp lo i ta ti on of R&D pro jects re sults;

(d) Give exp res si on to the ini ti a ti ve by es tab lis hing a
fra me work for fi nan ci al sup port un der which the Par ti es
shall sup port jo intly app ro ved In dust ri al R&D co o pe ra ti on 
pro jects bet we en En ti ti es from the two co unt ri es le ad ing to 
com mer ci a li za ti on in the glo bal mar ket.

Article II

Definition

For the pur po se of this Ag re e ment, in dust ri al R&D
me ans, in ter alia, re se arch, de ve lop ment and
de monst ra ti on ac ti vi ti es in ten ded to de ve lop new pro ducts
or pro ces ses to be com mer ci a li zed in the glo bal mar ket.

Article III

Cooperating Authorities

1. The Mi nis ter wit ho ut Port fo lio in char ge of Sci en ce,
Re se arch and In no va ti on of Hun ga ry (he re i naf ter re fer red
to as „SRI”) and the Mi nist ry of In dust ry, Tra de and
La bo ur of the Sta te of Is ra el (he re i naf ter re fer red to as
„MOITAL”) shall be in char ge of the imp le men ta ti on of
this Ag re e ment and shall de sig na te Co o pe ra ting
Aut ho ri ti es for the pur po se of imp le men ting this
Ag re e ment.

2. The Na ti o nal Of fi ce for Re se arch and Tech no logy
on be half of Hun ga ry (he re i naf ter re fer red to as „NORT”)
and the Of fi ce of the Chi ef Sci en tist of MOITAL
(he re i naf ter re fer red to as the „OCS”), on be half of Is ra el
shall be the Co o pe ra ting Aut ho ri ti es for imp le men ting this
Ag re e ment. They shall be res pon sib le for the ir res pec ti ve
costs in pro mo ting and ad mi nis te ring the ob jec ti ves of this
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Ag re e ment such as tra vel ling ex pen ses, or ga ni za ti on of
se mi nars and pub li ca ti ons.

3. The Co o pe ra ting Aut ho ri ti es for imp le men ting this
Ag re e ment will set up a jo int Co or di na ting Com mit tee
(he re i naf ter re fer red as the „Jo int Com mit tee”) con sis ting
of equ al num ber of rep re sen ta ti ves from each of the
Par ti es. The Jo int Com mit tee will meet al ter na tely, un less
ot her wi se ag re ed, in Je ru sa lem or in Bu da pest, on
mu tu ally con ve ni ent da tes. All de ci si ons of the Jo int
Com mit tee shall be re a ched una ni mo usly. The pre si den cy
of the Com mit tee is to ro ta te eve ry year bet we en the
Par ti es.

4. The Jo int Com mit te e’s res pon si bi li ti es will be as
fol lows: (a) ad vi ce the Co o pe ra ting Aut ho ri ti es as to
ac ti vi ti es that will pro mo te co o pe ra ti on bet we en the
Par ti es wit hin the fra me work of this Ag re e ment;
(b) iden ti fy po ten ti al met hods of co o pe ra ti on in the
fra me work of this Ag re e ment; (c) mo ni tor the
imp le men ta ti on of Pro jects (as this term is de fi ned in
Ar tic le IV sub-pa rag raph 1) that were app ro ved by and
re ce i ve fi nan ci al sup port from the Co o pe ra ting Aut ho ri ti es 
in the fra me work of this Ag re e ment; (d) set up the wor king 
ru les of the Jo int Com mit tee.

Article IV

R&D Projects

1. The Par ti es wit hin the ir com pe ten ce and ac cor ding
to the ir app li cab le in ter nal laws, re gu lat ions, ru les,
pro ce du res and me cha nisms shall fa ci li ta te, sup port and
en co u ra ge co o pe ra ti on pro jects in the fi eld of
tech no lo gi cal and in dust ri al R&D un der ta ken by En ti ti es
from Hun ga ry and from Is ra el, for jo int de ve lop ment and
sub se qu ent jo int ma na ge ment and mar ke ting of pro ducts
or pro ces ses ba sed on new in no va ti ve tech no lo gi es to be
com mer ci a li zed in the glo bal mar ket (he re i naf ter re fer red
to as the „Pro jects”).

2. Each part ner to a Pro ject will be sub ject to the
pro vi si ons of the app li cab le in ter nal laws, re gu lat ions,
ru les, pro ce du res and me cha nisms of its co unt ry, with
res pect to as sis tan ce and fun ding of R&D pro vi ded by its
own go vern ment, inc lu ding the le vel of sup port and the
terms and con di ti ons un der which that sup port may be
pro vi ded, and if app li cab le, the ob li ga ti on to pay ro y al ti es.

3. Each Party shall al lo ca te an nu ally up to EURO
1,000,000 (One Mil li on EURO) to part ners to Pro jects
from the ir res pec ti ve co unt ri es, sub ject to the ava i la bi lity
of funds for such pur po se and sub ject to, and in ac cor dan ce 
with, the ir na ti o nal re qu i re ments, bud get and the ir
app li cab le in ter nal laws, re gu lat ions, ru les, pro ce du res and 
me cha nisms. The an nu al amo unt al lo ca ted may be
mo di fi ed by mu tu al writ ten ag re e ment of the Co o pe ra ting
Aut ho ri ti es.

4. The fa ci li ta ti on and sti mu la ti on of the co o pe ra ti on
Pro jects, may comp ri se, in ter alia, the fol lo wing forms and
met hods:

(a) Or ga ni za ti on of sym po sia, con fe ren ces and me e tings 
for En ti ti es from Hun ga ry and from Is ra el to jo intly as sess
co o pe ra ti on op por tu ni ti es;

(b) Per for man ce of any ot her ac ti vi ti es to pro mo te
pos si bi li ti es for co o pe ra ti on bet we en En ti ti es from
Hun ga ry and from Is ra el.

Article V

Fair and Equitable Treatment

Sub ject to the ir app li cab le in ter nal laws, re gu lat ions,
ru les, pro ce du res and me cha nisms, each Party shall ac cord 
fair and equ i tab le tre at ment to the in di vi du als, go vern ment 
agen ci es and ot her En ti ti es of the ot her Party en ga ged in
the pur su it of ac ti vi ti es un der this Ag re e ment.

Article VI

Disclosure of Information

1. Each Party com mits it self sub ject to the ir app li cab le
in ter nal laws, re gu lat ions, ru les, pro ce du res and
me cha nisms, not to trans mit, wit ho ut writ ten app ro val of
the ot her Party, in for mat ion con cer ning the re sults
ob ta i ned from the co o pe ra ti ve prog rams for in dust ri al
R&D co ve red un der this Ag re e ment to a third per son,
or ga ni za ti on, or to any ot her co unt ry or sta te, inc lu ding
any mem ber of the Eu ro pe an Un ion.

2. Each Party shall no ti fy the ot her im me di a tely upon
any re qu i re ment ari sing un der which it might be
com pel led by law to disc lo se in for mat ion or do cu ments
re lat ing to this Ag re e ment which wo uld ot her wi se be
sub ject to con fi den ti a lity.

3. The Party re qu i red to disc lo se shall in any event use
its best en de a vors to en su re that the per son ob ta i ning
disc lo su re of the in for mat ion in the se cir cums tan ces
pro tects the con fi den ti a lity at all ti mes and ob ser ves the
terms of this Ag re e ment.

Article VII

Intellectual Property Rights (IPR)

1. The part ners to Pro jects sup por ted un der this
Ag re e ment shall be re qu i red to sub mit to the Par ti es
evi den ce of cont rac tu al ar ran ge ments bet we en them
re lat ing to the per for man ce of the Pro ject;
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com mer ci a li za ti on of the Pro ject’s re sults; ro y al ti es and
in tel lec tu al pro perty rights in par ti cu lar:

(a) The ow ners hip and use of know-how and in tel lec tu al 
pro perty ow ned by the part ners to the Pro ject pri or to the
Pro ject;

(b) Ar ran ge ments for the ow ners hip and use of
know-how and in tel lec tu al pro perty to be cre a ted in the
co ur se of the Pro ject.

2. Not withs tan ding the pro vi si ons of pa rag raph 1
abo ve, it shall be the res pon si bi lity of the part ners to
Pro jects sup por ted un der this Ag re e ment to sa fe gu ard the ir 
own in ter ests.

3. Sci en ti fic and tech no lo gi cal in for mat ion of a
non-prop ri e ta ry na tu re ari sing from the co o pe ra ti ve
ac ti vi ti es un der this Ag re e ment may be made ava i lab le to
the pub lic thro ugh cus to ma ry chan nels.

Article VIII

Final Provisions

1. Each Party shall no ti fy the ot her Party, in wri ting,
thro ugh dip lo ma tic chan nels, of the comp le ti on of in ter nal
leg al pro ce du res re qu i red for brin ging this Ag re e ment into
for ce. This Ag re e ment shall en ter into for ce on the thir ti eth 
day fol lo wing the date of the la ter no ti fi ca ti on.

2. The pre sent Ag re e ment shall re ma in in for ce for a
pe ri od of five ye ars, and shall be au to ma ti cally re ne wed
for suc ces si ve pe ri ods of five ye ars each, un less eit her
Party no ti fi es, in wri ting thro ugh dip lo ma tic chan nels, the
ot her Party of its in ten ti on to ter mi na te the pre sent
Ag re e ment. The Ag re e ment shall ce a se to be in for ce six
months af ter the date of such no ti fi ca ti on.

3. In the event that dif fe ren ces ari se bet we en the Par ti es 
with re gard to the in terp re ta ti on or app li ca ti on of the
pro vi si ons of this Ag re e ment the Par ti es shall re sol ve them 
by me ans of ne go ti a ti ons and con sul ta ti ons. 

4. This Ag re e ment may be amen ded, in wri ting, by
mu tu al ag re e ment of the Par ti es. Any such amend ment
shall en ter into for ce in ac cor dan ce with the pro ce du re set
forth in pa rag raph (1) of this Ar tic le.

5. The amend ment or ter mi na ti on of this Ag re e ment
shall not af fect the va li dity of ar ran ge ments and cont racts
al re a dy conc lu ded. 

6. This Ag re e ment shall not af fect the pre sent and
fut ure rights ob li ga ti ons of the Par ti es ari sing from ot her
in ter na ti o nal ag re e ments and tre a ti es, par ti cu larly
Hun ga ry’s ob li ga ti ons ari sing from its mem bers hip in the
Eu ro pe an Un ion.

In wit ness whe re of, the un der sig ned be ing duly
aut ho ri zed, have sig ned this Ag re e ment.

Done in dup li ca te at _______ on the __________ day of 
_________ 2009, cor res pon ding to the________ day of
______ of the year 5769 in the Heb rew ca len dar, each in
the Eng lish, Hun ga ri an and the Heb rew lan gu a ge, all texts
be ing equ ally aut hen tic. In case of di ver gen ce of
in terp re ta ti on, the Eng lish text shall pre va il.

MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA

KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN
MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN

ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNÕ KÉTOLDALÚ
EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban:
„Ma gyar or szág”) és Iz ra el Ál lam Kor má nya (a továb biak -
ban: „Iz ra el”), a továb biak ban együt te sen a „Fe lek”;

az zal az óhaj jal, hogy fej lesszék és erõ sít sék a Ma gyar -
or szág és Iz ra el kö zöt ti gaz da sá gi, ipar i, tech no ló gi ai és
ke res ke del mi együtt mû kö dést;

fi gye lem be véve az ipar i és tech no ló gi ai ku ta tás és fej -
lesz tés te rén tör té nõ elõ re lé pés hez, va la mint az eb bõl
 eredõ, mind két fél szá má ra ked ve zõ elõ nyök höz fû zõ dõ
kö zös ér de kü ket;

fel is mer ve, hogy az in no vá ció és a gaz da sá gi nö ve ke dés 
ösz tön zé sé vel kap cso la tos ki hí vá sok mind két Fe let köl -
csö nös ag go da lom mal töl tik el;

az zal az óhaj jal, hogy az ipar i és tech no ló gi ai ku ta tás -
ban és fej lesz tés ben (a továb biak ban: „K+F”) tör té nõ
együtt mû kö dés ré vén nö vel jék ipar i ver seny ké pes sé gü ket, 
és hogy a kö zöt tük fenn ál ló gaz da sá gi és ke res ke del mi
együtt mû kö dést fej lesszék és erõ sít sék;

az zal az el ha tá ro zás sal, hogy tar tós erõ fe szí té se ket tesz -
nek a két or szág vál lal ko zá sai, vál la la tai, il let ve szer ve ze -
tei (a továb biak ban: „Szer ve ze tek”) kö zött lét re jö võ kö zös 
ipar i K+F pro jek tek ki ala kí tá sá ra, elõ moz dí tá sá ra és tá mo -
ga tá sá ra;
a kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

I. cikk

Célkitûzések

Fe lek rög zí tik, hogy je len Meg ál la po dá suk cél ja:
a) ösz tö nöz ni a két ol da lú ipar i K+F együtt mû kö dés

 fokozásának ér de ké ben a két or szág ma gán szek to rá nak
 tevékenységét;

b) meg könnyí te ni a ma gyar or szá gi és iz ra e li Szer ve ze -
tek kö zöt ti olyan part ner sé gek vagy együtt mû kö dé sek,
 illetve kö zös egye di pro jek tek azo no sí tá sát, me lyek ipar i
K+F együtt mû kö dést ered mé nyez het nek;

c) össze han gol ni és kon cent rál ni a meg fe le lõ kor mány -
za ti erõ for rá so kat és prog ra mo kat az ipar i együtt mû kö dés
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és a K+F pro jekt ered mé nyek ke res ke del mi hasznosítá -
sának tá mo ga tá sa ér de ké ben;

d) olyan pénz ügyi ke ret tá mo ga tás lét re ho zá sá val ér -
vény re jut tat ni e kez de mé nye zést, mely nek ke re té ben a
Fe lek a két or szág Szer ve ze tei kö zött fenn ál ló olyan, kö zö -
sen jó vá ha gyott ipar i K+F együtt mû kö dé si pro jek te ket
 támogatnak, me lyek a glo bá lis pi a con tör té nõ ke res ke del -
mi hasz no sí tás hoz ve zet nek.

II. cikk

Definíció

Je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban az ipar i K+F, töb -
bek kö zött, olyan ku ta tá si, fej lesz té si és de monst rá ci ós
 tevékenységeket je len t, me lyek a glo bá lis pi a con ke res ke -
del mi for ga lom ba hoz ni ter ve zett új ter mé kek vagy el já rá -
sok fej lesz té sét cé loz zák.

III. cikk

Együttmûködõ hatóságok

1. Je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa és a Meg ál la po dás
vég re haj tá sa cél já ból Együtt mû kö dõ Ha tó sá gok ki je lö lé se 
Ma gyar or szág ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz te re (a továb biak ban: „TKI”) és Iz ra el Ál lam Ipar i,
Ke res ke del mi és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u ma (a továb biak -
ban: „MOITAL”) fel ada ta.

2. Je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ért Ma gyar or szág
ré szé rõl a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
(a továb biak ban: „NKTH”), Iz ra el ré szé rõl pe dig a
MOITAL Ve ze tõ Ku ta tó já nak Hi va ta la (a továb biak ban:
„OCS”) fe le l Együtt mû kö dõ Ha tó ság ként. E ha tó sá gok
 viselik je len Meg ál la po dás cél ja i val össze füg gés ben fel -
me rü lõ sa ját pro mó ci ós és ad mi niszt rá ci ós költ sé ge i ket,
így az uta zá si költ sé ge ket, va la mint sze mi ná ri u mok szer -
ve zé sé nek és ki ad vá nyok el ké szí té sé nek költ sé ge it.

3. Je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ra ki je lölt Együtt -
mû kö dõ Ha tó sá gok kö zös Ko or di ná ci ós Bi zott sá got
(a továb biak ban: „Ve gyes Bi zott ság”) ál lí ta nak fel, mely -
be mind két fél egyen lõ szá mú kép vi se lõt de le gál. Fe lek
 eltérõ meg ál la po dá sá nak hi á nyá ban a Ve gyes Bi zott ság
Je ru zsá lem ben és Bu da pes ten fel vált va ülé se zik köl csö nö -
sen egyez te tett idõ pon tok ban. A Ve gyes Bi zott ság min den 
ha tá ro za tát egy han gú an hoz za meg. A Bi zott ság ban a ro tá -
ci ós elv alap ján Fe lek éven te egy mást vált va el nö köl nek.

4. A Ve gyes Bi zott ság fe le lõs sé gi kö ré be az aláb bi ak
tar toz nak: a) olyan te vé keny sé gek re vo nat ko zó ja vas la tok
be nyúj tá sa az Együtt mû kö dõ Ha tó sá gok felé, me lyek a
 Felek kö zött je len Meg ál la po dás ke re té ben tör té nõ együtt -
mû kö dést erõ sí tik; b) je len Meg ál la po dás ke re té ben tör té -
nõ együtt mû kö dés le het sé ges mó do za ta i nak azo no sí tá sa;
c) az Együtt mû kö dõ Ha tó sá gok ál tal jó vá ha gyott és tõ lük

je len Meg ál la po dás ke re té ben pénz ügyi tá mo ga tás ban
 részesülõ (a IV. Cikk 1. al be kez dé sé ben meg ha tá ro zott)
Pro jek tek vég re haj tá sá nak mo ni to ro zá sa; d) a Ve gyes
 Bizottság mû kö dé si sza bály za tá nak fel ál lí tá sa.

IV. cikk

K+F Projektek

1. A Fe lek sa ját ha tás kö rük ben és vo nat ko zó sa ját tör -
vényeikkel, ren de le te ik kel, sza bály za ta ik kal, el já rás rend -
jük kel és me cha niz mu sa ik kal össz hang ban meg könnyí tik,
tá mo gat ják és ösz tön zik a tech no ló gi ai és ipar i K+F te rén
in dí tott olyan együtt mû kö dé si pro jek te ket, me lye ket
 magyarországi és iz ra e li Szer ve ze tek olyan új, in no va tív
tech no ló gi á kon ala pu ló ter mé kek, il let ve el já rá sok kö zös
fej lesz té se és azt köve tõen kö zös me nedzs ment je és for -
gal ma zá sa cél já ból vé gez nek, me lye ket a glo bá lis pi a con
ke res ke del mi for ga lom ba kí ván nak hoz ni (a továb biak -
ban: „Pro jek tek”).

2. A Pro jek tek min den part ne ré re (részt ve võ jé re) sa ját
or szá gá ban irány adó nem ze ti tör vények, ren de le tek, sza -
bá lyok, el já rá sok és me cha niz mu sok ren del ke zé sei vo nat -
koz nak sa ját kor má nya ál tal nyúj tott K+F tá mo ga tás és
 finanszírozás te kin te té ben, ide ért ve a tá mo ga tás szint jét és 
azo kat a fel té te le ket, me lyek kel az ilyen tá mo ga tás ad ha tó, 
to váb bá – ahol szük sé ges – a jog díj fi ze té si kö te le zett sé get.

3. Fe lek mind egyi ke 1  000 000 eu ró ig (egy mil lió euró)
ter je dõ össze get kü lö nít el éven te a sa ját or szá gá ban
 mûködõ Pro jekt part ne rek szá má ra az ilyen célú for rá sok
hoz zá fér he tõ sé gé nek függ vé nyé ben, to váb bá sa ját nem -
zeti kö ve tel mé nye ik re, költ ség ve té sük re, va la mint vo nat -
ko zó nem ze ti tör vényeikre, ren de le te ik re, sza bá lya ik ra,
 eljárásrendjükre és me cha niz mu sa ik ra is fi gye lem mel és
azok kal össz hang ban. Az el kü lö ní tett éves összeg az
Együtt mû kö dõ Ha tó sá gok köl csö nös írás be li meg ál la po -
dá sá ban mó do sít ha tó.

4. Az együtt mû kö dé si Pro jek tek se gí té se és ösz tön zé -
se, egye bek mel lett, a kö vet ke zõ for má ban és mód sze rek -
kel tör tén het:

a) szim pó zi u mok, kon fe ren ci ák és ta lál ko zók szer ve -
zé se ma gyar or szá gi és iz ra e li Szer ve ze tek szá má ra az
együtt mû kö dé si le he tõ sé gek fel mé ré se cél já ból;

b) bár mely más olyan te vé keny ség vég re haj tá sa, amely 
a ma gyar or szá gi és iz ra e li Szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû -
kö dés le he tõ sé ge it moz dít ja elõ.

V. cikk

Tisztességes és méltányos bánásmód

Sa ját nem ze ti tör vényeikre, ren de le te ik re, sza bá lya ik ra, 
el já rás rend jük re és me cha niz mu sa ik ra is fi gye lem mel
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mind két Fél tisz tes sé ges és mél tá nyos el bá nás ban ré sze sí ti 
a má sik Fél ré szé rõl je len Meg ál la po dás ér tel mé ben te vé -
keny sé get foly ta tó ma gán sze mé lye ket, kor mány hi va ta lo -
kat és más Szer ve ze te ket.

VI. cikk

Információ nyilvánosságra hozatala

1. Vo nat ko zó nem ze ti tör vényeikre, ren de le te ik re, sza -
bá lya ik ra, el já rás rend jük re és me cha niz mu sa ik ra is fi gye -
lem mel Fe lek vál lal ják, hogy a má sik Fél írá sos hoz zá já ru -
lá sa nél kül je len Meg ál la po dás ke re té ben lét re jö võ ipar i
K+F együtt mû kö dé si prog ra mok ból szár ma zó ered mé nye -
ket érin tõ in for má ci ót har ma dik sze mély nek, szer ve zet nek 
vagy bár mely más or szág nak, il let ve ál lam nak, ide ért ve az
Eu ró pai Unió bár mely tag ál la mát nem ad nak át.

2. Mind két Fél ha la dék ta la nul ér te sí ti a má si kat bár -
mely olyan ké rés fel me rü lé sé rõl, amely ese té ben õt tör -
vény kö te lez he ti je len Meg ál la po dás sal össze füg gõ olyan
in for má ció vagy do ku men tum nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra,
amely egyéb ként ti tok tar tá si kö te le zett ség alá esik.

3. Az a Fél, aki tõl az in for má ció át adá sát kér ték, min -
den eset ben min den tõle tel he tõt meg tesz an nak ér de ké -
ben, hogy biz to sít sa, hogy az ilyen kö rül mé nyek kö zött az
in for má ció bir to ká ba jutó sze mély min den kor meg óv ja a
kér dé ses in for má ció bi zal mas jel le gét és be tart sa je len
Meg ál la po dás fel té te le it.

VII. cikk

Szellemi tulajdonjogok (IPR)

1. Je len Meg ál la po dás ke re té ben tá mo ga tott Pro jekt -
part ne rek kö te le sek Fe lek nek a Pro jekt vég re haj tá sá ra;
a Pro jekt ered mé nye i nek pi a ci hasz no sí tá sá ra; va la mint
a jog dí jak ra és szel lem i tu laj don jo gok ra vo nat ko zó, kö zöt -
tük fenn ál ló szer zõ dé ses vi szony bi zo nyí té kát be nyúj ta ni.
A szel lem i tu laj don jo gok kö zül ide ér ten dõk kü lö nö sen:

a) a Pro jek tet meg elõ zõ en már a Pro jekt part ne rek tu laj -
do ná ban és hasz ná la tá ban álló know-how-k és szel lem i
 alkotások;

b) a Pro jekt so rán lét re ho zott know-how és szel lem i
 alkotás tu laj don jo gá ra és hasz ná la tá ra vo nat ko zó meg ál la -
po dá sok.

2. A fen ti 1. be kez dés ren del ke zé sei mel lett a je len
Meg ál la po dás ke re tei kö zött tá mo ga tott Pro jek tek part -
nerei fe le lõ sek sa ját ér de ke i ket meg vé de ni.

3. Je len Meg ál la po dás ke re té ben vég zett együtt mû kö -
dé si te vé keny sé gek bõl szár ma zó, tu laj don jog alap já ul
nem szol gá ló tu do má nyos és tech no ló gi ai in for má ci ók a
szo ká sos csa tor ná kon ke resz tül nyil vá nos ság ra hoz ha tók.

VIII. cikk

Záró rendelkezések

1. Mind egyik Fél dip lo má ci ai úton írás ban ér te sí ti a
má sik Fe let a je len Meg ál la po dás hatályba lépéséhez szük -
sé ges bel sõ jogi elõ írások le zá ru lá sá ról. Je len Meg ál la po -
dás a ké sõb bi ér te sí tés kel té nek nap ját kö ve tõ 30. na pon
lép ha tály ba.

2. Je len Meg ál la po dás öt évig ma rad ha tály ban és az
egy mást kö ve tõ öt évre au to ma ti ku san meg hosszab bo dik,
ha csak a Fe lek egyi ke hat hó nap pal ko ráb ban dip lo má ci ai
úton írás ban nem ér te sí ti a má sik Fe let a je len Meg ál la po -
dás fel mon dá sá ra vo nat ko zó szán dé ká ról. Je len Meg ál la -
po dás hat hó nap pal az ilyen ér te sí tés kel té nek nap ját köve -
tõen ha tá lyát vesz ti.

3. Je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek ér tel me zé sé -
vel vagy al kal ma zá sá val kap cso la tos né zet el té ré se ket és
vi tá kat a Fe lek kon zul tá ci ók és tár gya lá sok út ján ren de zik.

4. Je len Meg ál la po dást a Fe lek köl csö nös egyet ér té sé -
vel, írás ban le het mó do sí ta ni. Bár mely ilyen mó do sí tás
 jelen Cikk (1) be kez dé sé ben rög zí tett el já rás sal össz hang -
ban lép ha tály ba.

5. Je len Meg ál la po dás mó do sí tá sa vagy fel mon dá sa
nem érin ti a már meg kö tött meg ál la po dá sok és szer zõ dé -
sek ér vé nyes sé gét.

6. Je len Meg ál la po dás nem érin ti Fe lek más nemzet -
közi meg ál la po dá sa i ból és szer zõ dé se i bõl ere dõ, je len leg
fenn ál ló vagy a jö võ ben fel me rü lõ jo ga it, il let ve kö te le -
zett sé ge it, kü lö nö sen Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag sá -
gá ból ere dõ kö te le zett sé ge it.

Mind ezek ta nú bi zony sá gá ul az arra fel ha tal ma zot tak
 jelen Meg ál la po dást alá ír ták.

Ké szült két pél dány ban Je ru zsá lem ben, 2009. ja nu ár
19. nap ján, mely a hé ber nap tár sze rin ti 5769. év Te vet
 havának 23. nap já nak fe le l meg, an gol, ma gyar és hé ber
nyel ven, mind há rom szö veg egy for mán hi te les. El té rõ
szö veg ér tel me zé sek ese té ben az an gol nyel vû szö veg az
irány adó.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás VIII. cikk (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter – an nak
 ismertté vá lá sát köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben ha la -
dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.
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(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
gon dos ko dik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

5/2009. (I. 27.) FVM
rendelete

a baromfikeltetõ állomások üzemeltetésének
engedélyezésérõl és mûködésüknek rendjérõl  szóló

121/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
49.  § (1) be kez dés a) pont 9. és 10. al pont já ban, va la mint
az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  § (2) be kez dés 19. és
21. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve -
lés ügyi és  vidékfejlesztési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és
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.  §

(1) A ba rom fi kel te tõ ál lo má sok üze mel te té sé nek en ge -
dé lye zé sé rõl és mû kö dé sük nek rend jé rõl  szóló 121/2007.
(X. 18.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2.  §-a a kö vet -
ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„d) ter me lõ te lep: az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let nek 

a kel te tõ to já sok és a na pos csi bék ter me lé se és for gal ma zá -
sa te kin te té ben tör té nõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2008. jú ni us 27-i
617/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: bi zott -
sá gi ren de let) 1. cikk 3. pont já nak a) és b) pont ja sze rin ti
te nyész te lep, il let ve sza po rí tó te lep.”

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

„(2) Az e ren de let ben nem meg ha tá ro zott fo gal mak ra
a TIR ren de let 2.  §-a, az Átv. 3.  §-a és a bi zott sá gi ren de let
1. cik ke az irány adó.”

2.  §

Az R. 6.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) Az el len õr zés hez szük sé ges min ta vé tel és mi nõ sí -
tés sza bá lya it az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 9/A. és 9/B.  §-ok kal és al cí mek kel
egé szül ki:

„Tenyész- és keltetõtojások, valamint csomagolásuk
jelölése

9/A.  § (1) Bel föl dön for ga lom ba ho zott te nyész- és kel -
te tõ to já sok nak a ter me lõ te lep azo no sí tó szá mát tar tal ma zó 
egye di je lö lé sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint, a ter me lõ te le pen kell el vé gez ni.

(2) Az Eu ró pai Unió tag ál la má ba vagy har ma dik
 országba tör té nõ szál lí tás ese tén a te nyész- és kel te tõ to já -
sok nak a ter me lõ te lep azo no sí tó szá mát tar tal ma zó egye di
je lö lé sét a ter me lõ te le pen kell el vé gez ni, és az azo no sí tó
szá mot a te nyész- és kel te tõ to já so kon fel kell tün tet ni.

(3) A ter me lõ te lep azo no sí tó szá mát a ter me lõ te lep
 tulajdonosának vagy tar tó já nak írás be li ké rel mé re a te -
nyész té si ha tó ság adja ki. Az azo no sí tó szám ki adá sá val
egy ide jû leg a te nyész té si ha tó ság az ügy fe let és a te rü le ti -
leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó sá got ha tá ro zat meg -
kül dé sé vel ér te sí ti.

(4) A te nyész té si ha tó ság a ter me lõ te lep tu laj do no sá nak 
vagy tar tó já nak írás be li ké rel me alap ján en ge dé lyez he ti a
kel te tõ to já sok kel te tõ üzem ben tör té nõ je lö lé sét, de eb ben
az eset ben is a ter me lõ te lep azo no sí tó szá mát kell a to já so -
kon fel tün tet ni. A je lö lést min den kor a kel te tõ gép be tör -
ténõ he lye zés elõtt kell el vé gez ni.

(5) Az Eu ró pai Unió tag ál la má ba vagy har ma dik
 országba tör té nõ szál lí tás ese tén az azo no sí tó szám ele me it 
a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Tájékoztatás és jelentéstétel

9/B.  § A bi zott sá gi ren de let 8. cik ké ben elõ írt tá jé koz ta -
tást – a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak nak meg fele lõen – 
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal vég zi.”

4.  §

Az R. 12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Bi zott ság 617/2008/EK ren de le te (2008. jú -
nius 27.) az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let nek a kel te tõ to -
já sok és a na pos csi bék ter me lé se és for gal ma zá sa te kin te -
té ben tör té nõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról;
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b) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. ok tó -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl.”

5.  §

Az R. ki egé szül e ren de let mel lék le té ben fog lalt 2. szá -
mú mel lék let tel, és az ere de ti mel lék let szá mo zá sa 1. szá -
mú mel lék let re vál to zik.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a 3.  §-sal be ik ta tott 9/A.  § (2), (3),
(4) és (5) be kez dé se i nek ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve -
tõ ti zen ötö dik na pon lép ha tály ba, és ren del ke zé se it a fo -
lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) Az R. 9/A.  § (2)–(5) be kez dé sei e ren de let ki hir de té -
sét kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap ján lép nek ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 4.  §
(2) be kez dé se 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

Melléklet
az 5/2009. (I. 27.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 121/2007. (X. 18.) FVM rendelethez]

Az Eu ró pai Unió tag ál la má ba vagy har ma dik or szág ba tör té nõ
szál lí tás ese tén a ter me lõ te lep azo no sí tó szá ma a kö vet ke zõ ele mek bõl

te võ dik össze:

1. ka rak ter: „HU” – Ma gyar or szág ISO-kód ja

2. ka rak ter: „P” – te nyész te lep

„B” – sza po rí tó te lep

„H” – kel te tõ

3. ka rak ter: te lep TIR azo no sí tó ja

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

6/2009. (I. 27.) FVM
rendelete

a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás
feltételeirõl  szóló 100/2008. (VIII. 6.) 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  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint a szõ lõ ter mesz tés -
rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi XVIII. tör vény
57.  § (1) be kez dés d) 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 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
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szõ lõ ül tet vé nyek ki vá gá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás fel -
té te le i rõl  szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM ren de let 10.  §-a
a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki és a § ere de ti
(4)–(6) be kez dé sé nek szá mo zá sa (5)–(7) be kez dés re vál -
to zik:

„(4) A tá mo ga tá si ke ret túl igény lé se ese tén, a 9.  §
(2) be kez dé sé re, il let ve a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sor rend re te kin tet tel, a ke ret ki me rü lés nap ján be ér ke zett
ké rel mek kö zöt ti – a ki vá gá si en ge dé lyek ki adá sá ra vo nat -
ko zó – sor rend a ké rel me zõk élet ko ra sze rin ti csök ke nõ
sor rend del azo nos.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is 
al kal maz ni kell.

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

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
3/2009. (I. 27.) NFGM

rendelete

a nemzeti fejlesztési és gazdasági 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 ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
f) és g) 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:
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1.  §

(1) Az 1. mel lék let tar tal maz za a nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
fel so ro lá sát.

(2) A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ha tás -
kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye it a 2–4. mel lék let tar tal maz za.

(3) Az 5. mel lék let 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  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM ren delettel, va la -
mint az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az  Országos Kép -
zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl
 szóló 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) A 6. mel lék let 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 a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép
ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ kép -
zé se ket a meg kez dé sük kor ha tá lyos jog sza bá lyok ban fog -
lalt szak mai és vizs ga 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 kép zés kor ha tá lyos
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek sze rint a kép zés be fe je zé sét
kö ve tõ 1 évig, de leg ké sõbb 2013. au gusz tus 31-ig van
 lehetõség.

(3) A 2.  § (2) be kez dé se 2013. szep tem ber 1-jén ha tá lyát 
vesz ti. E be kez dés 2013. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) Az (5) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
na pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés ha tá lyát vesz ti e ren de let 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to -
zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek
ki adá sá ról  szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM ren de let 1. mel -
lék let 1., 2. és 4. sora és 2., 3., 5. és 13. mel lék le te ha tá lyát
vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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1. melléklet a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelethez

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolása

Sor szám
Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai

azo no sí tó szám meg ne ve zés

1. 61 582 01 0000 00 00 Épí té si mû sza ki el len õr I.

0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés:
Épí té si mû sza ki el len õr II.

2. 61 521 01 Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õr

0010 61 01 El ága zás:
Fel vo nó el len õr

0010 61 02 El ága zás:
Moz gó lép csõ el len õr

3. 33 814 01 0000 00 00 Ké mény vizs gá ló

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ké mény sep rõ



2. melléklet
a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelethez

ÉPÍTÉSI MÛSZAKI ELLENÕR I.
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI

ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 61 582 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Épí té si mû sza ki
 ellenõr I.

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 61 582 01 0100 52 01
Meg ne ve zés: Épí té si mû sza ki el len õr II.

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3192

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

Épí té si mû sza ki el len õr I. – 300

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Épí té si mû sza ki el len õr I.
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: épít mény faj tá nak, il le tõ leg szak -

irány nak meg fe le lõ fel sõ fo kú vég zett ség
[Ma gas épí tés (É)
Mély épí tés és mély épí té si mû tár gyak (M)
Épít mény- és épü let gé pé szet (G)
Épít mény- és épü let vil la mos ság (V)

szak ma gya kor lá si szak irá nyok nak meg fe le lõ 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: –
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: –
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): –
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: nem szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Épí té si mû sza ki el len -
õr II.

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: épít mény faj tá nak meg fe le lõ

szak irá nyú kö zép fo kú vég zett ség, az egyes épít mény faj -
ták nak meg fe le lõ szak irá nyú tech ni ku si ok le vél, il le tõ leg
a tech ni ku si kép zés szü ne tel te té sé nek idõ sza ká ban a szak -
irá nyú szak kö zép is ko lai érett sé gi bi zo nyít vány

[Ma gas épí tés (É)
Mély épí tés és mély épí té si mû tár gyak (M)
Épít mény- és épü let gé pé szet (G)
Épít mény- és épü let vil la mos ság (V)

szak ma gya kor lá si szak irá nyok nak meg fe le lõ 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: –
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: 500
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 té kos ság gal

élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

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

3192 Mi nõ sé gi, mû sza ki, biz ton sá gi el len õr

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

El len õr zi az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség, az épí -
té si sze re lé si mun ka szak sze rû sé gét a jog erõs és vég re hajt -
ha tó épí té si (lé te sí té si) en ge dély, il let ve mû em lék ese tén
örök ség vé del mi ha tó sá gi en ge dély és a hoz zá tar to zó jó vá -
ha gyott épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció, va la mint a
ki vi te le zé si terv do ku men tá ció alap ján

El len õr zi az épít mény ki tû zé sé nek he lyes sé gét, szük ség 
ese tén a ta laj me cha ni kai, kör nye zet vé del mi és egyéb fel -
mé ré sek, vizs gá la tok meg tör tén tét

El len õr zi az épí té si nap lót, a be jegy zé se ket és egyéb
jegy zõ köny ve ket el len jegy zi, il le tõ leg ész re vé te le zi
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Az épí té si nap ló ban fel tün te ti a hi bá kat, hi á nyos sá go kat 
és el té ré se ket

Az épít te tõ ré szé re ja vas la to kat tesz a mû sza ki, il let ve
gaz da sá gi szük sé ges ség bõl in do kolt terv vál toz ta tá sok kal
kap cso la to san

A mun kák el ta ka rá sa elõtt azok mennyi sé gi és mi nõ sé gi 
el len õr zé sét el vég zi

Részt vesz a mû sza ki át adás-át vé te li és bir tok ba vé te li
el já rás ban

El len õr zi az egyes épít mény faj ták mû sza ki tel je sít -
mény jel lem zõ it

El len õr zi a tech no ló gi á val össze füg gõ biz ton sá gi elõ -
írások be tar tá sát

El len õr zi a be épí tett anya gok, kész ter mé kek és be ren -
de zé sek meg fe le lõ ség-iga zo lá sa meg lé tét

El vég zi a mû sza ki el len õri fel ada tok el vég zé sé nek do -
ku men tá lá sát az épí té si nap ló ban

Mû sza ki kér dé sek ben el vég zi az épít te tõ dön té se i nek
elõ ké szí té sét

Mû sza ki kér dé sek ben ja vas la tot tesz pl. szak ér tõ be vo -
ná sá ra

El len õr zi a pénz ügyi el szá mo lá so kat, fel mé ré se ket
El ké szí ti az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség tel je sí -

té sé nek iga zo lá sát
Ha az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get több vál lal -

ko zó ki vi te le zõ vég zi, össze han gol ja a fe le lõs mû sza ki
 vezetõk te vé keny sé gét, és gon dos ko dik ar ról, hogy az el -
vég zett épí té si-sze re lé si mun kák vo nat ko zá sá ban az egyes 
ki vi te le zõk fe le lõs mû sza ki ve ze tõi ál tal tett nyi lat ko za tok
a hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor
az épít te tõ és az épí tés ügyi ha tó ság ren del ke zé sé re áll ja -
nak

Az épít te tõt ha la dék ta la nul ér te sí ti hiba, hi á nyos ság
meg ál la pí tá sá ról, a terv és a szer zõ dés sze rin ti tel je sí tést
be fo lyá so ló min den kö rül mény rõl

Az épí té si mû sza ki el len õr II. fel adat kö re a kü lön jog -
sza bály ban az épí té si be ru há zá sok ra meg ál la pí tott nem ze ti 
ér ték ha tárt meg nem ha la dó épí té si mun kák el len õr zé sé re
ter jed ki a szak ma gya kor lá si szak irány hoz iga zo dó kor lá -
to zá sok figye lembevétele mel lett.

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:

1084–06 Ala po zó épí té si mû sza ki is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Al kal maz za az épí té si mun kák hoz kap cso ló dó mû sza ki
szak mai is me re te 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:
B Ta laj me cha ni ka
B Föld mun kák
B Ala po zá si mun kák
B Mo no lit vas be ton szer ke ze tek
B Elõ re gyár tott vas be ton szer ke ze tek
B Fém tar tó szer ke ze tek
B Fa tar tó szer ke ze tek
B Kõ mû ves- (fa la zott) szer ke ze tek
B Üveg szer ke ze tek, üve ge zé sek
B Szi ge te lé sek
B Épü let-bá do gos mun kák
B Te tõ fe dé sek
B Hom lok zat bur ko ló mun kák
B Bel sõ bur ko ló mun kák
B Nyí lás zá ró szer ke ze tek
B Szá raz épí tés
B Fes tõ-má zo ló és ta pé tá zó mun kák
B Gipsz mun kák
B Épü let la ka tos mun kák
B Épít mé nyek fû té se, szel lõ zé se
B Csa tor ná zás és gáz há ló zat-sze re lés
B Fel vo nók
B Fel újí tá si, át épí té si mun kák
B Mé rés, ki tû zés
B Fel szí ni víz el ve ze tés
B Épü let gé pé szet
B Épü let vil la mos ság

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
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí tõ ipa ri ter vek, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí té sze ti jel ké pek ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Ki tû zé si mû sze rek, esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Tér lá tás
Tér be li tá jé ko zó dás
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Mo ti vál ha tó ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Kö vet kez te té si ké pes ség
Mód sze res mun ka vég 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:

1085–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok I.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi az épít mény ki tû zé sé nek he lyes sé gét
El len õr zi a ta laj me cha ni kai, kör nye zet vé del mi és egyéb 

fel mé ré sek, vizs gá la tok meg tör tén tét
El len õr zi a ha tó sá gi en ge dé lyek, ha tó sá gi elõ írások be -

tar tá sát
El len õr zi fo lya ma to san a ha tár idõk és a mi nõ sé gi elõ -

írások, va la mint a szer zõ dé sek ben fog lal tak be tar tá sát
A mun kák el ta ka rá sa elõtt, azok mennyi sé gi és minõ -

ségi el len õr zé sét el vég zi
El len õr zi a szám lá kat, a rész szám lá kat
El len õr zi az egyes épít mény faj ták mû sza ki tel je sít -

mény jel lem zõ it
El len õr zi a tech no ló gi á val össze füg gõ biz ton sá gi elõ -

írások be tar tá sát
El len õr zi a be épí tett anya gok, kész ter mé kek és be ren -

de zé sek meg fe le lõ ség-iga zo lá sa meg lé tét és az ab ban fog -
lalt tel je sít mény jel lem zõk meg fe le lõ sé gét a ter vek ben
vagy a szer zõ dés ben elõ ír tak nak

El len õr zi az épí té si nap ló ve ze té sé nek he lyes sé gét és a
mel lék le tek meg lé tét és a tel je sít mény jel lem zõk meg fe le -
lõ sé gét a ter vek nek és a szer zõ dés nek meg fele lõen

A jog sza bá lyok és a szer zõ dé sek szab vány hi vat ko zá sa i -
nak, va la mint a más vo nat ko zó mû sza ki spe ci fi ká ci ók nak
a figye lembe véte lével el len õr zi a mû sza ki, biz ton sá gi és
mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sét

El len jegy zi, il le tõ leg ész re vé te le zi az épí té si nap ló be -
jegy zé se ket és egyéb jegy zõ köny ve ket

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az ész lelt épí té si hi bá kat,
hi á nyos sá go kat

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az eset le ges el té ré se ket a
terv do ku men tá ci ó tól

Az épít te tõ ré szé re ja vas la tot tesz a mû sza ki, il let ve gaz -
da sá gi szük sé ges ség bõl in do kolt terv vál toz ta tá sok kal kap -
cso la to san

Részt vesz a mun ka te rü let át adás-át vé te li el já rás ban
Részt vesz a mû sza ki át adás-át vé te li el já rás ban
Köz re mû kö dik az eset le ges pró ba üze me lés ben
Köz re mû kö dik az üzem be he lye zé si el já rá son
Ter ve zõi egyez te tést kér az el té ré sek ese tén
A ter ve zõi be jegy zé se ket jó vá hagy ja

El ké szí ti a hi ány pót lá si mun kák jegy zé két
Mû sza ki elem zést vé gez cél sze rûbb mû sza ki meg ol dás

terv mó do sí tá sa ese tén
Gaz da sá gos sá gi szá mí tást ké szít cél sze rûbb mû sza ki

meg ol dás terv mó do sí tá sa ese tén
Ja vas la tot tesz terv vál toz ta tá sok ra
Egyez tet a meg ren de lõ vel, a ter ve zõ vel, a ki vi te le zõ vel, 

be szál lí tók kal, fe lül vizs gál ja, jó vá hagy ja, vagy el uta sít ja
a ki vi te le zõ mû sza ki és költ ség ve té si do ku men tá ci ó 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:
A Épít mény lét re ho zá sa
A A mû sza ki el len õr be kap cso ló dá sa az épí té si fo lya -

mat ba
A A mû sza ki el len õri te vé keny ség vég zé sé nek fel té -

te le és kö ve tel mé nye
A A mû sza ki el len õri fel ada tok jog sza bá lyi hát te re
A A mû sza ki el len õr ala nyi, va la mint a meg bí zó ja

 által át ru há zott jo gai
A A mû sza ki el len õr fe le lõs sé ge a pol gá ri jog sza bá -

lyai sze rint
A A mû sza ki el len õr és a meg bí zó ja, il let ve al kal ma -

zó ja kö zöt ti szer zõ dé ses kap cso lat for mái
A A mû sza ki el len õrök nyil ván tar tá sa
A A mû sza ki el len õrök tel je sí té sé hez tar to zó dí ja zá -

sok és ezek ér tel me zé se
B Az épí tés igaz ga tás szer ve ze ti fel épí té se, ha tó sá gi

el já rá sok
B Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl

 szóló tör vény cél ja és lé nye ge
B Az épí tés ügyi jog sza bá lyok rend szer e
B A köz be szer zé sek rõl  szóló tör vény cél ja és lé nye ge
B Be ru há zás fo gal ma (ál lam ház tar tás ról  szóló tör -

vény)
A A be ru há zá sok idõ ter ve zé se és a be ru há zá si fo lya -

mat nyo mon kö ve té se
C Be ru há zá si dön té sek meg ala po zá sa gaz da sá gi szá -

mí tá sok kal
B Pénz ügyi el szá mo lá si mó dok, szám lá zás
A Mû sza ki el len õri fel ada tok az épí té si be ru há zás

 finanszírozásával össze füg gés ben
A Alap ve tõ adó zá si is me re tek
A Az épí té si ki vi te le zé si jo go sult ság gal és az épí té si

nap ló ve ze té sé vel kap cso la tos sza bá lyo zás
A Az épí tés-elõ ké szí tés hez kap cso ló dó mû sza ki el -

len õri fel ada tok
B A mû sza ki terv do ku men tá ci ók tar tal mi követel -

ményei
A A mû sza ki el len õr sze re pe a ter ve zé si sza ka szok -

ban
B Szer zõ dé sek és azok tar tal ma (épí té si, sze re lé si,

ter ve zé si)
A A költ sé gek el len õr zé se, az ár ral és a költ ség ve tés -

sel össze füg gõ is me re tek
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B A mun ka te rü let át adá sa
A Az épí té si nap ló ve ze té se, tar tal ma
B A ta laj me cha ni kai szak vé le mény tar tal mi kö ve tel -

mé nyei, a mû sza ki el len õr ez zel kap cso la tos fel -
ada tai

C A mû sza ki el len õr zés ge o dé zi ai fel ada tai
C A té len vég zett mun kák el len õr zé sé nek sajátos -

ságai
A Ne héz áll vá nyok biz ton sá gá nak el len õr zé sé nek

 sajátosságai
C A kör nye zet ha tá sa az épü let re, az épí tés ha tá sa

a kör nye zet re
B Az épí té si fo lya ma tok el len õr zé sé nek megterve -

zése és vég re haj tá sa
D Fel vo nók és moz gó lép csõk lé te sí té se
D Épí tés fel ügye le ti és -vé del mi be ren de zé sek épí té se 

és el len õr zé se
D Érin tés vé de lem mel kap cso la tos is me re tek a mû -

sza ki el len õr zés hez
D Vil lám vé de lem mel kap cso la tos is me re tek
C Bon tás sal kap cso la tos is me re tek, el len õr zé si fel -

ada tok
A Fel mé ré si nap ló
B Az épít mény mû sza ki át adás-át vé te li el já rá sa
C A meg va ló su lá si terv
B Épí tés fel ügye le ti el len õr zés
C Ak ti vá lás
A A szab vá nyo sí tás sal kap cso la tos fo gal mak, a szab -

vá nyok ön kén tes al kal ma zá sa
A A ha zai mû sza ki sza bá lyo zás hi e rar chi á ja
B Nem zet kö zi és eu ró pai szab vá nyok al kal ma zá si

kér dé sei
B Épí té si fo lya mat tal kap cso la tos kö zös sé gi jog sza -

bá lyok, és a har mo ni zált szab vá nyok, a CE meg -
felelõségi je lö lés ér tel me zé se

B Az épí té si ter mé kek re vo nat ko zó eu ró pai sza bá -
lyo zás

A Az épí té si ter mék irány el vet har mo ni zá ló ha zai
jog sza bá lyok, az épí té si ter mé kek meg fe le lõ ség-
iga zo lá sá nak sza bá lyai

A Az épí tés ügyi jog sza bá lyok szab vány hi vat ko zá sai
C Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (pl. szab vá nyok) és a meg -

fe le lõ ség ér té ke lés ben részt vevõ szer ve ze tek ke re -
sé se do ku men tu mok ban és az In ter ne ten

A A mû sza ki el len õr köz re mû kö dé se az épít mé nyek
alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sá ban

C A meg fe le lõ sé gi iga zo lá sok és a jót ál lá si ira tok el -
len õr zé se és gyûj té se

A A mû sza ki el len õri te vé keny ség mi nõ ség ügyi
szem pont jai

B A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer és az erre vo nat ko zó
szab vá nyok

A Épít mé nyek mû sza ki el len õr zé se épít mény faj ták
sze rint

B A mû sza ki el len õr mi nõ ség gel össze füg gõ fel ada -
tai

D Mi nõ ség-el len õr zés szem re vé te le zés sel
D Épí tés he lyi mû sze res vizs gá la tok
A Épí té si hi bák fel is me ré se, meg ál la pí tá sa, do ku -

men tá lá sa
D Épí tés he lyi min ta vé tel la bor vizs gá lat hoz
C A fõ vál lal ko zó mun ka kez dé si fel té te le i nek biz to sí -

tá sa
C Az al vál lal ko zók mun ka kez dé si és mun ka kö zi fel -

té te lei
C In téz ke dés vész hely zet ese tén, bal ese tek és rend kí -

vü li ese mé nyek ke ze lé se
D Az épí tés vil la mos ság di ag nosz ti kai mód sze rei
C Épít mény mé ret és a mé ret el té rés meg ál la pí tá sa

szab vá nyos mód sze rek kel
C Mé rõ esz kö zök hi te le sí té se
C Köz mû vek kel és szol gál ta tá sok kal kap cso la tos

sza bá lyok
A 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:
4 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 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 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
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
5 Sza bad ké zi raj zo lás
4 Kom plex jel zés rend sze rek
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Ki tû zé si mû sze rek, esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Ru gal mas ság
Stressz tû rõ-ké pes ség
Ter hel he tõ ség
Rend sze re zé si ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ha tá ro zott ság
Nyelv he lyes ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Ér té ke lé si ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

2009/10. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3479



A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1503–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok II.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si (lé te sí té si)

en ge dély és a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott épí té sze ti terv do -
ku men tá ci ót, va la mint a ki vi te li ter vek alap ján az épí -
tés-ki vi te le zé si te vé keny sé get

El len õr zi – ha szük sé ges – köz re mû kö dik a vál lal ko zá si
szer zõ dé sek és pénz ügyi el szá mo lá sok össze ál lí tá sá ban

Szer zõ dés tí pu sok; tra di ci o ná lis, kulcs ra kész, me nedzs -
ment tí pu sú szer zõ dé sek

Köz re mû kö dik – fo lya ma to san el len õr zi – a pro jekt idõ -
be li or ga ni zá ci ós do ku men tu ma it

Köz re mû kö dik a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány el ké -
szí té sé ben, a fi nan szí ro zá si terv üte me zé sé ben, a be fe je -
zést köve tõen a be ru há zás ak ti vá lan dó ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sá ban

Je len tõ sebb be ru há zás ese tén el len õr zi a lo gisz ti kai
rend sze re ket, azok mû kö dé sét, a fi nan szí ro zás sal össz -
hang ban kész let szint elem zé se ket vé gez

Több köz re mû kö dõ be ru há zó, több te lep he lyes ki vi te le -
zés ese tén biz to sít ja az el len õr zé si ko or di ná ci ót, az alap -
vetõ hu mán kap cso la tok ki ala kí tá sát

Köz re mû kö dik, és fo lya ma to san vizs gál ja a pro jekt
 minõségbiztosítási és irá nyí tá si rend sze ré nek ki ala kí tá sát,
te kin tet tel az épí tõ ipa ri sa já tos sá ga i ra

Köz be szer zé si el já rás ke re té ben köz re mû kö dik a pá lyá -
za ti ki írás mû sza ki do ku men tá ci ó já nak elõ ké szí té sé ben

Köz be szer zé si el já rás so rán részt vesz a pá lyá zók és
 pályázatok elõ ze tes ér té ke lé sé ben

El len õr zi a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött
szer zõ dés tel je sí té sét

El len õr zi a kör nye ze ti ha tás ta nul mány meg lé tét és al -
kal ma zá sát

Gaz da sá gi ér té ke lést, gaz da sá gos sá gi szá mí tá so kat  készít
El len õr zi a jog erõs épí té si en ge dély meg lé tét
El len õr zi a mû em lék vé del mi, kör nye zet vé del mi és

egyéb jog sza bá lyok, mû sza ki elõ írások ren del ke zé se i nek
be tar tá sát

Fel ve szi a kap cso la tot a ki vi te le zé sért fe le lõs mû sza ki
ve ze tõ vel

Anya gok, esz kö zök szak sze rû tá ro lá sát el len õr zi
El len õr zi a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya go kat
El len õr zi a ke let ke zett hul la dék össze gyûj té sét és szak -

sze rû tá ro lá sát, ke ze lé sét
El len õr zi a szám lá kat, rész szám lá kat
El len õr zi a tech no ló gi ai, a ki vi te le zé si elõ írások be tar -

tá sát
El len õr zi a tech no ló gi ai sor rend be tar tá sát
El len õr zi a ha tár idõk be tar tá sát
El len õr zi a mi nõ sé gi elõ írások be tar tá sát
Fo lya ma to san el len õr zi a szer zõ dés sze rin ti mun ka vég -

zést

Rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri az épí té si nap ló be -
jegy zé se it

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az ész lelt épí té si hi bá kat,
hi á nyos sá go kat

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az eset le ges el té ré se ket a
terv do ku men tá ci ó tól

El len õr zi a be épí tett anya gok meg fe le lõ sé gi tanúsít -
ványait

El len õr zi a be épí tett szer ke ze tek meg fe le lõ sé gi ta nú sít -
vá nya it

El len õr zi a be épí tett be ren de zé sek meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vá nya it

El len õr zi a vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket
A fel mé ré si nap ló be jegy zé se it el len jegy zi
Hely szí ni mé ré se ket vé gez
El len õr zi az anya gok be épí té sét
El len õr zi a szer ke ze tek meg épí té sét, pon tos sá gát
El len õr zi a sze rel vé nyek meg épí té sét, mû kö dé sét
El len õr zi a fel mé ré si nap lót, el len jegy zi a he lyes fel mé -

ré se ket
El len õr zi az egyes épít mény faj ták mû sza ki tel je sít -

mény jel lem zõ it
El len õr zi a tech no ló gi á val össze füg gõ biz ton sá gi elõ -

írások be tar tá sát
El ké szí ti a hi ány pót lá si mun kák jegy zé két
El ké szí ti a sza va tos ság kö ré be tar to zó hi ba jegy zé 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 Nem zet kö zi és eu ró pai szab vá nyok al kal ma zá si

kér dé sei
C Épí té si fo lya mat tal kap cso la tos kö zös sé gi jog sza -

bá lyok, és a har mo ni zált szab vá nyok, a CE meg -
felelõségi je lö lés ér tel me zé se

C Az épí té si ter mé kek re vo nat ko zó eu ró pai sza bá -
lyo zás

B Az épí té si ter mék irány el vet har mo ni zá ló ha zai
jog sza bá lyok, az épí té si ter mé kek meg fe le lõ ség-
iga zo lá sá nak sza bá lyai

B Az épí tés ügyi jog sza bá lyok szab vány hi vat ko zá sai
B Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (pl. szab vá nyok) és a meg -

fe le lõ ség ér té ke lés ben részt vevõ szer ve ze tek ke re -
sé se do ku men tu mok ban és az In ter ne ten

A A szab vá nyo sí tás sal kap cso la tos fo gal mak, a szab -
vá nyok al kal ma zá sa

A A köz be szer zé si el já rás fo lya ma ta, az aján lat ké ré si
mû sza ki do ku men tá ció tar tal ma

A Az épí té si mû sza ki el len õrök szo ká sos fel ada tai a
ki vi te le zõ ki vá lasz tá sá nál fi gye lem mel a vállal -
kozás ter je del mé re és fe le lõs sé gé re

B Biz to sí tá sok az épí té si te vé keny ség kö ré ben
B Be ru há zás fi nan szí ro zá sa, pénz ügyi for rás üte me -

zé se
A Be ru há zá sok gaz da sá gos sá gi vizs gá la tá nak fõbb

mód sze rei
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C Pá lyá za tok és ten de rek, kis be ru há zá sok, aján la tok
el bí rá lá sa

B Kap cso lat tar tás sza bá lyai, elõ írásai a dol go zók kal,
be osz tot tak kal

B Be fek te tés koc ká za tai
B EU tá mo ga tá si prog ra mok
A Tár gya lás tech ni ka

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
5 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se, 

meg ér té se
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ér tel me zé se
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ké szí té se
5 Épí tõ ipa ri ter vek, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Épí té si ütem ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Épí té sze ti jel ké pek ér tel me zé se
5 Sza bad ké zi raj zo lás
5 Ki tû zé si mû sze rek, esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Dön tés ké pes ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Meg gyõ zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Tár gya lás tech ni kai is me re tek al kal ma zá si kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás
Lo gi kus gon dol ko dás
Kri ti kus gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
Ered mény ori en tált ság

A 61 582 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Épí té si mû sza ki el len õr I.
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

1085–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok I.

1503–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok II.

A 61 582 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Épí té si mû sza ki el len õr II.
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

1084–06 Ala po zó épí té si mû sza ki is me re tek

1085–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok I.

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:
1084–06 Ala po zó épí té si mû sza ki is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Épí té si mû sza ki is me re tek al kal ma zá sa a mû sza ki el len -

õr zés fo lya ma tá ban
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: 100%

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:
1085–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok I.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Épí té si szab vány-, mi nõ ség ügyi is me re tek, jogi és gaz -

da sá gi is me re tek al kal ma zá sa a mû sza ki el len õr zés fo lya -
ma tá ban

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:
A mû sza ki el len õr zés gya kor la ta és tech ni ká ja (Épí té si

mû sza ki el len õr nek a mun ka te rü let át adás-át vé te le, il let ve
mû sza ki át adás-át vé te le so rán el lá tan dó fel ada tai.

Épí té si nap ló ve ze té sé nek for mai és tar tal mi kö ve tel mé -
nyei.)

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%

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:
1503–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok II.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Költ ség ve tés és üte me zé si ter vek, va la mint a mi nõ ség -

biz to sí tá si rend szer al kal ma zá sa. Köz be szer zé si el já rás
mû sza ki kö ve tel mény rend sze ré nek össze ál lí tá sa, pá lyá za -
tok ér té ke lé sé nek szem pont jai

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%
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3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 61 582 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Épí té si mû -
sza ki el len õr I. 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

2. vizs ga rész: 70%

3. vizs ga rész: 30%

A 61 582 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Épí té si mû -
sza ki el len õr II. 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

1. vizs ga rész: 30%

2. vizs ga rész: 70%

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez, 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

Épí té si
mû sza ki
el len õr I.

Épí té si
mû sza ki

el len õr II.

Szá mí tó gép X X

Szoft ve rek X X

Nyom ta tó X X

Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök X X

Iro da tech ni kai esz kö zök X X

Fény ké pe zõ gép, ka me ra X X

Mé rõ esz kö zök X X

Szin te zõ mû sze rek X X

El len õr zõ mérõ mû sze rek X X

Mul ti mé ter X X

Ki tû zõ esz kö zök X X

La bo ra tó ri u mi esz kö zök X X

Mû sza ki do ku men tá ci ók X X

VII.

Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját a szak mai ka ma rák (a Ma -
gyar Mér nö ki Ka ma ra, vagy a Ma gyar Épí tész Ka ma ra)
de le gál ják. A vizs ga szer ve zõ in téz mény a vizs ga szak te rü -
le té nek figye lembe véte lével kéri fel az ille té kes szak mai
ka ma rát vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.

3. melléklet
a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelethez

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSÕ-ELLENÕR
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI

ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

 Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 61 521 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Fel vo nó- és moz gó -
lép csõ-el len õr

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: 61 521 01 0010 61 01
Meg ne ve zés: Fel vo nó el len õr
Azo no sí tó szám: 61 521 01 0010 61 02
Meg ne ve zés: Moz gó lép csõ-el len õr

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 7623

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

Fel vo nó- és moz gó lép csõ -el len õr – 225

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Fel vo nóel len õr
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: szak irá nyú mû sza ki fel sõ fo kú

vég zett ség (Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség nek a gé pész -
mér nö ki, a köz le ke dés mér nö ki és a vil la mos mér nö ki
egye te mi, vagy fõ is ko lai ka ron szer zett ok le vél tekin -
tendõ)

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: leg alább há rom év szak irá nyú 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: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 90%
3. Gya kor lat ará nya: 10%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
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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: nem szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Moz gó lép csõ-el len õr
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: szak irá nyú mû sza ki fel sõ fo kú

vég zett ség (Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség nek a gé pész -
mér nö ki, a köz le ke dés mér nö ki és a vil la mos mér nö ki
egye te mi, vagy fõ is ko lai ka ron szer zett ok le vél tekin -
tendõ)

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: leg alább há rom év szak irá nyú 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: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 90%
3. Gya kor lat ará nya: 10%
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: nem 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

7623 Fel vo nó- és moz gó lép csõ-el len õr

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

El vég zi az üzem be he lye zés elõt ti, az el len õr zõ (ja ví tás
utá ni) vizs gá la to kat, a pe ri o di kus mû sza ki biz ton ság tech -
ni kai vizs gá la to kat (fõ vizs gá la tot, el len õr zõ vizs gá la tot és
a kar ban tar tás meg fe le lõ sé gé nek mû sza ki felülvizsgá latát)

A vizs gá lat ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja a tu laj do nost, az
üze mel te tõt és sa ját mun kál ta tó ját

Ha tó sá gi be avat ko zás szük sé ges sé ge ese tén ér te sí ti a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve ze te ket

Köz vet len bal eset- vagy élet ve szélyt ered mé nye zõ hiba
(hi á nyos ság), to váb bá a biz ton sá gos mû kö dést ve szé lyez -
te tõ eset ész le lé se kor in téz ke dik az üze mel te tés azon na li
le ál lí tá sá ra és az üze mel te tés szü ne tel te té sé re a ve szély -
hely zet meg szün te té sé ig

Hat hó na pot meg ha la dó le ál lí tás ese tén kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don in téz ke dik, il let ve el len õr zi 
a fel vo nó ve szély te le ní té sét

Ada tot szol gál tat a fel vo nók és moz gó lép csõk or szá gos
köz pon ti nyil ván tar tá sá hoz

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:

0266–06 Jogi és pénz ügyi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Köz re mû kö dik a fel vo nók és moz gó lép csõk en ge dé lye -

zé sé nek elõ ké szí té sé ben, el len õr zi a fel vo nók és moz gó -
lép csõk en ge dé lye zé si és ki vi te le zé si do ku men tá ci ó i nak
tar tal mát, és a ter ve zõi jo go sult ság meg lé tét

Ér vé nye sí ti a mun ka vé del mi tör vény elõ írásait és a
mun ka biz ton sá gi elõ írásokat

Is mer te ti a be ren de zé sek üze mel te tõ i vel a ha tó sá gi kö -
te le zé si és sza bály sér té si elõ írásokat

Szám lát ké szít a vo nat ko zó elõ írások be tar tá sá val
Be fi ze ti az elõ írt adó kat és já ru lé ko kat
Kez de mé nye zi a kár té rí té si kö ve te lés elõ írásos mód sze re 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:
A Az épí tés ügyi tör vény szak te rü let re vo nat ko zó elõ -

írásai
A Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té sze ti kö ve -

tel mé nyek, kü lö nö sen a fel vo nók lé te sí té sé re és az
aka dály men tes ség re vo nat ko zó elõ írások

A A fel vo nók és moz gó lép csõk lé te sí té sé nek el vei, a
mû sza ki lé te sí tés sel, en ge dé lye zés sel, ter ve zés sel,
el len õr zés sel kap cso la tos jog sza bá lyok

B A fel vo nók és moz gó lép csõk en ge dé lye zé sé re,
 illetve a fel vo nók és moz gó lép csõk en ge dé lye zé si
és ki vi te le zé si do ku men tá ci ó ra és a ter ve zõi jo go -
sult ság ra vo nat ko zó elõ írások

A Az el len õr zõ és a fel ügye le ti szer vek re vo nat ko zó
elõ írások

A Az adat szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó elõ írások
C A ter mék fe le lõs ség re és a fe le lõs ség biz to sí tás ra

vo nat ko zó elõ írások
C A fel vo nók és a moz gó lép csõk üze mel te té sé vel és

nyil ván tar tá sá val kap cso la tos elõ írások
C A szak te rü let re vo nat ko zó eu ró pai uni ós jogi ak tu -

sok
A A mun ka vé del mi tör vény leg fon to sabb elõ írásai,

mun ka biz ton sá gi elõ írások
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C Vál lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dé sek kö ve tel mé -
nyei

C A ha tó sá gi kö te le zé si és sza bály sér té si elõ írások
B A köz be szer zés sel kap cso la tos elõ írások
D A mé rés ügy re vo nat ko zó elõ írások
D A vál lal ko zá si for mák jel lem zõi
D A vál lal ko zás lét re ho zá sá nak gya kor la ti fel ada tai
C A vál lal ko zás fe le lõs sé ge
C A pénz ügyi, szám vi te li alap fo gal mak
C A kész let gaz dál ko dás sza bá lyai
D A szám la ké szí té sé re vo nat ko zó elõ írások
C Az adó zá si sza bá lyok al kal ma zá sa és meg fi ze té sé -

nek mód ja
C A já ru lé kok meg ál la pí tá sa és fi ze té si mód ja
C Az áru- és va gyon vé de lem biz to sí tá sá nak mód jai
B A fe le lõs ség biz to sí tá si sza bá lyok
C A kár té rí té si kö ve te lés ér vé nye sí té sé re vo nat ko zó

elõ írások
D A köt bér és fog la ló al kal ma zá sá ra vo nat ko zó elõ -

írások

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Lo gi kus gon dol ko dás
4 Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
4 Hely zet fel is me rés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem meg osz tás
Kö vet kez te té si ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Át te kin tõ ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zés
Abszt rakt gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0279–06 Fel vo nó el len õr, szak mai is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El vég zi az üzem be he lye zés elõt ti vizs gá la tot (ta nú sí tó

vizs gá la tot), el len õr zõ vizs gá la tot (ja ví tás utá ni vizsgá -
latot)

El len õr zi a ve szély te le ní tés szak sze rû sé gét
El vég zi a ki je lölt szer ve zet al kal ma zott ja ként a pe ri o di -

kus biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la to kat (fõ vizs gá -

la tot, idõ sza kos vizs gá la tot, kar ban tar tás meg fe le lõ sé gét
el len õr zõ vizs gá la tot)

El vég zi az ön ál ló el len õr ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus biz -
ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tot (kar ban tar tás meg -
fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá la tot)

Vizs gá la tot vé gez sze mély szál lí tó fel vo nó kon, spe ci á lis 
ki vi te lû sze mély szál lí tó fel vo nó kon (biz ton sá gi-, il let ve
tûz ol tó fel vo nó kon, fo gya té kos ság gal élõk ál tal is igény be
ve he tõ fel vo nó kon, van dál biz tos fel vo nó kon), te her fel vo -
nó kon, kis te her fel vo nó kon

Vizs gá la tot vé gez spe ci á lis be ren de zé se ken (kör for gó
fel vo nó kon, füg gõ le ges pá lyá jú, gépi meg haj tá sú rok kant -
eme lõ be ren de zé se ken)

Elõ ké szí ti a vizs gá lat vég re haj tá sát, az ah hoz szük sé ges
do ku men tu mo kat, esz kö zö ket, mé rõ esz kö zö ket, sze mé lyi
vé dõ fel sze re lé se ket, el len õr zi a vizs gá la tok tár gyi és sze -
mé lyi fel té te le it

Mû sza ki mé ré se ket vé gez (hossz, szög, hely zet, se bes -
ség, gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér sék -
let stb.)

Spe ci á lis és funk ci o ná lis mé ré se ket vé gez ál ta lá nos- és
spe ci á lis mû sze rek kel

A mé ré sek ered mé nye it ér té ke li és do ku men tál ja
Vil la mos alap mé ré se ket vé gez (egyen- és vál ta ko zó

ára mú áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás,
frek ven cia, fá zis sor rend)

Hid ra u li kus fel vo nó kon mé ré se ket vé gez (nyo más, olaj -
hõ mér sék let)

Rez gés-, zaj- és fény jel lem zõk kel kap cso la tos mé ré se -
ket vé gez

Egy sze rû mû sza ki raj zo kat ké szít, ta nul má nyoz za és
 értelmezi az épí té sze ti, a gé pé sze ti és az elekt ro mos do ku -
men tá ci ó kat

El len õr zi a fel vo nó en ge dé lye zé si és ki vi te le zé si ter ve it, 
do ku men tá ci ó it, a ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
za tok, ki vi te le zõi nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko zat, érin tés -
vé del mi jegy zõ könyv, a ke ze lé si, kar ban tar tá si, üzemel -
tetési, men té si uta sí tá sok meg lé tét, tar tal mát

Vizs gál ja, hogy a be épí tett biz ton sá gi be ren de zé sek
egyez nek-e a fel vo nó do ku men tá ci ó já ban elõ ír tak kal, ren -
del kez nek-e az elõ írt tí pus vizs gá la ti ta nú sít vánnyal és
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal

El len õr zi a fel vo nók en ge dé lye zé si, il let ve ki vi te li ter -
ve i hez tar to zó szá mí tá so kat (for gal mi ké pes ség gel kap -
cso la tos szá mí tá sok, sta ti kai és szi lárd ság ta ni szá mí tá sok)

Szá mí tás sal el len õr zi a ke let ke zõ hõ mennyi sé get és a
fel vo nó be ren de zés hõ egyen sú lyát

El len õr zi a fel vo nó lé te sí té sé re, üze mel te té sé re vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyek és elõ írások tel je sü lé sét (tör vények,
ren de le tek, szab vá nyok, egyéb elõ írások)

Vizs gál ja, hogy a fel vo nó épí té sze ti el he lye zé se, kör -
nye ze te meg fe lel-e a lé te sí té si és tûz vé del mi kö ve tel mé -
nyek nek

El len õr zi, hogy az al kal ma zott épü let szer ke ze tek ál lé -
kony sá ga, ter hel he tõ sé ge és tûz ál ló sá gi ha tár ér té ke meg -
fe le lõ-e
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Vizs gál ja, hogy a be épí tett be ren de zést az en ge dé lye -
zett do ku men tu mok alap ján va ló sí tot ták-e meg

El len õr zi az ál ta lá nos gé pé sze ti anya gok ra és al kat ré -
szek re vo nat ko zó elõ írások tel je sü lé sét (di rek tí vák, szab -
vá nyok, mû sza ki elõ írások, mû sza ki táb lá za tok, gyárt -
mány ka ta ló gu sok)

Vizs gál ja a gép he lyi ség, il let ve a gép tér ki ala kí tá sát:
mé re te it, a biz ton sá gi tá vol sá go kat, a meg kö ze lít he tõ sé -
gét, anya gát, meg vi lá gí tá sát, hõ mér sék le tét, a biz ton sá gos
anyag moz ga tás le he tõ sé ge it

El len õr zi, hogy a gép he lyi ség ben tá rolt do ku men tu -
mok, fi gyel mez te tõ fel ira tok meg fele lõen áll nak-e ren del -
ke zés re

El len õr zi a fel vo nó ak na és be ren de zé sei meg fe le lõ sé -
gét, az elõ írt épí té sze ti mé re tek és biz ton sá gi tá vol sá gok
meg fe le lõ sé gét (ak na fej, fel sõ túl fu tás, süllyesz ték, elõ írt
mi ni má lis tá vol sá gok), a ha tá ro ló szer ke ze tek anya gát,
mé re tét és ki ala kí tá sát, szi lárd sá gát

El len õr zi, hogy a fel vo nó ak na és be ren de zé sei meg -
egyez nek-e az en ge dé lye zett terv vel, meg fe lel nek-e az
elõ írásoknak

El len õr zi az el vá lasz tó ele mek (el len súly el ke rí té se,
több fel vo nó egy ak ná ban) meg lé tét

Mé rés sel el len õr zi a ter he let len fül ke tö me gét és az
 ellensúly vagy ki egyen lí tõ súly tö me gét

El len õr zi a fül ke és az el len súly (ki egyen lí tõ súly) ge o -
met ri ai mé re te it, a fül ke bel mé re te it és alap te rü le tét, a fül -
ke alap te rü le te és a név le ges te her bí rás kö zöt ti össze füg -
gés he lyes sé gét

El len õr zi a ki egyen sú lyo zás meg fe le lõ sé gét, a vil la mos
haj tá sú fel vo nó áram fel vé te lét kü lön bö zõ ter he lé si vi szo -
nyok és az ak ná ban el fog lalt kü lön bö zõ hely ze tek mel lett

Vizs gál ja a fel vo nó gép ki ala kí tá sát, ál la po tát, rög zí té -
sét, rez gés szi ge te lé sét, a haj tó tár csa mé re te it, kötélhor -
nyait, haj tó ké pes sé gét, meg mé ri a zaj- és rez gé si szin te ket

El len õr zi a me cha ni kus fék szer ke zet ki ala kí tá sát, mû -
kö dé sét kü lön bö zõ ter he lé si vi szo nyok mel lett

El len õr zi a kö tél tár csák (haj tó tár csa, te re lõ tár csa, füg -
gesz tõ tár csa, ke reszt fej stb.) vé del mét

El len õr zi a füg gesz tõ ele mek (acél sod rony-kö te lek, lán -
cok, spe ci á lis füg gesz tõ ele mek, a füg gesz tõ elem be kö té -
se i nek) ki vá lasz tá sát, mé re te zé sét, ál la po tát

El len õr zi a hid ra u li kus fel vo nó ese tén a hid ra u li kus tel -
je sít mény, a tel jes ter he lé si nyo más ér té két, a mo tor és a
szi vattyú fõbb ada ta it

El len õr zi a du gattyú, a mun ka hen ger, hen ger tám, a fém -
csö vek szi lárd sá gi mé re te zé sét, il let ve he lyes ki vá lasz tá -
sát, meg fe le lõ rög zí té sét, va la mint, hogy a fle xi bi lis töm lõ
pró ba nyo más-ér té ke meg fe le lõ-e

Meg mé ri a be ren de zés áram fel vé te lét
Me net pró bá val el len õr zi a ve zér lõ sze le pek he lyes mû -

kö dé sét, a szû rõk tisz ta sá gát, a be ál lí tá sok he lyes sé gét
El len õr zi, hogy a biz ton sá gi sze lep (túl nyo más ra) he -

lye sen van-e be ál lít va
El len õr zi a tar tály ban az olaj mennyi sé get

El len õr zi a hid ra u li kus rend szer tö mör sé gét, nyo más sal
való ter hel he tõ sé gét, a zá ró sze le pek és a fõ el zá ró csap
 állapotát, kör nye ze ti hõ mér sék le tû mun ka fo lya dék mel lett 
a fül ke süllye dé sét

El len õr zi a fül ke-váz szer ke zet meg fe le lõ ki ala kí tá sát,
szi lárd ság ta ni szá mí tá sát, a fül ke ki ala kí tá sát, ele me i nek
elõ írt szi lárd sá gát, a fül ké nek a váz szer ke zet hez való rög -
zí té sét és a rez gés szi ge te lést

El len õr zi, hogy a fül ké re, il let ve az el len súly ra a do ku -
men tá ci ó ban elõ írt fo gó ké szü lé ket sze rel ték-e fel, és hogy
a fo gó ké szü lék-pár ra meg ál la pí tott össz tö meg össz hang -
ban van-e a fel vo nó tö meg ada ta i val

El len õr zi a fo gó ké szü lék meg fe le lõ be épí té sét, rög zí té -
sét, mû kö dé sét, meg mé ri a fo gó ké szü lék ál tal a fül kén
oko zott las su lást, és el len õr zi, hogy a las su lás sza bad esés
és név le ges ter he lés ese tén meg fe le lõ-e

El len õr zi a fo gó ké szü lék-mû köd te tõ me cha niz mus ki -
ala kí tá sát, mû kö dõ ké pes sé gét, meg mé ri a mû köd te té sé hez 
szük sé ges erõ nagy sá gát

El len õr zi a fül ke te tõ ki ala kí tá sát és biz ton sá gos meg kö -
ze lít he tõ sé gét (vé dõ kor lát, stop- és kar ban tar tás kap cso ló,
bur ko la tok, le esé séi ve szély)

El len õr zi a ve ze tõ sí nek ki vá lasz tá sát, szi lárd sá gi szá mí -
tá sát, rög zí té sét, gyám ja it, a sín pro fil és a gyá mo zás tá vol -
sá gá nak a ki vi te li terv vel való egye zõ sé gét, a fül ke és az
el len súly, il let ve a ki egyen lí tõ súly ve ze tõ ké szü lé ke it, ön -
ke nõ ké szü lé ke it

El len õr zi a be épí tett ak na aj tó kat, azok biz ton sá gi be ren -
de zé se i nek meg fe le lõ sé gét, tûz ál ló sá gát és a be épí té sük,
rög zí té sük szak sze rû sé gét

El len õr zi a se bes ség ha tá ro ló(k) he lyes ki vá lasz tá sát,
be épí té sét, mû kö dé sét, meg mé ri a ki ol dá si se bes sé get, és
a kö tél re ki fej tett vo nó erõ nagy sá gát

El len õr zi az üt kö zõk ki vá lasz tá sát, lö ke tét, mi ni má lis és 
ma xi má lis tö meg ada ta it a név le ges se bes ség függ vé nyé -
ben, meg fe le lõ rög zí té sét és mû kö dé sét

El len õr zi a fel fe lé moz gó fül ke se bes ség túl lé pé se el len
védõ be ren de zés he lyes ki vá lasz tá sát és meg fe le lõ mû kö -
dé sét

Pró bá val el len õr zi a hid ra u li kus fel vo nók csõ tö rés re
záró, il let ve foj tó-vissza csa pó sze le pét, a zu ha nás gát ló és
a süllye dés vé de le mi rend szer mû kö dé sét, a null nyo más-
vé del met

El len õr zi az elekt ro mos be ren de zé sek meg fe le lõ sé gét
(do ku men tá ci ó val való meg egye zõ ség, érin tés vé de lem,
túl áram vé de lem, biz ton ság tech ni kai föl de lés, biz ton sá gos
áram ta la ní tás)

El len õr zi a fel vo nó ve zér lé si do ku men tá ci ó it, ér tel me zi, 
és a raj zon el len õr zi az egyes elekt ro mos áram kö rök
 mûködését, a fõ-, a biz ton sá gi és a jel zõ áram kö rök fel épí -
té sé nek he lyes sé gét, a fon to sabb funk ció áram kö re i nek a
mû kö dé sét

Fel is me ri a jel lem zõ hi bá kat az egy pa ran csos- és a gyûj -
tõ ve zér lé sû fel vo nók ve zér lé sé ben, fel is me ri a mik ro pro -
cesszo ros ve zér lé sek fel épí té sét, mû kö dé sét, programo -
zási le he tõ sé ge it
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El len õr zi a fel vo nó fõ-, biz ton sá gi és jel zõ áram kö re i -
nek he lyes mû kö dé sét, funk ci o ná lis pró bá val el len õr zi a
fel vo nó ve zér lé sé nek he lyes mû kö dé sét

Üze mi pró bák alap ján meg gyõ zõ dik a fel vo nó ren del te -
tés sze rû mû kö dé sé rõl

A biz ton sá gi fel vo nók ese té ben el len õr zi a be épí té si
 körülményeket, a men té si és tûz ol tá si funk ci ó kat, a kom -
mu ni ká ció elõ írásszerû mû kö dé sét

El len õr zi a mo tor hõ vé del mét, a mo tor me net idõ el len -
õr zõ be ren de zé sét, az elekt ro mos ve ze té kek ki vá lasz tá sát,
szi ge te lé sét, a sor ka pocs-kö té se ket, a vé let len érin tés el le -
ni me cha ni kai vé del me ket

El len õr zi a vil lám vé de lem szak sze rû ki ala kí tá sát
El len õr zi a vég ál lás kap cso lók he lyes mû kö dé sét, be ál lí -

tá sát
El len õr zi a vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek és biz ton -

sá gi kap cso lók (kap cso lá sok) meg lé tét és meg fe le lõ sé gét
El len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét kar ban tar tá si

üzem mód so rán
El len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét vizs gá la ti üzem -

mód so rán
El len õr zi a tûz ol tó fel vo nók ket tõs be táp lá lá sát, az azok

kö zöt ti át kap cso lást, a tûz ol tó-fel vo nó ve zér lé sé nek he -
lyes mû kö dé sét épü let tûz ese tét fel té te lez ve

El len õr zi az épü let tûz alatt nem mû köd tet he tõ fel vo nók
ve zér lé sé nek he lyes mû kö dé sét épü let tûz ese tét feltéte -
lezve

El len õr zi a fül ké ben re kedt utas biz ton sá gos men té sé -
nek meg ol dá sát

El len õr zi az üzem ügye let, il let ve a disz pé cser köz pont
meg fe le lõ mû kö dé sét, a vész jel zés, il let ve a táv vész jel zés
ki ala kí tá sát, he lyes és jó vá ha gyott mû kö dé sét

El len õr zi és do ku men tál ja az üze me lõ be ren de zés ál la -
po tát, biz ton sá gi be ren de zé se i nek meg fe le lõ mû kö dé sét

El len õr zi az ak na aj tók és zá rak meg fe le lõ mû kö dé sét
El len õr zi a jel zé sek és vi lá gí tás (gép tér, akna, fül ke, be -

lé põ szint ek) meg fe le lõ sé gét, be táp lá ló áram kö re it
El len õr zi, hogy a be ren de zést rend sze re sen és szak sze -

rû en kar ban tart ják-e, az üze mel te tés biz ton sá gos-e
El len õr zi a fel vo nó ál ta lá nos mû sza ki ál la po tát, a rész -

egy sé gek és az al kat ré szek ko pá sát, meg ha tá roz za a szük -
sé ges ja ví tá sok mér té két és ja vas la tot tesz a szük sé ges fel -
újí tá sok ra

El vég zi a kü lön bö zõ funk ció pró bá kat, nem meg fe le lõ
mû kö dés ese tén azt do ku men tál ja

Biz ton sá got érin tõ hi á nyos ság ese tén meg elõ zõ in téz ke -
dést tesz, szük ség ese tén le ál lít ja a be ren de zést

Ki ok tat ja és vizs gáz tat ja az üze mel te tõ ál tal üzem ügye -
le tes nek, il let ve fel vo nó ve ze tõ nek ki je lölt sze mé lye ket az
üze mel te tés sel, a fül ké ben re kedt uta sok men té sé vel járó
fel ada ta ik ra, kö te les sé ge ik re

Mû sza ki, jogi, gaz da sá gos sá gi célú fel hasz ná lás ra szak -
vé le ményt ké szít

Meg ál la pí tá sa it a gép könyv ben és jegy zõ könyv ben
 dokumentálja, il let ve azok ról tá jé koz tat ja az üze mel te tõt

Szá mí tó gé pes mé ré si, adat gyûj té si, ér té ke lé si fel ada to -
kat vé gez, adat nyil ván tar tó és do ku men tá ci ós fel ada to kat
lát el

Tel je sí ti az or szá gos nyil ván tar tás felé fenn ál ló adat -
szol gál ta tá si és be je len té si kö te le zett sé gét

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 Sze mély szál lí tó fel vo nók for gal mi kö ve tel mé nyei, 
szá mí tá sa

B Há rom fá zi sú aszink ron- és szink ron mo to rok,
egyen ára mú mo to rok szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, a szük sé ges mo tor tel je sít mény szá mí tá sa

B Csi ga haj tó mû vek, fo gas ke rék-haj tó mû vek, boly -
gó mû ves haj tó mû vek szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, fék szer ke ze tek

B Köz vet len (haj tó mû nél kü li) haj tá sok
C Tö me gek és len dí tõ nyo ma té kok re du ká lá sa, a

lend ke rék al kal ma zá sa, mé re te zé se
B Lánc haj tá sok tu laj don sá gai
A Haj tó tár csa jel lem zõi, ho rony pro fi lok, a ho rony és

a füg gesz tõ kö tél kap cso la ta, a haj tó ké pes ség szá -
mí tá sa, a pa lást nyo más szá mí tá sa, a haj tó tár csa
 védelme, bur ko la ta

A Kö tél tár csák, te re lõ- és füg gesz tõ tár csák, a kö tél -
tár csák kal kap cso la tos vé de lem, bur ko lat

A Füg gesz tõ ele mek szer ke ze te, acél sod rony kö te lek,
füg gesz tõ lán cok, új tí pu sú füg gesz tõ he ve de rek,
ezek be kö té sei, ter he lé sük és biz ton sá gi té nye zõ -
jük szá mí tá sa

A Kö tél át té te lek és al kal ma zá suk
B Hid ra u li kus haj tá sok. A tér fo gat-ki szo rí tá sos el ven 

mû kö dõ szi vattyúk faj tái, mû kö dé se, szál lí tá si
 kapacitása, hid ra u li kus haj tá sok aszink ron mo tor -
jai, len dí tõ ke re kei

A Hid ra u li kus haj tá sok ve zér lõ sze le pe i nek mû kö dé -
se, sza bá lyo zott sze le pes hid ra u li kus haj tá sok

A A hid ra u li kus haj tá sok biz ton sá gi be ren de zé sei, a
túl nyo más el le ni és a null nyo más el le ni vé de lem

A A hid ra u li kus haj tá sok mun ka hen ge rei, faj tá ik,
mû kö dé sük, mé re te zé sük, a tel jes ter he lé si nyo más 
szá mí tá sa, a du gattyú ki haj lás ra való mé re te zé se

A Egy sze rû és te lesz kó pos mun ka hen ge rek, a mun -
ka hen ge rek rög zí té se, hen ger tám, ta laj fu rat, szi ge -
te lés

A A hid ra u li kus fel vo nók csõ ve ze té kei, a fém csõ ve -
ze té kek sze re lé se, szi lárd sá gi elõ írásai és mé re te -
zé se, a fle xi bi lis töm lõk ha sa dá si és pró ba nyo má sa

C A haj tás sza bá lyo zás el mé le ti alap jai, ve zé relt haj -
tá sok és zárt hur kú sza bá lyo zott haj tá sok

B Vil la mos haj tá sok for du lat szám-sza bá lyo zá sa,
egyen ára mú, há rom fá zi sú vál ta ko zó ára mú fe -
szült ség-sza bá lyo zás, frek ven cia vál tók, a for du lat -
szám szá mí tá sa
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A A fül ke szer ke ze ti anya gai, szer ke ze ti ki ala kí tá sa,
rez gés szi ge te lé se

A A fül ke alap te rü le té nek és te her bí rá sá nak össze -
füg gé se, szá mí tá sa

A A ve ze tõ sí nek faj tái, meg mun ká lá suk, a ve ze tõ sí -
nek rög zí té se, gyá mo zá sa, szá mí tá sa ki haj lás ra

A A fül ke és az el len súly, il let ve ki egyen lí tõ súly
 vezetõkészülékei, a sí nek ke né se

A A fül ke váz szer ke ze tek ki ala kí tá sa, mé re te zé se
A Az el len súly, il let ve a ki egyen lí tõ súly mé re te zé se,

tö me gé nek meg ál la pí tá sa, ki egyen lí té si té nye zõ
A Az el len súly, il let ve a ki egyen lí tõ súly ke ret szer ke -

ze tei, a súly ele mek anya gai, ki ala kí tá sa
A A fül ke aj tók kal szem be ni kö ve tel mé nyek, a fül ke -

aj tók haj tá sa, biz ton sá gi be ren de zé sei, fény so rom -
pó, fény füg göny

A Az ak na aj tók kal szem be ni ge o met ri ai, szi lárd sá gi,
tûz ál ló sá gi kö ve tel mé nyek, az ak na aj tók be épí té -
se, biz ton sá gi be ren de zé sei

A A se bes ség ha tá ro lók fel ada ta, mû kö dé se, cso por -
to sí tá sa, vo nó ele me, fe szí té se, a se bes ség ha tá ro -
lók ra vo nat ko zó elõ írások

A A fo gó ké szü lé kek cso por to sí tá sa, mû kö dé se, az
ön zá rás fel té te lei, a fo gó ké szü lé ke ket mû köd te tõ
me cha niz mu sok

A A fé ke zõ fo gó ké szü lé kek faj tái, mû kö dé sük, a
 fékezõ fo gó ké szü lé kek re vo nat ko zó elõ írások, a
ter he lõ tö meg és a las su lás szá mí tá sos és mé ré ses
el len õr zé si mód sze rei, a fé ke zõ fo gó ké szü lé kek
hely szí ni és tí pus vizs gá la ta

A A pil la nat mû kö dé sû fo gó ké szü lé kek mû kö dé se,
al kal maz ha tó sá ga, ki vá lasz tá sa, rög zí té se a váz -
szer ke ze ten, tí pus vizs gá la ta, a tí pus vizs gá lat tal
kap cso la tos szá mí tá sok

A Li ne á ris ener gia tá ro ló üt kö zõk jel lem zõi, al kal -
maz ha tó sá ga, lö ke té nek és ru gó ere jé nek szá mí tá -
sos és mé rés sel tör té nõ hely szí ni el len õr zé se

A Nem li ne á ris ener gia tá ro ló üt kö zõk jel lem zõi,
 típusvizsgálata, al kal maz ha tó sá ga a lö ket és a ter -
he lõ tö meg szem pont já ból

A Ener gia fel emész tõ üt kö zõk jel lem zõi, tí pus vizs gá -
la ta, al kal maz ha tó sá ga a lö ket és a ter he lõ tö meg
szem pont já ból

A A fel fe lé moz gó fül ke se bes ség túl lé pés el le ni
 védelme, a se bes ség ér zé ke lõ és a fé ke zõ egy ség
jel lem zõi, ki vá lasz tá suk szá mí tás sal

A A hid ra u li kus fel vo nók süllye dé sé nek és zu ha ná sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ra szol gá ló be ren de zé sek,
ezek le het sé ges kom bi ná ci ói

A A hid ra u li kus fel vo nók csõ tö rés re záró, il let ve foj -
tó-vissza csa pó sze le pei, al kal ma zás, be ál lí tás,
 ellenõrzés, tí pus vizs gá la ti kö te le zett ség, al kal ma -
zás több mu na hen ger ese tén

C Ke nõ ola jok és hid ra u li kus mun ka fo lya dé kok fi zi -
kai jel lem zõi, al kal ma zá sa, ki vá lasz tá sa

B A ve zér lé sek faj tái, egy pa ran csos-, gyûj tõ-, cso -
por tos gyûj tõ és cél szint vá lasz tó ve zér lé si lo gi kák

B Elekt ro ni kus ve zér lé sek alap jai, a mik ro pro cesszo -
rok fel épí té se, prog ra mo zá sá nak elvi alap jai

B Adat át vi te li rend sze rek, szint ér zé ke lé si mód sze -
rek, nem gal va ni kus kap cso la tok

A Fõ áram kö rök és biz ton sá gi áram kö rök
A Vil la mos biz ton sá gi kap cso lók és kap cso lá sok
A A mo tor me net ide jé nek és túl ára má nak fi gye lé se
A A vész le ál lí tó kap cso lók
B Re lés uta sí tó és po zí ció áram kö rök
B Irány ki vá lasz tó és fül ke hely ze tet ér zé ke lõ áram kö -

rök
B A fel vo nó jel zõ- és vi lá gí tó áram kö rei
A Vész jel zõk, táv vész jel zõk, disz pé cser köz pon tok
C Csa va ros kö té sû és/vagy he gesz tett acél szer ke ze -

tek, fel vo nó tor nyok össze ve té se a do ku men tá ci ó -
val és az ak ná ra vo nat ko zó elõ írásokkal

A A fel vo nó gép el he lye zé se, al só-, fel sõ- és ol dal só
gép he lyi sé ges fel vo nók, gép he lyi ség nél kü li fel vo -
nók, a hid ra u li kus fel vo nók gé pe ze té nek el he lye -
zé se

A Spe ci á lis ki vi te lû sze mély szál lí tó fel vo nók (biz -
ton sá gi-, il let ve tûz ol tó fel vo nók, fo gya té kos ság gal 
élõk ál tal is igény be ve he tõ fel vo nók, van dál biz tos
fel vo nók)

A Te her fel vo nók, kis te her fel vo nók
B Spe ci á lis be ren de zé sek (kör for gó fel vo nók, füg gõ -

le ges pá lyá jú, gépi meg haj tá sú rok kant eme lõ be -
ren de zé sek)

A Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -
lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írásai, mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes
szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz -
ton sá gi be ren de zé se in

A A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ vizs -
gá lat, idõ sza kos vizs gá lat) elõ írásai, mód sze rei,
 elvégzésük a fel vo nó egyes szer ke ze ti ele me in,
me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

A Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá lat) elõ írásai,
mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

A A ve szély te le ní tés szük sé ges sé ge, el vég zé se, el -
len õr zé se, be je len té se

A A ki je lölt szer ve ze tek, az el len õrök és az üze mel te -
tõk adat köz lé si kö te le zett sé gei a köz pon ti nyil ván -
tar tás felé

A Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek fel vo nók ra vo nat ko zó elõ írásai

A Vil la mos haj tá sú sze mély szál lí tó fel vo nók szer ke -
ze té nek és lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írásai
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A Hid ra u li kus haj tá sú sze mély szál lí tó fel vo nók szer -
ke ze té nek és lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írásai

A Vil la mos és hid ra u li kus haj tá sú kis te her fel vo nók
szer ke ze té nek és lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írásai

A Biz ton sá gi-, il let ve tûz ol tó fel vo nók lé te sí té sé nek
elõ írásai

A Fel vo nók épü let tûz zel kap cso la tos biz ton sá gi elõ -
írásai, az épü let szer ke ze tek és az akna nyí lás zá ró
szer ke ze te i nek tûz ál ló sá gi ha tár ér ték-kö ve tel mé -
nyei

A Fo gya té kos ság gal élõk ál tal is igény be ve he tõ fel -
vo nók lé te sí té sé nek elõ írásai

A Van dál biz tos fel vo nók lé te sí té sé nek elõ írásai
A Épü let tûz alatt nem mû köd tet he tõ fel vo nók vi sel -

ke dé se épü let tûz ese tén
A Fel vo nók lé te sí té se meg lé võ épü let ben
A Te her fel vo nók lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írásai
B Fel vo nók sze re lé sé nek és kar ban tar tá sá nak tech -

no ló gi á ja
B Fel vo nók meg bíz ha tó sá ga
A Elekt ro mos, il let ve me cha ni kus ener gi ák ve szé -

lyei, a ve szé lyek el ke rü lé se
A Ma gas ban (áll vá nyon, fül ke te tõn) vég zett mun ka

sza bá lyai
B Eme lés, kö tö zés, szál lí tás sza bá lyai
B Gé pek, esz kö zök rend sze res el len õr zé se
A Érin tés vé de lem, test zár lat el le ni vé de lem

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Di ag ra mok ol va sá sa, ér tel me zé se, ké szí té se
4 Sze re lé si, be épí té si uta sí tá sok ér tel me zé se
4 Gép könyv, ke ze lé si, sze re lé si, kar ban tar tá si út mu -

ta tók al kal ma zá sa
4 Ká be le zé si és hu za lo zá si terv ér tel me zé se
4 Áram út-terv ér tel me zé se
5 Mû sza ki mé ré sek (hossz, szög, hely zet, se bes ség,

gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér -
sék let stb.)

5 Spe ci á lis és funk ci o ná lis mû sza ki mé ré sek ál ta lá -
nos és spe ci á lis mû sze rek kel

5 Mû sza ki mé ré sek ered mé nye i nek ér té ke lé se és
 dokumentálása

5 Vil la mos alap mé ré sek (egyen- és vál ta ko zó ára mú
áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás,
frek ven cia, fá zis sor rend)

5 Mé ré sek hid ra u li kus fel vo nó kon (nyo más, olaj hõ -
mér sék let)

5 Rez gés-, zaj- és fény jel lem zõk kel kap cso la tos
 mérések

4 Egy sze rû mû sza ki raj zok ké szí té se
4 Az épí té sze ti, a gé pé sze ti, és az elekt ro mos do ku -

men tá ci ók ér tel me zé se
4 A fel vo nó en ge dé lye zé si és ki vi te le zé si ter vei,

 dokumentációi, ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko za tok, ki vi te le zõi nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko -
zat, érin tés vé del mi jegy zõ könyv, ke ze lé si, kar ban -

tar tá si, üze mel te té si, men té si uta sí tá sok meg lé té -
nek, tar tal má nak el len õr zé se

3 Sta ti kai és szi lárd ság ta ni szá mí tá sok el vég zé se
3 Ki ne ma ti kai és ki ne ti kai szá mí tá sok el vég zé se
4 Fel vo nók te le pí té sé vel kap cso la tos szá mí tá sok

 elkészítése
5 Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -

lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írásai, mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes
szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz -
ton sá gi be ren de zé se in

5 A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ vizs -
gá lat, idõ sza kos vizs gá lat) elõ írásai, mód sze rei,
 elvégzésük a fel vo nó egyes szer ke ze ti ele me in,
me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

5 Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá lat) elõ írásai,
mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

5 Me cha ni kus biz ton sá gi be ren de zé sek el len õr zé se
5 Vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek, biz ton sá gi kap -

cso lók, biz ton sá gi kap cso lá sok és biz ton sá gi áram -
kö rök el len õr zé se

5 Füg gesz tõ ele mek (acél sod rony kö te lek és la pos
he ve de rek, lán cok) ál la po tá nak el len õr zé se szem -
re vé te le zés sel, cél mû szer rel

5 Se bes ség ha tá ro lók vizs gá la ta
5 Fo gó ké szü lé kek vizs gá la ta
5 Üt kö zõk vizs gá la ta
5 Ak na aj tók és azok biz ton sá gi re te sze lé sé nek el len -

õr zé se, az ak na aj tók be épí té sé nek el len õr zé se
5 Fül ke aj tó-haj tá sok be ál lí tá sa, el len õr zé se
5 Me cha ni kus, üze mi fék rend sze rek vizs gá la ta
5 A fel fe lé moz gó fül ke se bes ség túl lé pé se el len védõ 

be ren de zés vizs gá la ta
5 Fül ke és el len súly kö tél be kö té sé nek el len õr zé se
5 Fel vo nó süllyesz ték és ak na fej ki ala kí tá sá nak

( védõterek) el len õr zé se
5 Haj tó tár csák, te re lõ tár csák el len õr zé se
4 Haj tó mû vek el len õr zé se, haj tó mû nél kü li felvo -

nóhajtások, gép ház nél kü li fel vo nók el len õr zé se
5 Tar tó gyá mok és ve ze tõ sí nek el len õr zé se
5 Ve szé lyes ener gi ák el len õr zés alatt tar tá sa (elekt -

ro mos, me cha ni kus)
4 Mun ka he lyi koc ká za tok fel is me ré se
4 Gép könyv ve ze té se
5 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó jel ké pek ér tel me -

zé se
5 Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz -

nálata

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pre ci zi tás

3488 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/10. szám



Dön tés ké pes ség
Ön ál ló ság
Abszt rakt gon dol ko dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Kom mu ni ká ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Át te kin tõ 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:

0280–06 Moz gó lép csõ-el len õr, szak mai is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El vég zi az üzem be he lye zés elõt ti vizs gá la tot (ta nú sí tó

vizs gá la tot), el len õr zõ vizs gá la tot (ja ví tás utá ni vizsgá -
latot)

El vég zi a ki je lölt szer ve zet al kal ma zott ja ként a pe ri o di -
kus biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la to kat (fõ vizs gá -
la tot, idõ sza kos vizs gá la tot, kar ban tar tás meg fe le lõ sé gét
el len õr zõ vizs gá la tot)

El vég zi az ön ál ló el len õr ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus biz -
ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tot (kar ban tar tás meg -
fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá la tot)

Vizs gá la tot vé gez moz gó lép csõ kön, moz gó jár dá kon,
hosszú ka rú moz gó lép csõ kön, sza bad té ri moz gó lép csõ kön
és moz gó jár dá kon

Elõ ké szí ti a vizs gá lat vég re haj tá sát, az ah hoz szük sé ges
do ku men tu mo kat, esz kö zö ket, mé rõ esz kö zö ket, sze mé lyi
vé dõ fel sze re lé se ket, el len õr zi a vizs gá la tok tár gyi és sze -
mé lyi fel té te le it

Mû sza ki mé ré se ket vé gez (hossz, szög, hely zet, se bes -
ség, gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér sék -
let stb.)

Spe ci á lis és funk ci o ná lis mû sza ki mé ré se ket vé gez ál ta -
lá nos és spe ci á lis mû sze rek kel

A mû sza ki mé ré sek ered mé nye it ér té ke li és do ku men -
tál ja

Vil la mos alap mé ré se ket vé gez (egyen- és vál ta ko zó ára -
mú áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás, frek -
ven cia, fá zis sor rend)

Rez gés-, zaj- és fény jel lem zõk kel kap cso la tos mé ré se -
ket vé gez

Egy sze rû mû sza ki raj zo kat ké szít, ta nul má nyoz za és
 értelmezi az épí té sze ti, a gé pé sze ti, és az elekt ro mos do ku -
men tá ci ó kat

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da en ge dé -
lye zé si és ki vi te le zé si ter ve it, do ku men tá ci ó it, a szük sé ges 

ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tok, ki vi te le zõi
nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko zat meg lé tét, tar tal mát

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da érin tés -
vé del mi jegy zõ köny vét, a ke ze lé si, kar ban tar tá si, üze mel -
te té si uta sí tá sok meg lé tét, tar tal mát

Vizs gál ja, hogy a be épí tett, la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra
kö te le zett rész egy sé gek (lép csõ ko csik, he ve de rek, moz -
gó kor lá tok) egyez nek-e a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó -
jár da do ku men tá ci ó já ban elõ ír tak kal, ren del kez nek-e az
elõ írt ta nú sít vánnyal és meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal

El len õr zi a moz gó lép csõk, il let ve a moz gó jár dák en ge -
dé lye zé si, il let ve ki vi te li ter ve i hez tar to zó szá mí tá so kat
(for gal mi ké pes ség gel kap cso la tos szá mí tá sok, sta ti kai és
szi lárd ság ta ni szá mí tá sok)

Szá mí tás sal el len õr zi a vo nó lán cok szi lárd sá gát, biz ton -
sá gi té nye zõ jét, el len õr zi a tar tó váz le haj lá sát

Ki szá mít ja a for gal mi ter he lést
El len õr zi a váz szer ke zet meg fe le lõ ki ala kí tá sát, szi lárd -

ság ta ni szá mí tá sát
El len õr zi a moz gó lép csõ épü let szer ke zet hez való rög -

zítését és a rez gés szi ge te lést
El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da lé te sí té -

sé re, üze mel te té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek és elõ -
írások tel je sü lé sét (tör vények, ren de le tek, szab vá nyok,
egyéb elõ írások)

Vizs gál ja, hogy a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da
épí té sze ti el he lye zé se, kör nye ze te meg fe lel-e a lé te sí té si
kö ve tel mé nyek nek

El len õr zi, hogy az al kal ma zott épü let szer ke ze tek, fel tá -
masz tá si pon tok, eme lé si pon tok és a szál lí tá si út vo na lak
ál lé kony sá ga, ter hel he tõ sé ge meg fe le lõ-e (Sta ti ku si szak -
vé le mény)

Vizs gál ja, hogy a be épí tett be ren de zést az en ge dé lye -
zett do ku men tu mok alap ján va ló sí tot ták-e meg

El len õr zi az ál ta lá nos gé pé sze ti anya gok ra és al kat ré -
szek re vo nat ko zó elõ írások tel je sü lé sét (di rek tí vák, szab -
vá nyok, mû sza ki elõ írások, mû sza ki táb lá za tok, gyárt -
mány ka ta ló gu sok)

Vizs gál ja a gép tér ki ala kí tá sát: mé re te it, a biz ton sá gi
 távolságokat, a meg kö ze lít he tõ sé gét, anya gát, meg vi lá gí -
tá sát, hõ mér sék le tét, a biz ton sá gos anyag moz ga tás le he tõ -
sé ge it

El len õr zi a lejt ak na meg fe le lõ sé gét, az elõ írt épí té sze ti
mé re tek és biz ton sá gi tá vol sá gok meg fe le lõ sé gét, egyez -
nek-e az en ge dé lye zett terv vel, meg fe lel nek-e az elõ -
írásoknak

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da ge o met -
ri ai mé re te it

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da áram fel -
vé te lét kü lön bö zõ ter he lé si vi szo nyok és a két fé le me net -
irány mel lett

Vizs gál ja a haj tó mû ki ala kí tá sát, ál la po tát, rög zí té sét,
rez gés szi ge te lé sét, a lánc haj tás, a szíj haj tás, a po li gon ke -
rék ki ala kí tá sát, meg mé ri a zaj- és rez gé si szin te ket

El len õr zi az üze mi fék és a ki egé szí tõ fék (me cha ni kus
fék szer ke zet) ki ala kí tá sát, mû kö dé sét kü lön bö zõ ter he lé si
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vi szo nyok mel lett, ki szá mít ja a fék ter he lést, meg mé ri a
fék uta kat, a gyor su lást és a las su lást, fel ve szi a fék szer ke -
zet(ek) kez de ti jel leg gör bé it

El len õr zi a bur ko la tok me cha ni kai szi lárd sá gát
El len õr zi a tö meg köz le ke dé si moz gó lép csõk kö ve tel -

mé nye i nek be tar tá sát
El len õr zi a for dí tó ál lo más biz ton sá gi be ren de zé se it

(lánc fe szí tés), a lép csõ ko csik, il let ve a he ve der meg ve ze -
té sét és a gör gõk ki ala kí tá sát, ál la po tát

El len õr zi az alak zá ró haj tá so kat, szíj haj tá so kat, mul tip -
lex lánc haj tá so kat

El len õr zi a túl se bes ség kor lá to zá sá nak, az aka rat lan
irány vál tás meg aka dá lyo zá sá nak meg ol dá sát, mû kö dé sét

El len õr zi az elekt ro mos be ren de zé sek meg fe le lõ sé gét
(do ku men tá ci ó val való meg egye zõ ség, érin tés vé de lem,
túl áram vé de lem, biz ton ság tech ni kai föl de lés, biz ton sá gos
áram ta la ní tás)

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da ve zér lé si 
do ku men tá ci ó it, ér tel me zi és a raj zon el len õr zi az elekt ro -
mos áram kö rök mû kö dé sét, a fõ-, a biz ton sá gi és a jel zõ
áram kö rök fel épí té sé nek he lyes sé gét, a fon to sabb funk -
ció áram kö re i nek a mû kö dé sét

Fel is me ri a jel lem zõ hi bá kat a ve zér lés ben, fel is me ri
a mik ro pro cesszo ros ve zér lé sek fel épí té sét, mû kö dé sét,
prog ra mo zá si le he tõ sé ge it

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da fõ-, biz -
ton sá gi és jel zõ áram kö re i nek he lyes mû kö dé sét, funk ci o -
ná lis pró bá val el len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét

Üze mi pró bák alap ján meg gyõ zõ dik a moz gó lép csõ,
 illetve a moz gó jár da ren del te tés sze rû mû kö dé sé rõl

El len õr zi a mo tor hõ vé del mét, az elekt ro mos ve ze té kek
ki vá lasz tá sát, szi ge te lé sét, a sor ka pocs-kö té se ket, a vé let -
len érin tés el le ni me cha ni kai vé del me ket

El len õr zi a vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek és biz ton -
sá gi kap cso lók (kap cso lá sok) meg lé tét és meg fe le lõ sé gét,
mû kö dõ ké pes sé gét, szab vá nyos ki ala kí tá sát, be ál lí tá sát

El len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét kar ban tar tá si
üzem mód so rán

El len õr zi az üzem ügye let, il let ve a disz pé cser köz pont
meg fe le lõ mû kö dé sét, a vész jel zés, il let ve a táv vész jel zés
ki ala kí tá sát, he lyes és jó vá ha gyott mû kö dé sét

El len õr zi és do ku men tál ja az üze me lõ be ren de zés ál la -
po tát, biz ton sá gi be ren de zé se i nek meg fe le lõ mû kö dé sét

El len õr zi a jel zé sek és vi lá gí tás (gép tér, be lé põ szint ek)
meg fe le lõ sé gét, be táp lá ló áram kö re it

El len õr zi, hogy a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da
gyár tók ál tal ké szí tett sze re lé si és be épí té si tech no ló gi á ját
(szál lí tás, de po ná lás, eme lés és kö tö zés, po zi ci o ná lás, be -
ál lí tás, lán cok és lép csõk sze re lé se, há ló zat ra csat la koz ta -
tá sa) be tar tot ták-e

El len õr zi, hogy a hely szí nen a szük sé ges do ku men tu -
mok, fi gyel mez te tõ fel ira tok meg fele lõen ren del ke zés re
áll nak-e

El len õr zi a me cha ni kus biz ton sá gi be ren de zé sek meg lé -
tét és meg fe le lõ sé gét

El len õr zi a haj tá sok (lép csõ kar, kor lát) meg fe le lõ sé gét
kü lön bö zõ ter he lé si vi szo nyok mel lett

Vizs gál ja az al kal ma zott in dí tá si mó do kat (csú szó gyû -
rûs, rö vid re zárt, sza bá lyo zott aszink ron mo to rok)

El len õr zi a me cha ni kus rész egy sé gek be ál lí tá sát
El len õr zi a lép csõ ko csik és a moz gó kor lá tok se bes sé gét
El len õr zi a lán cok és egyéb ke né si he lyek (au to ma ti kus) 

ke né sét
El len õr zi a jel zé sek, vi lá gí tás, fel ira tok, meg fe le lõ sé gét
El len õr zi a moz gó kor lát, a mell vé dek ki ala kí tá sát, ál la -

po tát
El len õr zi a lép csõ sza lag, a já ró la pok, a he ve der, a fé sûk

ki ala kí tá sát, ál la po tát
El len õr zi a ve ze tõ pá lyák, vég ál lás kap cso lók, lán cok,

csap ágyak meg fe le lõ ki ala kí tá sát, ál la po tát
Gyár tói se géd let alap ján el len õr zi a be ren de zés hiba -

diagnosztikai rend sze ré nek mû kö dé sét
Vizs gál ja a moz gó lép csõ-haj tá sok ki ala kí tá sát, ál la po -

tát kü lön bö zõ üzem ál la po tok ban (in dí tás, fé ke zés, me le -
ge dés)

Vizs gál ja az elekt ro mos há ló za tok meg fe le lõ sé gét
( dokumentációval meg egye zõ ség, érin tés vé de lem, túl -
áram vé de lem, biz ton sá gos áram ta la ní tás)

El len õr zi, hogy a be ren de zést rend sze re sen és szak sze -
rû en kar ban tart ják-e, az üze mel te tés biz ton sá gos-e

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da ál ta lá nos 
mû sza ki ál la po tát, a rész egy sé gek és az al kat ré szek ko pá -
sát, meg ha tá roz za a szük sé ges ja ví tá sok mér té két és ja vas -
la tot tesz a szük sé ges fel újí tá sok ra

El vég zi a kü lön bö zõ funk ció pró bá kat, nem meg fe le lõ
mû kö dés ese tén azt do ku men tál ja

Biz ton sá got érin tõ hi á nyos ság ese tén meg elõ zõ in téz ke -
dést tesz, szük ség ese tén le ál lít ja a be ren de zést

Ki ok tat ja és vizs gáz tat ja az üze mel te tõ ál tal üzem ügye -
le tes nek ki je lölt sze mé lye ket az üze mel te tés sel járó fel -
ada ta ik ra, kö te les sé ge ik re

Mû sza ki, jogi, gaz da sá gos sá gi célú fel hasz ná lás ra szak -
vé le ményt ké szít

Meg ál la pí tá sa it a gép könyv ben és jegy zõ könyv ben
 dokumentálja, il let ve azok ról tá jé koz tat ja az üze mel te tõt

Szá mí tó gé pes mé ré si, adat gyûj té si, ér té ke lé si fel ada to -
kat vé gez, adat nyil ván tar tó és do ku men tá ci ós fel ada to kat
lát el

Tel je sí ti az or szá gos nyil ván tar tás felé fenn ál ló adat -
szol gál ta tá si és be je len té si kö te le zett sé gét

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 Moz gó lép csõk és moz gó jár dák for gal mi kö ve tel -

mé nyei, szá mí tá sa, az elõ írt sta ti kai és szi lárd ság -
ta ni szá mí tá sok

A A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da for gal mi ter -
he lé sé nek ki szá mí tá sa, a vo nó lán cok szi lárd sá gá -
nak, biz ton sá gi té nye zõ jé nek el len õr zé se, a tar tó -
váz le haj lá sá nak szá mí tá sos el len õr zé se
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B A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da épü let szer ke -
ze tek hez való rög zí té se, rez gés szi ge te lé se

B Há rom fá zi sú aszink ron- és szink ron mo to rok,
egyen ára mú mo to rok szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, a szük sé ges mo tor tel je sít mény szá mí tá sa

B Csi ga haj tó mû vek, fo gas ke rék-haj tó mû vek, boly -
gó mû ves haj tó mû vek szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, fék szer ke ze tek

C Tö me gek és len dí tõ nyo ma té kok re du ká lá sa, a
lend ke rék al kal ma zá sa, mé re te zé se

A Lánc haj tá sok tu laj don sá gai, „po li gon-ha tás”, haj -
tás mul tip lex lán cok kal, ék szíj jal

A Moz gó lép csõ, moz gó jár da te le pí té si terv (egy más
mel let ti, fe let ti és X-el he lye zés)

C Moz gó lép csõk fon to sabb be épí té si mé re tei
A Moz gó lép csõk, moz gó jár dák, hosszú ka rú moz gó -

lép csõk, sza bad té ri moz gó lép csõk és moz gó jár dák
ki ala kí tá sa, elõ írásai

B A la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra kö te le zett rész egy sé -
gek (lép csõ ko csik, he ve de rek, moz gó kor lá tok)
vizs gá la ta

C A haj tás sza bá lyo zás el mé le ti alap jai, ve zé relt haj -
tá sok és zárt hur kú sza bá lyo zott haj tá sok

B Vil la mos haj tá sok for du lat szám-sza bá lyo zá sa,
 háromfázisú vál ta ko zó ára mú fe szült ség-sza bá lyo -
zás, frek ven cia vál tók, a for du lat szám szá mí tá sa

B Moz gó lép csõk súr ló dá si vi szo nyai, ha tás fo ka, a
kor lá tok me le ge dé se és an nak kö vet kez mé nyei

B A szük sé ges mo tor tel je sít mény szá mí tá sa
A Moz gó lép csõk, moz gó jár dák szál lí tá si tel je sít mé -

nyé nek szá mí tá sa
A A moz gó lép csõk és a moz gó jár dák szer ke ze té nek

és be épí té sé nek har mo ni zált és ho no sí tott biz ton -
sá gi elõ írásai

A A moz gó lép csõk és a moz gó jár dák szer ke ze té nek
és be épí té sé nek ko ráb bi biz ton sá gi elõ írásai

C Sze re lés uta sí tá sok ér tel me zé se
B Váz szer ke zet és pá lya test össze sze re lé se, a tar tó -

váz le haj lá sá nak mé ré se
A A lánc és a lép csõ ko csik ki ala kí tá sai, sze re lé se
B Me cha ni kus rész egy sé gek és al kat ré szek sze re lés -

tech no ló gi á ja
B Gép tér és sze rel vé nyei, fel ira tok, fi gyel mez te tõ

táb lák
A Üze mi és ki egé szí tõ fék szer ke zet és an nak mû köd -

te té se, a fék ter he lés szá mí tá sa, gyor su lás, las su lás
mé ré se, fék utak mé ré se, szá mí tá sa, a fék szer ke zet
kez de ti jel leg gör bé i nek fel vé te le

A A for dí tó ál lo más biz ton sá gi be ren de zé sei (lánc -
feszítés), a lép csõ ko csik, il let ve a he ve der meg ve -
ze té se és a gör gõk ki ala kí tá sa

A A túl se bes ség kor lá to zá sá nak, az aka rat lan irány -
vál tás meg aka dá lyo zá sá nak meg ol dá sa, mû kö dé se

A Kor lát-haj tás mû kö dé se, szink ron fu tás biz to sí tá sa, 
a kor lát szer ke ze te és fe szí té sé nek be ál lí tá sa, a
mell véd ki ala kí tá sa

A A lép csõ sza lag, a já ró la pok, a he ve der és a fé sûk
ki ala kí tá sa

A A ve ze tõ pá lyák, vég ál lás kap cso lók, lán cok, csap -
ágyak ki ala kí tá sa

A Me cha ni kus és elekt ro mos biz ton sá gi be ren de zé -
sek mû kö dé se és el len õr zé se

A A lánc ki vá lasz tá sa, mé re te zé se, biz ton sá gi té nye -
zõ je, be sze re lé se, be ál lí tá sa, mû köd te té se, ke né se

B A haj tás fel épí té se, a haj tó mû, meg haj tó mo tor,
 áttétel szer ke ze te, mû köd te té se, tel je sít mé nyé nek
el len õr zé se

C Moz gó lép csõk ke né si rend szer e

B Moz gó lép csõk és moz gó jár dák szál lí tá sa, mun ka -
he lyi de po ná lá sa, eme lé se, kö tö zé se, hely szí ni
szál lí tá sa, be eme lé se, be ál lí tá sa, eme lõ pon tok
 kialakítása az épü let szer ke ze ten, il let ve mo bil áll -
vá nyok kal

C Ke nõ ola jok fi zi kai jel lem zõi, al kal ma zá sa, ki vá -
lasz tá sa

B Moz gó lép csõ ve zér lé sek, jel zé sek

B Elekt ro ni kus ve zér lé sek alap jai, a mik ro pro cesszo -
rok fel épí té se, prog ra mo zá sá nak elvi alap jai

B Adat át vi te li rend sze rek, nem gal va ni kus kap cso la -
tok

A Fõ áram kö rök és biz ton sá gi áram kö rök

A Moz gó lép csõ, il let ve moz gó jár da haj tá sá nak áram -
kö re és a for gás irány, va la mint a se bes ség vál toz ta -
tá sa

A Vil la mos biz ton sá gi kap cso lók és kap cso lá sok

A A mo tor túl ára má nak fi gye lé se

A A vész le ál lí tó kap cso lók

B A moz gó lép csõk és moz gó jár dák jel zõ- és vi lá gí tó
áram kö rei

A Vész jel zõk, táv vész jel zõk, disz pé cser köz pon tok

C Ká be le zé si és hu za lo zá si terv

C Áram út-terv

B Moz gó lép csõk, moz gó jár dák kar ban tar tá sa

A Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -
lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írásai, mód sze rei, el vég zé sük a moz gó lép csõk
és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti ele me in, me cha -
ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

A A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ-, idõ -
sza kos vizs gá lat) elõ írásai, mód sze rei, el vég zé sük
a moz gó lép csõk és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

A Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá lat) elõ írásai,
mód sze rei, el vég zé sük a moz gó lép csõk és moz gó -
jár dák egyes szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és
vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in
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A A ki je lölt szer ve ze tek, az el len õrök és az üze mel te -
tõk adat köz lé si kö te le zett sé gei a köz pon ti nyil ván -
tar tás felé

A Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek moz gó lép csõk re és moz gó jár dák ra vo nat -
ko zó elõ írásai

B A moz gó lép csõk és moz gó jár dák sze re lé sé nek és
kar ban tar tá sá nak tech no ló gi á ja

B A moz gó lép csõk és moz gó jár dák meg bíz ha tó sá ga
A Elekt ro mos, me cha ni kus ener gi ák ve szé lyei, a ve -

szély el ke rü lé se
B Eme lés, kö tö zés, szál lí tás sza bá lyai
B Gé pek, esz kö zök rend sze res el len õr zé se
A Érin tés vé de lem, test zár lat el le ni vé de lem

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Di ag ra mok ol va sá sa, ér tel me zé se, ké szí té se
4 Sze re lé si, be épí té si uta sí tá sok ér tel me zé se
4 Gép könyv, ke ze lé si, sze re lé si, kar ban tar tá si út mu -

ta tók al kal ma zá sa
4 Ká be le zé si és hu za lo zá si terv ér tel me zé se
4 Áram út-terv ér tel me zé se
5 Mû sza ki mé ré sek (hossz, szög, hely zet, se bes ség,

gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér -
sék let stb.)

5 Spe ci á lis és funk ci o ná lis mû sza ki mé ré sek ál ta lá -
nos és spe ci á lis mû sze rek kel

5 A mû sza ki mé ré sek ered mé nye i nek ér té ke lé se és
do ku men tá lá sa

5 Vil la mos alap mé ré sek (egyen- és vál ta ko zó ára mú
áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás,
frek ven cia, fá zis sor rend)

5 Rez gés-, zaj- és fény jel lem zõk kel kap cso la tos mé -
ré sek

4 Egy sze rû mû sza ki raj zok ké szí té se
4 Az épí té sze ti, a gé pé sze ti és az elekt ro mos do ku -

men tá ci ók ér tel me zé se
4 A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da en ge dé lye zé -

si és ki vi te le zé si ter ve i nek, do ku men tá ci ó i nak el -
len õr zé se

4 A szük sé ges ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi lat -
ko za tok, ki vi te le zõi nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko zat, 
érin tés vé del mi jegy zõ könyv, a ke ze lé si, kar ban tar -
tá si, üze mel te té si, men té si uta sí tá sok meg lé té nek,
tar tal má nak el len õr zé se

3 Sta ti kai és szi lárd ság ta ni szá mí tá sok el vég zé se
3 Ki ne ma ti kai és ki ne ti kai szá mí tá sok el vég zé se
4 A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da te le pí té sé vel

kap cso la tos szá mí tá sok el ké szí té se
5 Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -

lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írásai, mód sze rei, el vég zé sük a moz gó lép csõk
és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti ele me in, me cha -
ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

5 A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ-, idõ -
sza kos vizs gá lat) elõ írásai, mód sze rei, el vég zé sük

a moz gó lép csõk és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

5 Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ) elõ írásai, mód sze rei,
el vég zé sük a moz gó lép csõk és moz gó jár dák egyes
szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz -
ton sá gi be ren de zé se in

5 Me cha ni kus biz ton sá gi be ren de zé sek el len õr zé se
5 Vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek, biz ton sá gi kap -

cso lók, biz ton sá gi kap cso lá sok és biz ton sá gi áram -
kö rök el len õr zé se

5 Vo nó ele mek és haj tó ele mek (ék szí jak és lán cok)
ál la po tá nak el len õr zé se

5 Fék szer ke ze tek és azok be ál lí tá sá nak el len õr zé se,
fék utak, las su lás, gyor su lás mé ré se, a me cha ni kus
fé kek jel leg gör bé i nek kez de ti fel vé te le

5 A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da haj tá sá nak,
üze mi és ki egé szí tõ fék szer ke ze té nek vizs gá la ta

5 Lép csõ ko csik, a vo nó lánc, a lép csõ ve ze tõ pá lya,
a moz gó kor lát-haj tás el len õr zé se

5 A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da ve zér lé sé -
nek, jel zé se i nek vizs gá la ta

5 Ve szé lyes ener gi ák el len õr zés alatt tar tá sa (elekt -
ro mos, me cha ni kus)

4 Mun ka he lyi koc ká za tok fel is me ré se
4 Gép könyv ve ze té se
5 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó jel ké pek ér tel me -

zé se
5 Mun ka biz ton sá gi 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
Pre ci zi tás
Dön tés ké pes ség
Ön ál ló ság
Abszt rakt gon dol ko dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Kom mu ni ká ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend szer ben való gon dol ko dás

A 61 521 01 0010 61 01 azo no sí tó szá mú, Fel vo nó el len õr
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

0266–06 Jogi és pénzügyi ismeretek

0279–06 Felvonóellenõr, szakmai ismeretek
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A 61 521 01 0010 61 02 azo no sí tó szá mú, Moz gó lép csõ-el len õr
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

0266–06 Jogi és pénzügyi ismeretek

0280–06 Mozgólépcsõ-ellenõr, szakmai ismeretek

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:
0266–06 Jogi és pénz ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A jogi és pénz ügyi is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

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:
0279–06 Fel vo nó el len õr, szak mai is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A fel vo nó-el len õri szak mai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A fel vo nó-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ta és

tech ni ká ja
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:
A fel vo nó-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ti be mu -

ta tá sa szak irá nyú tan mû hely ben, vagy ki je lölt be ren de zés -
nél, vagy gya kor la ti fel adat meg ol dá sá nak váz la tát kell be -
mu tat ni és is mer tet ni

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 vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

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:
0280–06 Moz gó lép csõ-el len õr, szak mai is me re tek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A moz gó lép csõ-el len õri szak mai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A moz gó lép csõ-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ta

és tech ni ká ja
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:
A moz gó lép csõ-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ti

be mu ta tá sa szak irá nyú tan mû hely ben, vagy ki je lölt be ren -
de zés nél, vagy gya kor la ti fel adat meg ol dá sá nak váz la tát
kell be mu tat ni és is mer tet ni

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 vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan

A 61 521 01 0010 61 01 azo no sí tó szá mú, Fel vo nó el len -
õr 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: 10%
2. vizs ga rész: 90%
A 61 521 01 0010 61 02 azo no sí tó szá mú, Moz gó lép -

csõ-el len õr 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: 10%
3. vizs ga rész: 90%

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
Fel vo nó el len õr

Moz gó lép csõ-
el len õr

Gépipari alapmérések eszközei X X

Alak- és helyzetpontossági
mérések eszközei (általános,
speciális)

X X

Erõmérõ eszközök és mûszerek X X

Villamos alapmérés eszközei X X

Érintésvédelmi mérõeszközök 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
Fel vo nó el len õr

Moz gó lép csõ-
el len õr

Hidraulikus mérések eszközei X

Hõmérséklet és hõmennyiség
mérés eszközei

X X

Sebesség, gyorsulás, rezgés- és
zajmérés eszközei

X X

Személyi számítógép X X

Elektromos kisgépek X X

Lakatos kéziszerszámok X X

Egyéni védõeszközök X X

VII.

 Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra 
de le gál ja. A vizs ga szer ve zõ in téz mény a vizs ga szak te rü -
le té nek figye lembe véte lével kéri fel az ille té kes szak mai
ka ma rát vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.

4. melléklet
a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelethez

KÉMÉNYVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 814 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ké mény vizs gá ló

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 33 814 01 0100 31 01
Meg ne ve zés: Ké mény sep rõ

3.2. El ága zás: Nincs

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5351

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

Kéményvizsgáló 2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ké mény vizs gá 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 be me ne ti kom pe ten ci ák fel -

so ro lá sát e ren de let 13. mel lék le te tar tal maz za.
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: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
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: Ké mény sep rõ
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: 500
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya té kos ság gal

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

5351 Tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Meg te rem ti az el len õr zés fel té te le it
Égés ter mék-el ve ze tõ be ren de zést és tar to zé ka it tisz tít ja
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Égés ter mék-el ve ze tõ el len õr zést és mû sza ki fe lül vizs -
gá la tot vé gez (új ké szü lék üzem be he lye zé se kor ké szü lék -
cse re, il let ve a ké szü lék újra üzem be he lye zé se kor)

A meg ren de lõ nek (fel ké rés re) mé ré se ket vé gez
Füst gáz ol da li tü ze lõ be ren de zést tisz tít
Ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé get foly tat, kap cso la tot tart

a szol gál ta tás ér de kelt je i vel

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

31 522 03 0000 00 00 Légtechnikai rendszerszerelõ

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:

0055–06 Ké mény tisz tí tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ki száll a hely szín re
Fel ve szi a kap cso la tot a tu laj do nos sal, a meg ren de lõ vel
Kí vül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Be lül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Meg gyõ zõ dik az égés ter mék-el ve ze tõ tisz tít ha tó sá gá ról 

(pl. a tisz tí tó aj tó meg lé té rõl)
El há rít ja a du gu lást szab vány szer szám mal
Égés ter mék-el ve ze tõ tisz tí tást vé gez
Szük ség sze rint ké mény ége tést vé gez, amennyi ben a

fel té te lek adot tak
El olt ja a ké mény tü zet
Füst csa tor ná ból el tá vo lít ja a kor mot
Ki sze di a ko rom zsák ból a kor mot a tu laj do nos ál tal biz -

to sí tott edény be
Meg lé võ te tõ raj zot el len õriz
El len õr zi a nyom vo na lat
Szak szer szám mal (pl. tü kör, kör ke fés go lyós ké szü lék)

el len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ át jár ha tó sá gát
Inf ra vö rös ka me rá val fel tár ja az égés ter mék-el ve ze tõ

eset le ges hi bá it (pl. du gu lás meg ha tá ro zá sa)
Mû szer rel vagy pá ra le mez zel vizs gál ja az égés ter mék

ma ra dék ta lan el tá vo zá sát
Mé rõ sza lag gal el len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ mé re te it
Ko rom ta la ní tást vé gez ké zi szer szám mal (pl. csõ ke fé vel)
Ko rom ta la ní tást vé gez gépi szer szám mal (pl. csi szo ló -

gép pel)
Ko rom ta la ní tást vé gez vegy sze res úton
Elõ ze tes ér te sí tést küld az el len õr zés, mun ka vég zés idõ -

pont já ról
Mun ka iga zol ta tást vagy kész pén zes be sze dést 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:
B Anyag is me ret
C Fi zi ka (hõ tan)
A Tü ze lés tech ni kai szab vá nyok
A Szak mai szá mí tá sok (ké mény mé re te zés, áram lás -

tech ni ka)
B Épí té sze ti alap is me re tek
B Mû sze rek mû kö dé se
C Mû sza ki rajz, szak rajz
A Mun ka biz ton ság, tûz- és kör nye zet vé de lem
A Tü ze lés tech ni kai be ren de zé sek (faj tái, szer ke ze -

tük, mû kö dé sük)
A Szak mai szer szá mok al kal ma zá si, kar ban tar tá si

 lehetõségei
B Mû sze rek al kal ma zá si le he tõ sé gei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szö veg meg ér té se
3 Hal lott szö veg meg ér té se
3 Raj zi kész sé gek, ké pes sé gek
3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel -

me zé se
3 Sza bad ké zi raj zo lás
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
4 Kom plex esz köz hasz ná lat
4 A szak má ban el ter jedt és szab vá nyos kézi ké mény -

sep rõ szer szá mok (pl. csõ ke fe, kör ke fés go lyós ké -
szü lék stb.) hasz ná la ta

4 A szak má ban ál ta lá no san hasz nált gépi esz kö zök
al kal ma zá sa

4 Mé rõ esz kö zök, vizs gá ló esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ru gal mas ság
Koc ká zat vál la lás
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Lá tás
Erõs fi zi kum
Egyen súly ér zé ke lés
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ha tá ro zott ság
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
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 megne -
vezése:

0056–06 Ké mény el len õr zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg gyõ zõ dik az égés ter mék-el ve ze tõ el len õriz he tõ sé -

gé rõl
El len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ épí tés fo lya ma tát
Te tõ raj zot ké szít
Ter he lé si váz la tot ké szít
El len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ és a tü ze lõ be ren de zés

össz hang ját
Tûz vé del mi el len õr zést vé gez
Mû szer rel meg mé ri a gáz tö mör sé get
Hu zat mé rést vé gez
Ka me rás égés ter mék-el ve ze tõ vizs gá la tot vé gez
Méri, ki szá mít ja a tü ze lõ be ren de zés ha tás fo kát
Meg mé ri az égés ter mék hõ mér sék le tét, elem zi az össze -

té te lét
Szab vány sze rint el len õr zõ mé ré se ket vé gez
A mé ré si ered mé nyek is me re té ben tü ze lés tech ni kai

 tanácsokat ad (ener gia meg ta ka rí tás, kör nye zet vé de lem
 terén)

Szem re vé te le zi a ka zán ál la po tát (pl. kor ró zió vizs gá la ta)
Nyil ván tar tás ba ve szi a pa na szo kat, ész re vé te le ket
Nyil ván tar tás ba ve szi a meg ren de lé se ket (pl. el len õr -

zés, új ké mény üzem be he lye zés stb.)
Ve ze ti a sor mun ka köny vet
Fo lya ma to san tart ja a kap cso la tot a ter ve zõ vel, a ki vi te -

le zõ vel, a szak ha tó sá gok kal és a gáz szol gál ta tó val
Szak vé le ményt, meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt vagy hi ba -

jegy zé ket ké szít
Ki száll a hely szín re
Fel ve szi a kap cso la tot a tu laj do nos sal, a meg ren de lõ vel
Kí vül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Be lül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Meg gyõ zõ dik az égés ter mék-el ve ze tõ tisz tít ha tó sá gá ról 

(pl. a tisz tí tó aj tó meg lé té rõl)
El há rít ja a du gu lást szab vány szer szám mal
Égés ter mék-el ve ze tõ tísz tí tást vé gez
Füst csa tor ná ból el tá vo lít ja a kor mot
Mû szer rel vagy pá ra le mez zel vizs gál ja az égés ter mék

ma ra dék ta lan el tá vo zá sát
Ko rom ta la ní tást vé gez ké zi szer szám mal (pl. csõ ke fé vel)
Ko rom ta la ní tást vé gez gépi szer szám mal (pl. csi szo ló -

gép pel)
Ko rom ta la ní tást vé gez vegy sze res úton

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 Anyag is me ret
C Fi zi ka (hõ tan)
A Tü ze lés tech ni kai szab vá nyok

A Szak mai szá mí tá sok (ké mény mé re te zés, áram lás -
tech ni ka)

B Épí té sze ti alap is me re tek
B Mû sze rek mû kö dé se
C Mû sza ki rajz, szak rajz
A Mun ka biz ton ság, tûz- és kör nye zet vé de le mi is me -

re tek
A Tü ze lés tech ni kai be ren de zé sek (faj tái, szer ke ze -

tük, mû kö dé sük)
A Szak mai szer szá mok al kal ma zá sa, kar ban tar tá sa
B Mû sze rek al kal ma zá si le he tõ sé gei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szö veg meg ér té se
3 Hal lott szö veg meg ér té se
3 Raj zi kész sé gek, ké pes sé gek
3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel -

me zé se
3 Sza bad ké zi raj zo lás
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
4 Kom plex esz köz hasz ná lat
4 A szak má ban el ter jedt és szab vá nyos kézi ké mény -

sep rõ szer szá mok (pl. csõ ke fe, kör ke fe go lyós ké -
szü lék stb.) hasz ná la ta

4 A szak má ban ál ta lá no san hasz nált gépi esz kö zök
hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ru gal mas ság
Koc ká zat vál la lás
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Lá tás
Erõs fi zi kum
Egyen súly ér zé ke lés
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész ség
Ha tá ro zott ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A 33 814 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ké mény vizs gá 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

0055–06 Kémény tisztítása

0056–06 Kémény ellenõrzése
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A 33 814 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ké mény sep rõ
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

0055–06 Kémény tisztítása

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 szer ben is ok tat ha tó szak ké pe sí tés 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:
0055–06 Ké mény tisz tí tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ké mény meg kö ze lí té se, ké mény át vizs gá lá sa, ki tisz tí -

tá sa, du gu lá sok el há rí tá sa, jegy zõ köny vek el ké szí 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 hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ké mény mû sza ki pa ra mé te rei, tí pu sai és a ké mény re

vo nat ko zó kör nye zet vé del mi és mun ka biz ton sá gi elõ -
írások

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: 70%
2. 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:
0056–06 Ké mény el len õr zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tü ze lõ be ren de zés ha tás fo ka, ké mény mé re te zé se (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: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ké mény tö mí té sé nek és át jár ha tó sá gá nak el len õr zé se

mé rõ szer szá mok kal, mé rõ esz kö zök kel
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: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan

A 33 814 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ké mény vizs -
gá ló 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%
A 33 814 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ké mény sep rõ 

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

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

Ké mény-
vizs gá ló

Ké mény sep rõ

Tömörségvizsgáló X

Kézikefe X X

Mechanikus füstnyomás mérõ
készülék

X X

Kéménymérce X

Körkefés golyóskészülék X X

Rugós aparát X X

Fibriszfejes aparát X X

Visszaáramlás jelzõ X

Kéménykulcs X X

Kaparóvas X X

Égetõkanna X X

Kötél X X

Központi acélszálas kefefej X X

Brigond X X

Hideg füstpatron X X

Gázolaj X X

Dugulásjelzõ készülék X X

Huzatmérõ X

Ferdecsöves huzatmérõ X

Mûanyag kefefej X X

Légnyomás mérõ X

Kéményvizsgáló kamera X

Ellenõrzõ tükör, páralemez X X

Füstgáz elemzõ mûszer 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

Ké mény-
vizs gá ló

Ké mény sep rõ

Gumidugó X

Védõfelszerelések

Azbeszt kesztyû X X

Szájkendõ X X

Fejvédõ (kapin) X X

Gumitalpú bakancs 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

Ké mény-
vizs gá ló

Ké mény sep rõ

Védõ szemüveg X X

Munkavédelmi kesztyû X X

Formaruha X X

Beülõs heveder X X

Munkavédelmi sisak X X
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5. melléklet a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelethez

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 egyen ér té kû szak ké pe sí tés
azo no sí tó szá ma és meg ne ve zé seazo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 61 582 01 0000 00 00 Épí té si mû sza ki el len õr I. 71 5801 01 Épí té si mû sza ki
el len õr I. [Épü let (É), Mély épí tés
és mély épí té si mû tár gyak (M),
Épít mény-épü let gé pé szet (G),
Épít mény- és épü let vil la mos ság
(V) szak irány]

0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés: Épí té si
mû sza ki el len õr II.

53 5801 03 Épí té si mû sza ki
el len õr II. [Épü let (É), Mély épí tés
és mély épí té si mû tár gyak (M),
Épít mény- épü let gé pé szet (G),
Épít mény- és épü let vil la mos ság
(V) szak irány]

2. 61 521 01 Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õr

0010 61 01 El ága zás: Fel vo nó el len õr 71 5483 01 Fel vo nó- és
moz gó lép csõ-el len õr
(Fel vo nó el len õr szak irány)

0010 61 02 El ága zás: Moz gó lép csõ-el len õr 71 5483 01 Fel vo nó- és
moz gó lép csõ-el len õr
(Moz gó lép csõ-el len õr szak irány)

3. 33 814 01 0000 00 00 Ké mény vizs gá ló 33 7899 01 Ké mény sep rõ és
tü ze lés tech ni kai kar ban tar tó

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Ké mény sep rõ 33 7899 01 Ké mény sep rõ és
tü ze lés tech ni kai kar ban tar tó



6. melléklet
a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelethez

I. Szakmai ismeretek fogalma

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 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 biz ton sá gi, 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.); egysze -
rûek, 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
 hibázás 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 biz ton sá gi, 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 -
meikben 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
 segítség 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 biz ton sá gi, 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,  ismerhetõk 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.

II. Szakmai készség fogalma

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 -
álló, 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
 ismeretek 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
 között 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  javítására.

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
 ismeretek meg fe le lõ mi nõ sé gû al kal ma zá sá ra.
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
1/2009. (I. 27.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák
kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Zsur kán Bé lát 2009. feb ru ár 28-ai ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Tö mös vá ry Já nost 2009. de cem ber 31-ei ha tállyal
bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. For czek Ta mást,

dr. Gyu la fal vi Edit het,

dr. Merk né dr. Töm böly Gab ri el la Tün dét,

dr. Né meth Re ná tát,

dr. Szûcs Pé tert,

Vis nyár né dr. Ba ra ti Má ri át és

dr. Vö rös Bar ba rát

2009. feb ru ár 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Ba gyu la Li li á na Zsa net tet,

dr. Bö gös Fru zsi nát és

dr. Kiss Ani tát

a 2009. feb ru ár 1. nap já tól 2012. ja nu ár 31. nap já ig ter -
je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. ja nu ár 20.

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

KEH ügy szám: IV-4/00189-1/2009.

A köztársasági elnök
2/2009. (I. 27.) KE

határozata

nyugállományú pénzügyõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére dr. Soós
Lász ló Ká roly nyug ál lo má nyú pénz ügy õr dan dár tá bor no kot
2009. ja nu ár 26-ai ha tállyal, nyug ál lo má nyú pénz ügy õr
 vezérõrnaggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2009. ja nu ár 12.

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

El len jegy zem:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/05676/2008.

A köztársasági elnök
3/2009. (I. 27.) KE

határozata

pénzügyõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére Vályi-
 Nagy Vil mos pénz ügy õr ez re dest 2009. ja nu ár 26-ai ha -
tállyal, pénz ügy õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. ja nu ár 12.

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

El len jegy zem:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/05675/2008.
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
3/2009. (I. 27.) ME

határozata

az Európai Közösség által az Albán Köztársasággal,
Bosznia-Hercegovinával, Macedóniával,
Montenegróval, a Szerb Köztársasággal,

továbbá a Moldáviai Köztársasággal,
az Orosz Föderációval és Ukrajnával kötött

visszafogadási megállapodások kétoldalú végrehajtási 
jegyzõkönyveinek létrehozására adott

felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek az Eu ró pai Kö zös ség ál tal az Al bán Köz -
tár sa ság gal, Bosz nia-Her ce go vi ná val, Ma ce dó ni á val,
Mon te neg ró val, a Szerb Köz tár sa ság gal, to váb bá a Mol dá -
vi ai Köz tár sa ság gal, az Orosz Fö de rá ci ó val és Uk raj ná val
kö tött vissza fo ga dá si meg ál la po dá sok két ol da lú vég re haj -
tá si jegy zõ köny ve i nek (a to váb bi ak ban: vég re haj tá si jegy -
zõ köny vek) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a
tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok
ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze te ket kéz je gyé vel
lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a vég re haj tá si
jegy zõ köny vek lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si 
ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és a 
kül ügy mi nisz tert, hogy a vég re haj tá si jegy zõ köny vek lét -
re ho zá sát kö ve tõ en a vég re haj tá si jegy zõ köny vek vég -
leges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról
szó ló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor -
mány elé.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A miniszterelnök
4/2009. (I. 27.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a Miskolc–Kosièe (Kassa) gyorsforgalmi út

határcsatlakozási szakaszának kijelölésérõl szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener -
gia ügyi mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap -
ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Mis kolc–Ko si èe
(Kas sa) gyors for gal mi út ha tár csat la ko zá si sza ka szá nak
ki je lö lé sé rõl szó ló egyez mény (a to váb bi ak ban: egyez -
mény) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben – a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár -
gya lá sok ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je -
gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert, hogy az egyez mény lét re -
ho zá sát kö ve tõ en az egyez mény vég le ges szö ve gé nek
meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás ról szó ló ha tá ro zat ter -
ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A külügyminiszter
8/2009. (I. 27.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti
audiovizuális kapcsolatokról  szóló, Budapesten, 2008. február 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl  szóló

186/2008. (VII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3.  §-ának hatálybalépésérõl

A 186/2008. (VII. 22.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz löny 2008. jú li us 22-i, 107. szá má ban ki hir de tett, a  Magyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti au di o vi zu á lis kap cso la tok ról
 szóló, Bu da pes ten, 2008. feb ru ár 20-án alá írt Egyez mény 16. cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben a szük sé ges bel sõ jogi el já -
rá sok le foly ta tá sá ról  szóló utol só hi va ta los ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

A szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok le foly ta tá sá ról  szóló hi va ta los ér te sí tést a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. no vem ber 6-án,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság 2008. de cem ber 6-án küld te meg. Az Egyez mény 16. cikk (2) be kez dé se ér tel -
mé ben 2008. de cem ber 6-án ha tály ba lé pett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 186/2008. (VII. 22.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a 
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Német országi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti audio vizuális kap cso la -
tok ról  szóló, Bu da pes ten, 2008. feb ruár 20-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 186/2008. (VII. 22.) Korm. ren de let 
2. és 3.  §-a 2008. de cem ber 6-án, azaz ket tõ ezer-nyolc de cem ber ha to di kán ha tály ba lé pett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A kül ügy mi nisz ter
9/2009. (I. 27.) KüM

ha tá ro za ta

az olimpiai jelkép oltalmáról  szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerzõdésrõl  szóló
2008. évi LX. törvény 2–3.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 2008. évi LX. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2008. ok tó ber 30-i, 154. szá má ban ki hir de tett, az olim pi ai jel kép ol tal -
má ról  szóló, Na i ro bi ban, 1981. szep tem ber 26-án  elfogadott szer zõ dés 6. cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben a Szer zõ dés egy 
hó nap pal a csat la ko zá si ok irat el he lye zé se után lép ha tály ba az adott ál lam ra néz ve.

A csat la ko zá si ok ira tot a Ma gyar Fél 2008. no vem ber 28-án he lyez te le tét be. A Jegy zõ könyv a 6. cikk (2) be kez dé se
ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság ra né zve 2008. de cem ber 28-án ha tály ba lé pett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2008. évi LX. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság nak az olim pi ai jel kép ol tal má ról  szóló,  Nairobiban, 1981. szep tem ber 26-án el fo ga dott Szer zõ dés hez való csat -
la ko zá sát ki hir de tõ 2008. évi LX. tör vény 2–3.  §-ai 2008. de cem ber 28-án, azaz ket tõ ezer-nyolc  december hu szon nyol -
ca di kán ha tály ba lép tek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

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.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
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.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0143 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki -
zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím: Ma -
gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


