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Tar ta lom jegy zék

214/2009. (IX. 30.) Korm. 
rendelet

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi
C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl,
valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások
felsorolásáról  szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról 37530

51/2009. (IX. 30.) IRM 
rendelet

Egyes, a határrendészeti kirendeltségekkel kapcsolatos miniszteri
rendeletek módosításáról 37536

52/2009. (IX. 30.) IRM 
rendelet

Az ideiglenes megelõzõ távoltartó határozat meghozatalának részletes
szabályairól 37539

48/2009. (IX. 30.) KHEM 
rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggõ
módosításáról 37540

49/2009. (IX. 30.) KHEM 
rendelet

Az egyes sajátos építményfajtákra vonatkozó miniszteri rendeleteknek
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló
2004. évi CXL. törvény módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével összefüggõ módosításáról 37564

50/2009. (IX. 30.) KHEM 
rendelet

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
mûszaki feltételeirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 37568

24/2009. (IX. 30.) NFGM 
rendelet

A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl 37569

25/2009. (IX. 30.) NFGM 
rendelet

Az építési beruházások meg valósításának elõsegítése érdekében egyes
miniszteri rendeletek módosításáról 37571

91/2009. (IX. 30.) AB 
végzés

Az Alkotmánybíróság végzése 37590

79/2009. (IX. 30.) OGY 
határozat

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi tevékenységérõl szóló
beszámoló elfogadásáról 37592

80/2009. (IX. 30.) OGY 
határozat

A Szülõföld Alap 2008. évi tevékenységérõl és mûködésérõl szóló
beszámoló elfogadásáról 37592

1165/2009. (IX. 30.) Korm. 
határozat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 2.2.2. „Sürgõsségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül
gyermek sürgõsségi ellátás) támogatására” címû pályázathoz kapcsolódóan 
egyes többletkapacitások elõ ze tes befogadása iránti kérelmek elbírálásáról 37593
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ
szolgáltatások felsorolásáról  szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1) bekezdésében, valamint – az 5.  §
(2) bekezdése tekintetében – az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.  § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény 
35.  § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következõ rendeletet alkotja:

1.  § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró
hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról  szóló 33/2008.
(II. 21.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Korm. rendelet) 1.  § (2) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés 
lép:
[Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelõs hatóságként]
„c) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében
ca) kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, másodfokon
a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,
cb) a területfejlesztés és területrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák
hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértõi tevékenységeknél – a cc) pontban
meghatározott kivétellel – elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
cc) a területfejlesztés és területrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák
hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértõi tevékenységeknél elsõ fokon a Budapesti és 
Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
cd) a településfejlesztés és településrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész
kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértõi tevékenységeknél – a ce) pontban
meghatározott kivétellel – elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
ce) a településfejlesztés és településrendezés területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki
kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértõi tevékenységeknél elsõ fokon
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
cf) az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési, építésügyi mûszaki szakértõi, építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi,
tervellenõrzési, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél elsõ fokon a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
cg) az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési, építésügyi mûszaki szakértõi, építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi,
tervellenõri, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát,
másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
ch) az építésügy területén a felvonó és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ, valamint felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri
tevékenység esetén elsõ fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
d) az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében katasztrófavédelem, tûzvédelem,
valamint polgári védelem szakterületen elsõ fokon az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot, másodfokon az
önkormányzati minisztert,”
[jelöli ki.]
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(2) A Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdése a következõ f)–g) ponttal egészül ki:
[Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelõs hatóságként]
„f) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében
fa) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert,
fb) postaügyi szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert,
g) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében informatikai és
elektronikus hírközlési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ minisztert”
[jelöli ki.]

(3) A Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyúttal kiegészül a következõ
d)–e) ponttal:
[A Kormány az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében
a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása]
„c) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter hatáskörébe tartozik
ca) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert,
cb) postaügyi szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert;
d) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozik, kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fokon
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, másodfokon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert;
e) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter hatáskörébe tartozik, informatikai és elektronikus hírközlési
szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert
jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatóságként.”

(4) A Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg az 1.  § a következõ
(5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány az Etv. 60/A–60/C.  §-sa szerinti eljárásokban – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – eljáró
hatóságként az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki.
(5) A Kormány eljáró hatóságként
a) az Etv. 60/A–60/C.  §-sa szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján
elismerendõ szakmák tekintetében elsõ fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon
az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
b) az Etv. 60/B.  § szerinti eljárásokban okleveles építészmérnök és okleveles építész tervezõ mûvész szakképzettség
esetén elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
c) az a) és b) pontban nem említett esetekben az Etv. 60/B.  §-a szerinti eljárásokban, ha az adott szabályozott szakma
folytatása a Magyar Köztársaság területén engedélyköteles vagy a szolgáltatási tevékenység folytatásának és
megkezdésének általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentés kötelezettség hatálya alá
tartozik, az engedélyezésre,  illetve a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra hatáskörrel rendelkezõ ille té kes hatóságot
jelöli ki.
(6) Az elismerésért felelõs hatóság rendszeresen tájékoztatja az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó döntéseirõl
a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározásáért felelõs minisztert.”

2.  § A Korm. rendelet 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ 3–5/A.  §-sal egészül ki:
„2.  § (1) A Magyar Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében az e rendelet 1. és 2. számú
mellékletében meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánó
szolgáltatásnyújtó köteles a szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló szándékát bejelenteni az adott
szabályozott szakma vonatkozásában az 1.,  illetve a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságnak.
(2) A szolgáltatásnyújtó a 2. számú mellékletben meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási
tevékenységét csak azt köve tõen kezdheti meg, hogy azt az elõ ze tes ellenõrzést végzõ hatóság a bejelentés alapján
a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenõrzését köve tõen engedélyezte.
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(3) A Kormány az Etv. 40.  §-a szerinti elismerésért felelõ hatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az
1. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.
(4) A Kormány az Etv. 41.  §-a szerinti elõ ze tes ellenõrzést végzõ hatóságként– a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
a 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.
(5) Az 1. számú melléklet 1–6. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 40.  §-a szerinti
elismerésért felelõs hatóságként
a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakági tervezési szakterületen,
valamint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ
fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet az építész kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakterületen, valamint építésügyi
szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ fokon a Budapesti
Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát 
jelöli ki.
(6) A 2. számú melléklet 5–9. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 41.  §-a szerinti
elõ ze tes ellenõrzést végzõ hatóságként
a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakági tervezési szakterületen,
valamint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ
fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet az építész kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési- és településtervezési szakterületen, valamint építésügyi
szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ fokon a Budapesti
Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát 
jelöli ki.
3. § (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentésének tartalmaznia kell
a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény
22.  § (1) és (3) bekezdésében meghatározott adatokat,
b) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelõ szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai
biztosítékot nyújtó szervezet nevérõl és a szakmai biztosítékot megalapozó szerzõdés azonosításához szükséges
adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai
biztosíték összegérõl vagy az abban foglalt garancia felsõ határáról,
c) a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett idõtartamát, valamint
d) a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet.
(2) A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) olyan okirat hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként
jogosult az adott szakma gyakorlására,
c) a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordításait,
amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,
d) az Etv. 38.  § (2) bekezdése alá tartozó esetben annak az okiratnak a hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely
tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelõzõ tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az
adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban.
(3) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében
a (2) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen nem hiteles fordítást is elfogad.
4. § A 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák esetén a szolgáltatásnyújtó bejelentésnek tájékoztatást
kell továbbá tartalmaznia
a) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezetõ képzés idõtartamáról és tartalmáról,
b) ha szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor szakmai tapasztalatáról, továbbá
c) ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata megszerzését köve tõen szakmai továbbképzésben vett részt, akkor
a szakmai továbbképzésérõl.
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5. § Ha szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során
ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor a 3.  § (1) bekezdése d) pontjában, valamint
a (2) bekezdésében meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végzõ személyre
vonatkozóan kell megtenni. Ha az ilyen szolgáltatásnyújtás a 2. melléklet hatálya alá tartozik, akkor a 4.  §-ban
meghatározott adatok bejelentését is a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végzõ személyre vonatkozóan kell
megtenni, és az elõ ze tes ellenõrzést is e személy szakmai képesítése tekintetében kell lefolytatni.
5/A.  § (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentése egy évre szól.
(2) Ha az elsõ alkalommal tett bejelentés lejártát köve tõen a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló
szolgáltatást kíván Magyarországon nyújtani, és a 3.  § (2) bekezdésében meghatározott okiratok által tanúsított
körülményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó bejelentésének csak az (1) bekezdés a) és
b) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.”

3.  § (1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4.  § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését köve tõen indult vagy
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó nyilatkozatáról  szóló 5/2008. (II. 21.) OKM rendelet.
(3) A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004.

(II. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdése, 9. § (3) bekezdése, 9. § (5) bekezdése, 11. § (1) bekezdés b) és c) pontja, 11. §
(2) bekezdése, 12. § (7) bekezdésében a „határozatában” szövegrész, 17. § (1) bekezdése, 18. §-a és 19. § (2) bekezdés
a) pontja.
(5) Az 1–15. §, valamint a (3)–(4) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az
e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.”

(4) A (2)–(3) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelethez
,,1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. 40.  § (1) bekezdése szerinti elõ ze tes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám Szabályozott szakma megnevezése
Hatóság kijelölése,

amelyhez a bejelentést meg kell tenni

1. Felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõi tevékenység Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara

2. Településtervezési tevékenység 2.  § (5) bekezdése szerint
3. Településrendezési szakértõ 2.  § (5) bekezdése szerint
4. Területrendezési tervezési tevékenység 2.  § (5) bekezdése szerint
5. Beruházás-lebonyolítói tevékenység 2.  § (5) bekezdése szerint
6. Energetikai tanúsítói tevékenység 2.  § (5) bekezdése szerint
7. Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi

tevékenység
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

8. Jövedéki ügyintézõi tevékenység Vám- és Pénzügyõrség
9. Vámkezelõ Vám- és Pénzügyõrség
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Sorszám Szabályozott szakma megnevezése
Hatóság kijelölése,

amelyhez a bejelentést meg kell tenni

10. Vámügyintézõ Vám- és Pénzügyõrség
11. Idegenvezetõi tevékenység Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal
12. Lovastúra-vezetõ tevékenység Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal
13. Tûzvédelmi tevékenység Országos Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóság
14. Polgári védelmi tevékenység Országos Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóság
15. Igazságügyi szakértõi tevékenység Igazságügyi és rendészeti miniszter
16. A közvetítõi tevékenységrõl  szóló tör vény hatálya alá tartozó

közvetítés
Igazságügyi és rendészeti miniszter

17. Biztonságtechnikai tervezõ, szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
18. Biztonságtechnikai szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
19. Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezõ, szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
20. Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
21. Magánnyomozó Országos Rendõr-fõkapitányság
22. Személy- és vagyonõr Országos Rendõr-fõkapitányság
23. Fegyveres biztonsági õr Országos Rendõr-fõkapitányság
24. Az állattenyésztéshez kapcsolódó mesterséges termékenyítési

szolgáltatások
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ

25. Magán-állatorvosi tevékenység Magyar Állatorvosi Kamara
26. Adótanácsadás pénzügyminiszter
27. Adószakértõi tevékenység pénzügyminiszter
28. Okleveles adószakértõi tevékenység pénzügyminiszter
29. Könyvviteli szolgáltatás pénzügyminiszter
30. Belsõ ellenõr pénzügyminiszter
31. Társasházkezelõ társasházkezelõ és ingatlankezelõ

szolgáltató lakóhelye (székhelye) –
mûködési területe – szerint ille té kes
körzetközponti jegyzõ

32. Ingatlankezelõ társasházkezelõ és ingatlankezelõ
szolgáltató lakóhelye (székhelye) 
– mûködési területe – szerint
ille té kes körzetközponti jegyzõ

33. Ingatlanközvetítõi tevékenység az ingatlanközvetítõi, ille tõ leg
ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ 
szolgáltató (lakóhelye) székhelye 
– mûködési területe – szerint
ille té kes megyeszékhely szerinti
városi önkormányzat jegyzõje, Pest
megyében a megyei önkormányzat
fõjegyzõje, Budapesten a Fõvárosi
Önkormányzat fõjegyzõje

34. Ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ az ingatlanközvetítõi, ille tõ leg
ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ 
szolgáltató (lakóhelye) székhelye 
– mûködési területe – szerint
ille té kes megyeszékhely szerinti
városi önkormányzat jegyzõje, Pest
megyében a megyei önkormányzat
fõjegyzõje, Budapesten a Fõvárosi
Önkormányzat fõjegyzõje

”
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2. számú melléklet a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelethez
,,2. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. 41.  § (1) bekezdése szerinti elõ ze tes ellenõrzés alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám Szabályozott szakma megnevezése
Elõzetes ellenõrzést végzõ elsõfokú 

hatóság
Elõzetes ellenõrzést végzõ

másodfokú hatóság

1. Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tv. 3.  §
e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások,
az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó
szabályozott szakmák kivételével

Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat
regionális intézetei

Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifõorvosi
Hivatala

2. Tûzvédelmi szakértõ Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Önkormányzati miniszter

3. Gázszerelõ Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

4. Növényvédelmi tevékenység Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi
Kamara területileg ille té kes 
szerve

Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi
Kamara

5. Építészeti-mûszaki tervezõi tevékenység, az
Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó
szabályozott szakmák kivételével

2.  § (6) bekezdése szerint 2.  § (6) bekezdése szerint

6. Építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység, az
Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó
szabályozott szakmák kivételével

2.  § (6) bekezdése szerint 2.  § (6) bekezdése szerint

7. Építési mûszaki ellenõri tevékenység, az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott 
szakmák kivételével

2.  § (6) bekezdése szerint 2.  § (6) bekezdése

8. Felelõs mûszaki vezetõi tevékenység, az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott 
szakmák kivételével

2.  § (6) bekezdése szerint 2.  § (6) bekezdése szerint

9. Tervellenõr, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá
tartozó szabályozott szakmák kivételével

2.  § (6) bekezdése szerint 2.  § (6) bekezdése szerint

10. Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri tevékenység Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara

Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara

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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 51/2009. (IX. 30.) IRM rendelete
egyes, a határrendészeti kirendeltségekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1) bekezdés a), d) és e) pontjaiban, és a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (2) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § f) és n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el.

1.  § (1) A vízi közlekedés rend õrhatósági igazgatásáról  szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továb biak ban: R1.) 7.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Hajón, annak beléptetése elõtt, ille tõ leg kiléptetése után ellenõrzést tartani csak baleset, károkozás vagy
bûncselekmény gyanúja esetén szabad. Ez esetben az ellenõrzés a vízi rendészeti szerv vezetõjének utasítására
a határellenõrzést végzõ ille té kes határrendészeti kirendeltséggel vagy rend õrkapitánysággal közösen hajtható
végre,  illetve a nemzetközi forgalomban közlekedõ hajók ilyen célú ellenõrzését az ille té kes rend õrkapitányság
önállóan végzi.”

(2) Az R1. 15.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nemzetközi forgalom számára nyitva álló határátkelõhely kikötõjében az ille té kes rend õrkapitányság, a külsõ
határon lévõ határvizeken a határellenõrzést végzõ ille té kes határrendészeti kirendeltség vagy rend õrkapitányság
látja el a vízi rendészeti szolgálatot.”

2.  § Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített
hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl  szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet
3. melléklete I. részének 11. pontja a következõ h) ponttal egészül ki:
[A határrendészeti tevékenységgel összefüggõ munkakörök]
„h) határrendészeti feladatot ellátó rend õri szervnél a határrendészeti feladatok ellátására létrehozott osztályvezetõi,
alosztályvezetõi, kiemelt fõreferensi, kiemelt fõelõadói, fõelõadói, elõadói beosztások.”

3.  § (1) A Rendõrség szervei ille té kességi területének megállapításáról  szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továb biak ban:
R2.) 3.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az RRI ille té kessége az R. 11.  § (2) bekezdés gd)–ge) alpontjában meghatározott, valamint az ideiglenes légi
határátkelõhelyek megnyitásával kapcsolatos feladatok tekintetében Budapest és Pest megye területére terjed ki.”

4.  § Az R2. Melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

5.  § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R2. Melléklete I. részének 6–9. pontjai, II. részének 8. pontjában a ,,Baja Ro-Ro kikötõ vízi

határátkelõhely” szövegrész, XV. Részének 8–10. pontjai, valamint XX. Részének 5. pontja.
(3) A Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról  szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 15.  § (1) bekezdésben „a határterületen”

szövegrész helyébe „a külsõ határon lévõ határterületen” szöveg, 19.  § (1) bekezdésében a ,,határrendészeti
kirendeltség” szövegrész helyébe a ,,határrendészeti kirendeltség,  illetve ennek hiányában a rend õrkapitányság”
szöveg lép.
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(4) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól  szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 2. számú
melléklete X. részének bevezetõ szövegében a ,,kirendeltségeken” szövegrész helyébe a ,,kirendeltségeken,  illetve
a határrendészeti feladatot ellátó rend õrkapitányságokon” szöveg lép.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet az 51/2009. (IX. 30.) IRM rendelethez

(1) A Rendõrség szervei ille té kességi területének megállapításáról  szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továb biak ban:
R2.) Melléklete I. pont 2. alpontja a ,,Véménd” szövegrészt köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Udvar közúti határátkelõhely
Mohács kikötõ vízi határátkelõhely
Mohács–Budapest Nemzetközi Hajóállomás vízi út”

(2) Az R2. Melléklete I. pont 4. alpontja a ,,Zaláta” szövegrészt köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Drávaszabolcs közúti határátkelõhely
Beremend közúti határátkelõhely
Drávaszabolcs kikötõ vízi határátkelõhely
Magyarbóly vasúti határátkelõhely
Magyarbóly–Beli Monastír (Pélmonostor) vasútvonal”

(3) Az R2. Melléklete XV. pont 1. alpontja a ,,Vízvár” szövegrészt köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Barcs közúti határátkelõhely”

(4) Az R2. Melléklete XV. pont 2. alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Fonyódi Rendõrkapitányság
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
Visz”

(5) Az R2. Melléklete XV. pont 5. alpontja a ,,Zákányfalu” szövegrészt köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Berzence közúti határátkelõhely
Gyékényes vasúti határátkelõhely
Budapest–Gyékényes–Koprivnica (Kapronca) vasútvonal”
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(6) Az R2. Melléklete XV. pont 6. alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Siófoki Rendõrkapitányság
Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonöszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kötcse
Kõröshegy
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszõlõs
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szorosad
Szólád
Tab
Teleki
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics”

(7) Az R2. Melléklete XX. pont 1. alpontja a ,,Zalavég” szövegrészt köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Sármellék repülõtér légi határátkelõhely”

37538 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 139. szám



(8) Az R2. Melléklete XX. pont 3. alpontja a ,,Zalaújlak” szövegrészt köve tõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Letenye közúti határátkelõhely
Murakeresztúr vasúti határátkelõhely
Budapest–Murakeresztúr–Kotoriba (Kotor) vasútvonal”

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 52/2009. (IX. 30.) IRM rendelete
az ideiglenes megelõzõ távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

A hozzátartozók közötti erõszak  miatt alkalmazható távoltartásról  szóló 2009. évi LXXII. törvény 18.  § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1.  § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az ideiglenes megelõzõ távoltartó határozat meghozatalát megelõzõen a rend õrség köteles vizsgálni a hozzátartozók
közötti erõszakra vonatkozó tényeket annak megállapítása céljából, hogy megalapozottan lehet-e következtetni
a hozzátartozók közötti erõszak elkövetésére,  illetve indokolt-e további eljárás, így különösen szabálysértési vagy
büntetõeljárás megindítása.

(2) Az ideiglenes megelõzõ távoltartó határozat meghozatalát megelõzõen – annak megállapítása érdekében, hogy
történt-e hozzátartozók közötti erõszak, továbbá a tényállás tisztázásához – szükséges különösen
a) a jelenlévõk személyazonosságának megállapítása,
b) a jelenlévõk – a hozzátartozók közötti erõszak  miatt alkalmazható távoltartásról  szóló 2009. évi LXXII. törvény

(a továb biak ban: Tv.) 1.  § (5) bekezdése szerinti – hozzátartozói minõségének vizsgálata,
c) a jelenlévõk nyilatkozata arról, hogy milyen jogcímen tartózkodnak az ingatlanban,
d) annak megállapítása, hogy a Tv. 1.  § (2)–(3) bekezdése alapján a jelenlévõk közül ki minõsül bántalmazottnak,

 illetve bántalmazónak,
e) a bántalmazónak a hozzátartozók közötti erõszakot meg valósító magatartásának megállapítása,
f) az ingatlankörülmények felmérése, szemrevételezése,
g) az ingatlan állapotának vizsgálata (berendezési tárgyak állapota, esetleges dulakodásra, szeszesital fogyasztásra,

egyéb bódító szer használatára utaló jelek),
h) a jelenlévõk nyilatkozata vagy okirat alapján annak megállapítása, hogy a jelenlévõ kiskorú gyermek

a bántalmazott és a bántalmazó közös gyermeke-e, valamint
i) a hozzátartozók közötti erõszakról tudomással bíró személyek azonosítása, a lehetséges egyéb bizonyítási

eszközök feltárása.

2.  § (1) Ha a hozzátartozók közötti erõszak helyszínén a rend õr meghallgatja a bántalmazottat, a bántalmazót vagy – ha
a bántalmazott,  illetve a bántalmazó cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes – azok tör vényes
képviselõjét, valamint a tanúkat, akkor elsõként a bántalmazottat, majd a bántalmazót, végül a tanúkat kell
meghallgatni olyan módon, hogy a bántalmazott, a bántalmazó és a tanú a másik befolyásától mentesen, zavartalanul
tudja elõadni a történteket.

(2) A meghallgatás során tisztázni és rögzíteni kell különösen
a) a hozzátartozók közötti erõszak esetleges elõzményeit,
b) a bántalmazott és a bántalmazó viselkedésének részleteit, az elhangzott kijelentéseket (szükség esetén szó

szerint) és az esetleges tettlegesség körülményeit,
c) a hozzátartozók közötti erõszak egyszeri vagy ismétlõdõ jellegét,
d) azt, hogy a bántalmazó magatartása miért veszélyezteti közvetlenül és súlyosan a bántalmazottat, továbbá
e) azt, hogy tartani lehet-e az ideiglenes megelõzõ távoltartás elrendelését megalapozó cselekmény folytatásától.
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3.  § Ha a megállapított tényállás alapján az ideiglenes megelõzõ távoltartás elrendelése indokolt, a rend õr
a határozathozatalhoz szükséges mértékben köteles feltárni a bántalmazott és a bántalmazó szokásos életvitelének
jellemzõit, továbbá megjelölni azokat a személyeket, akikkel a bántalmazott rendszeresen kapcsolatot tart.

4.  § Az eljárás során a rend õr a Tv. 5.  § (6) bekezdése, valamint a Tv. 11.  §-a szerinti felvilágosítást tájékoztató átadásával és
szóbeli figyelemfelhívással teljesíti.

5.  § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével összefüggõ módosításáról

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §-a
(1) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott hatáskörömben eljárva,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetésérõl és belföldi
alkalmazásáról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosítása tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló 
Európai Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 1979. évi 19. törvényerejû rendelet 4.  §-ának (2) bekezdésében,
a vasúti jármûvekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezésérõl, idõszakos
vizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet módosítása tekintetében a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének 9. és 12. pontjában,
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása tekintetében
a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában,
az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal kijelölési kérelem és határozat mintájáról, valamint az útvonal-kijelölés
díjáról  szóló 12/1989. (XII. 5.) KöHÉM rendelet tekintetében az egyes veszélyes árukat szállító közúti jármûvek útvonalának
kijelölésérõl  szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet 8.  §-a (2) bekezdésében,
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 11. és
12. alpontjában,
a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet tekintetében
a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-ának (5) bekezdésének j) és p) pontjában,
a bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje és helyettese kijelölésének feltételeirõl  szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet módosítása
tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjában,
a közutak igazgatásáról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi
I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában,
a közútkezelõi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásokról  szóló 15/1996. (V. 7.) KHVM rendelet tekintetében az egyes
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdésének
c) pontjában,
az országos közutak kezelésének szabályozásáról  szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása tekintetében a közúti
közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában,
a szállítótartályok mûszaki felügyeletérõl  szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosítása tekintetében az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §-a (4) bekezdésének c) pontjában,
a repülõtér üzemben tartási engedélyérõl  szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi
XCVII. törvény 74.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
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a vasútegészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásról  szóló 35/1999. (X. 30.) KHVM rendelet tekintetében az egyes
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §-a (4) bekezdésének
c) pontjában,
a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosítása tekintetében
a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. és 16. alpontjában,
a koordinált repülõtereken a résidõkiosztás egységes szabályairól  szóló 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet tekintetében
a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-a (1) bekezdésének p) pontjában,
az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel  való felszerelésérõl és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat
rendszeresítésérõl  szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §-a (4) bekezdésének c) pontjában,
a kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról  szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet
tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
az egyes munkaköri megnevezésekrõl  szóló 6/2000. (IX. 13.) KöViM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §-a (4) bekezdésének c) pontjában,
a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása tekintetében
a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének a) pontjában,
a hajózásbiztonsági ellenõri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekrõl és az ellenõrök azonosító okmányáról  szóló 10/2001.
(III. 2.) KöViM rendelet tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM
rendelet tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában,
a hajózási képesítésekrõl  szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi
XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének s) pontjában,
az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 49/2001.
(XII. 22.) KöViM rendelet tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának
1. alpontjában,
a földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet tekintetében a légiközlekedésrõl
 szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1) bekezdésének o) pontjában,
a tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról  szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet
tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet tekintetében
víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
a tengeren menetrend szerint közlekedõ kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelezõ vizsgálatáról  szóló 
16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének b) és l) pontjában,
a hajózásra alkalmas, ille tõ leg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról  szóló
17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének h) és
j) pontjában,
a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 22/2002. (IV. 27.)
KöViM rendelet a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl, üzemeltetésérõl, módosításáról és 
megszüntetésérõl  szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a
(2) bekezdésének j) pontjában,
a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési
szabályzatok alkalmazásáról  szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet tekintetében víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény
88.  §-a (2) bekezdésének k) és p) pontjában,
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról  szóló
18/2003. (IV. 9.) GKM rendelet tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának
5. alpontjában,
a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet tekintetében a vasúti
közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének 19. pontjában,
az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról  szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet tekintetében víziközlekedésrõl
 szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének k) és l) pontjában,
az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és felhatalmazásáról
 szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet tekintetében a vízi közlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének
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b) pontjában, valamint a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl  szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. rendelet 11.  §-ában,
a légijármûvek és légijármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl  szóló 6/2004. (I. 30.)
GKM rendelet tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  §-a (1) bekezdésének l) pontjában,
a kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról  szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet tekintetében
a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl  szóló 1993. évi IL. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében,
a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM
rendelet módosításáról  szóló 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának
(3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában,
az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 49/2001.
(XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról  szóló 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában,
a közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 
1988. évi I. törvény (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában,
a közösségi kikötõbe érkezõ,  illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésérõl  szóló
47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének d) és
v) pontjában,
a légijármûvek és légijármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl  szóló 6/2004. (I. 30.)
GKM rendelet módosításáról  szóló 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet tekintetében a légi közlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény
74.  §-a (1) bekezdésnek l) pontjában,
a Ro–Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási követelményekrõl  szóló 54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet tekintetében
a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
a rajnai hajózásban  való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról  szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet tekintetében
a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének x) pontjában,
a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti
szállításáról  szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet tekintetében közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának
(3) bekezdése b) pontjának 21. alpontjában,
a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól  szóló 34/1998. (XII. 23.)
KHVM rendelet módosításáról  szóló 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §-a (4) bekezdésének c) pontjában,
a nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló szennyezõanyag-kibocsátásának
korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény
56.  §-ában,
a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeirõl és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata
közzétételérõl  szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továb biak ban: Bt.)
50/A.  §-a (2) bekezdésének h) pontjában,
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeirõl és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételérõl  szóló
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továb biak ban: Bt.) 50/A.  §-a
(2) bekezdésének h) pontjában,
a tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról  szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet tekintetében
a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában,
a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól  szóló
123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események
szakmai vizsgálatáról  szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22.  §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában,
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
 szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet tekintetében közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése
b) pontjának 14. és 19. alpontjában,
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl  szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosítása tekintetében az 
atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,
a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól  szóló 9/2006. (II. 27.) GKM
rendelet tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról  szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény 22.  §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet tekintetében a vasúti
közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének 19. pontjában,
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a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet tekintetében
a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének 19. pontjában,
a vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl  szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet tekintetében a vasúti közlekedésrõl  szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének 1. pontjában,
a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezetrõl  szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM
rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdésének c) pontjában,
a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezésérõl  szóló 62/2007. (VI. 29.)
GKM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdésének c) pontjában,
a Budai MÁV Kórház fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezésérõl  szóló 63/2007. (VI. 29.) GKM rendelet
tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §
(4) bekezdésének c) pontjában,
a vasúti igazgatási szerv részére fizetendõ felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl  szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM
rendelet tekintetében a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének 22. pontjában,
a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl  szóló
17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  §-ának
(1) bekezdésének l) pontjában, (2) bekezdésének e) és k) pontjában, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1.  §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt feladatkörben eljáró Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszterrel egyetértésben,
a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl  szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
 szóló 42/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdésnek
11. és 17. pontjában,
az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról  szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM–KöM–PM együttes
rendelet, valamint az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatokról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosításáról  szóló 45/2004. (IV. 15.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet tekintetében a közúti
közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés b) pont 15. alpontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének
kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosítása

1.  § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetésérõl
és belföldi alkalmazásáról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet mellékletében a ,,Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium” szövegrész helyébe az „A közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, „Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium és Belügyminisztérium együttesen” szövegrész helyébe az „A közlekedésért felelõs miniszter és
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter együttesen” szöveg, a ,,Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az 
„A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg, az „Ipari és Kereskedelmi Minisztérium” szövegrész
helyébe az „Az iparügyekért felelõs miniszter” szöveg, a ,,Népjóléti Minisztérium” szövegrész helyébe az „Az
egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, a ,,Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelõs
miniszter” szöveg lép.

A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM rendelet módosítása

2.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet
1. §-ának (1) bekezdésében a ,,közlekedési és vízügyi miniszter (a továb biak ban: miniszter)” szövegrész helyébe
a ,,közlekedésért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter)” szöveg, 1. számú mellékletének I. részének a) pontjában 
az „Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság” szövegrész helyébe a ,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezet” szöveg lép.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 139. szám 37543



A vasúti jármûvekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe
helyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet módosítása

3.  § (1) A vasúti jármûvekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezésérõl,
idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet 2.  §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A külföldrõl beszerzett jármûre szerelt – a rendelet hatálya alá tartozó – kazánok és nyomástartó edények akkor
hozhatók forgalomba,  illetve akkor helyezhetõk üzembe, ha a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló
megállapodásban részes államban letelepedett meghatalmazott képviselõje megfelelõségi nyilatkozatot csatolt.”

(2) A vasúti jármûvekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezésérõl,
idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet 2.  §-a (1) bekezdésében a ,,Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továb biak ban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe
a ,,vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 3.  §-ának (3) bekezdésében az ,,az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságánál” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságnál” szöveg, 6.  §-ában az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a vasúti jármûvekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények
üzembe helyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet 3.  §-a
(1) bekezdésében a ,,gazdálkodó szervezet” szöveg, 4.  §-a (1) bekezdésének második mondata, 4.  §-ának
(5) bekezdése, 7.  §-ának (2) bekezdése.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
módosítása

4.  § (1) Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2.  §-a
(12) bekezdésének c) pontjában az „átépítik” szövegrész helyébe a ,,felújítják, átépítik” szöveg, 3.  §-ának
(1) bekezdésében az „Az országos közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság” szöveg,
3.  §-ának (2) bekezdésében az „A területi közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság” szöveg,
3.  §-ának (4) bekezdésében a „nyilatkozata” szövegrész helyébe a „kérelme” szöveg, 10.  §-ának (5) bekezdésében az
„érinti,” szövegrész helyébe az „érinti, a munkavégzésre engedéllyel rendelkezõ köteles” szöveg, a ,,tervet kell”
szövegrész helyébe a ,,tervet” szöveg, 11.  §-ának (4) bekezdésében a ,,Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, 14/A.  §-ának (2) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrész
helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továb biak ban: ÁNTSZ)” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
2.  §-ának (8) pontjában az „elõ ze tes” szövegrész, 2.  §-ának (12) bekezdésében az „(áthelyezést, korszerûsítést,
átépítést, megváltoztatást kérelmezõt)” szövegrész, 3.  §-ának (3) bekezdésében az „a területi közlekedési hatóságnak”
szövegrész, 3.  §-ának (4) bekezdésében a ,,területi” szövegrész, 3.  § (5) bekezdése, 3.  §-ának (6) bekezdésében
a bekezdésében a ,,területi” szövegrész, 14/A.  §-ának (1) bekezdése, 15.  §-ának (1) bekezdésében az „; egyidejûleg
a 7/1977. (XII. 10.) KPM rendelettel és a 19/1983. (VI. 30.) KPM rendelettel módosított 2/1976. (II. 29.) KPM rendelet
hatályát veszti” szövegrész, 16.  §-ának (11)–(12) bekezdése.

A bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje és helyettese kijelölésének feltételeirõl  szóló 25/1994. (X. 14.) IKM
rendelet módosítása

5.  § (1) A bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje és helyettese kijelölésének feltételeirõl  szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet
5.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felelõs mûszaki vezetõnek és helyettesnek büntetlen elõéletû, magyar állampolgár, a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ,  illetve bevándorolt vagy letelepedett személy jelölhetõ ki.”

(2) A bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje és helyettese kijelölésének feltételeirõl  szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet
1.  §-ának (2) bekezdésében a ,,területileg ille té kes bányakapitányság (a továb biak ban: bányakapitányság)” szövegrész
helyébe a ,,bányakapitányság” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében a ,,Nem magyar állampolgár” szövegrész helyébe az „Az
(1) bekezdésen kívüli személy” szöveg, 6.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában a ,,nevét” szövegrész helyébe
a ,,természetes személyazonosító adatait” szöveg, 6.  §-ának (4) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe
a ,,10 munkanapon” lép.
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A közutak igazgatásáról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

6.  § (1) A közutak igazgatásáról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6.  §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A kérelemhez csatolni kell a közút szabálytalan nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó iratot és az
igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl  szóló igazolást.”

(2) A közutak igazgatásáról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7.  §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Kkt. 42/A.  §-ának (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzéséhez, továbbá útcsatlakozás létesítéséhez szükséges
közútkezelõi hozzájárulás iránti kérelemnek – az értelemszerû eltérésekkel – tartalmaznia kell]
„a) a 3. számú melléklet szerinti adatokat,”

(3) A közutak igazgatásáról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(4) A közutak igazgatásáról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3.  §-ának (1) bekezdésében az „az Útgazdálkodási és

Koordinációs Igazgatóság (a továb biak ban: UKIG)” szövegrész helyébe a ,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(a továb biak ban: KKK)” szöveg, 3.  §-ának (2) bekezdésében az „az UKIG-tól” szövegrész helyébe az „a KKK-tól” szöveg,
3.  §-ának (3) bekezdésében az „az UKIG” szövegrész helyébe a KKK” szöveg, 6.  §-ának (1) bekezdésében a ,,szerint”
szövegrész helyébe a ,,szerinti adattartalommal” szöveg, 6.  § (9) bekezdésében a ,,kézhezvételétõl” szövegrész helyébe 
a ,,közlésétõl” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a közutak igazgatásáról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7/A.  §-ának (4) bekezdése.

Az országos közutak kezelésének szabályozásáról  szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

7.  § (1) Az országos közutak kezelésének szabályozásáról  szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 7.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„7.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos
infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetésérõl,
b) a Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos
infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetésérõl  szóló 1108/70/EGK rendelet módosításáról,
c) a Bizottság 2598/70/EGK rendelete (1970. december 18.) az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet
I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendõ tételek meghatározásáról.”

(2) Az országos közutak kezelésének szabályozásáról  szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 4.  §-ának (1) bekezdésében az
„az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságnak (a továb biak ban: UKIG)” szövegrész helyébe az „a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (a továb biak ban: KKK)” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 5.  §-ának (2) bekezdésében az „az UKIG” szövegrész helyébe az „a KKK” szöveg, mellékletének
2.2.9.1.2. pontjában a ,,Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az országos közutak kezelésének szabályozásáról  szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 1.  §-ának (1) és
(4) bekezdése, 5.  §-ának (3)–(4) bekezdései, 6.  §-ának második mondata.

A szállítótartályok mûszaki felügyeletérõl  szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosítása

8.  § (1) A szállítótartályok mûszaki felügyeletérõl  szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 1.  §-ának (2) bekezdésében
a ,,Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a ,,Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a szállítótartályok mûszaki felügyeletérõl  szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 1.  §-ának
(1) bekezdésének második mondata, 1.  §-ának (3) bekezdésének második mondata.

Az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról  szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosítása

9.  § (1) Az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról  szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM–KöM–PM
együttes rendelet 1.  §-ának (5) bekezdésében a ,,vámhivatal” szövegrész helyébe a ,,vámhatóság” szöveg, 2.  §
(1) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,vámhivatal” szövegrész helyébe a ,,vámhatóság” szöveg, 2.  §-a
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(1) bekezdésének b) pontjában az „az egyéb gépjármûvek” szövegrész helyébe az „a gépjármûvek” szöveg, a ,,szerint
ille té kes” szövegrész helyébe a ,,szerinti” szöveg, 3.  §-ának (3) bekezdésében a ,,Vám- és Pénzügyõrség Központi
Bûnüldözési Parancsnokságának” szövegrész helyébe a ,,vámhatóság” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5.  §-ának (2) bekezdésében
a ,,vámhivatal” szövegrész helyébe a ,,vámhatóság” szöveg, 6.  §-ának (2) és (3) bekezdésében a ,,vámhivatal”
szövegrész helyébe a ,,vámhatóság” szöveg lép.

(2) A egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról  szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM–KöM–PM
együttes rendelet 2.  §-a (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, 4.  §-ában a ,,területileg ille té kes” szövegrész,
5.  §-ának (1) és (2) bekezdésében az „eljáró” szövegrész, 8.  §-ának (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti az
egyes gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatról  szóló 2/1993. (I. 27.) KHVM–KTM együttes rendelet, valamint
az azt módosító 27/1997. (XII. 12.) KHVM–KTM együttes rendelet és a 15/1998. (VI. 25.) KHVM–KTM együttes rendelet”
szövegrész.

A repülõtér üzemben tartási engedélyérõl  szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet módosítása

10.  § (1) A repülõtér üzemben tartási engedélyérõl  szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3.  §-ának (1) bekezdésében az
„az érintett hatóságok közremûködésével rendszeresen ellenõrzi” szövegrész helyébe a ,,– hatósági ellenõrzés
keretében – ellenõrzi” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a repülõtér üzemben tartási engedélyérõl  szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 1.  §-ának
(1) bekezdése, 3.  §-ának (2) bekezdése.

A kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról  szóló 2/2000.
(VII. 26.) KöViM rendelet módosítása

11.  § A kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról  szóló 2/2000. (VII. 26.)
KöViM rendelet 2. §-ának g) pontjában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért
felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter)” szöveg, 6/A. §-ában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész
helyébe a ,,miniszter” szöveg lép.

A bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet
módosítása

12.  § Hatályát veszti a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet
5.  §-ának (2)–(3) bekezdése.

A koordinált repülõtereken a résidõkiosztás egységes szabályairól  szóló 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet
módosítása

13.  § A koordinált repülõtereken a résidõkiosztás egységes szabályairól  szóló 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet 1. §-ában
a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter (a továb biak ban:
miniszter)” szöveg lép.

Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel  való felszerelésérõl és egyes úszólétesítményeken az orvosi
szolgálat rendszeresítésérõl  szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet módosítása

14.  § (1) Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel  való felszerelésérõl és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat
rendszeresítésérõl  szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § Ez a rendelet az Európai Közösségek Tanácsának a hajók fedélzetén emelt szintû egészségügyi ellátás biztosítását
célzó minimális biztonsági és egészségügyi követelményekrõl  szóló 1992. március 31-i 92/29/EK irányelvének  való
megfelelést szolgálja.”

(2) Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel  való felszerelésérõl és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat
rendszeresítésérõl  szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet 3.  §-ának (2) bekezdésében a ,,közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszter és az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedését felelõs miniszter és az
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egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, a ,,Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi” szövegrész helyébe a ,,Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenõ Hivatalos” szöveg, 5.  §-ának (4) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat ille té kes megyei (fõvárosi) intézete” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,
a ,,Belügyminisztérium ille té kes szervének rendészeti felügyelete mellett” szövegrész helyébe a ,,területi
rend õrfõkapitánysággal együtt” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel  való felszerelésérõl és egyes úszólétesítményeken az
orvosi szolgálat rendszeresítésérõl  szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet 8.  §-ában az „ , egyidejûleg hatályát veszti az
egyes hajókon orvosi szolgálat rendszeresítésérõl, valamint az úszóegységeknek gyógyszer- és mentõszekrénnyel
 való felszerelésérõl  szóló 7/1969. (VIII. 17.) KPM rendelet, és az annak módosítására kiadott 12/1979. (VI. 20.) KPM
rendelet” szöveg.

A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

15.  § (1) A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 8.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kérelmezõ a hajózási engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határozat vagy
okirat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát nem csatolja, a hajózási hatóság – az ügy elbírálásához
szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezetõ szervet.”

(2) A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 10.  §-ának (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatóság a kiadott hajózási engedélyekrõl nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A hatóság a nyilvántartást
a honlapján közzéteszi.”

(3) A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 12.  §-ának (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyedi engedélyt a hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemben tartójának kérelmére adja ki.”

(4) A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 13.  §-a (6) bekezdésének
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A munkavégzési engedély iránti kérelemben – a 12.  § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenõen – fel kell tüntetni
a munkavégzés megnevezését, idõtartamát és helyszínét (folyamkilométer, azonosítási pontok, azonosítási koordináták),
továbbá a kérelemhez csatolni kell:]
„d) a beavatkozáshoz szükséges egyéb jogerõs engedély másolatát,”

(5) A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 19.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„19.  § Ez a rendelet a belföldi vagy nemzetközi vízi fuvarozási szakmához jutásról, valamint a szakma folytatásához
szükséges oklevelek, vizsgabizonyítványok és egyéb képesítések kölcsönös elismerésérõl  szóló 1987. november 9-i
87/540/EGK tanácsi irányelvének  való megfelelést szolgálja.”

(6) A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 3.  §-ának
(1) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továb biak ban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága (a továb biak ban: hajózási hatóság)” szövegrész helyébe a ,,hajózási hatóság” szöveg, 8.  §-ának
(2) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,csatolni kell” szövegrész helyébe az „– a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével – csatolni kell” szöveg, 10.  §-a (1) bekezdésének f) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész
helyébe „idõbeli hatályát” szöveg, 13.  §-a (6) bekezdésének e) pontjában az ,,az ille té kes Vízügyi Igazgatóság”
szövegrész helyébe „a környezetvédelmi igazgatási szerv” szöveg, 16.  §-ának (2) bekezdésében a ,,határozatban”
szövegrész helyébe a ,,határozatában” szöveg lép.

(7) Hatályát veszti a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 8.  §-a
(1) bekezdésének a) pontjában a „nevét és székhelyét (telephelyét),” szövegrész, 8.  §-a (1) bekezdésének b) pontja,
10.  §-a (1) bekezdésének a) pontja, 10.  §-ának (3) bekezdésében a ,,pedig” szövegrész, 11.  §-át megelõzõ alcím és
11.  §-a, 10.  §-ának (3) bekezdésében a ,,nevét, székhelyét (telephelyét) vagy lakóhelyét, továbbá” szövegrész,
17.  §-ának (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti:” szövegrész, valamint a)–d) pontjai, 18.  §-ának
(1) bekezdése.
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A hajózásbiztonsági ellenõri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekrõl és az ellenõrök azonosító
okmányáról  szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet módosítása

16.  § A hajózásbiztonsági ellenõri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekrõl és az ellenõrök azonosító okmányáról  szóló
10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 96/40/EK irányelve (1996. június 25.) a kikötõ szerinti állam általi ellenõrzéseket végrehajtó ellenõrzésre
jogosult személyek személyi azonosító okmányai közös modelljének kidolgozásáról;
b) a Tanács 95/21/EK irányelve (1995. június 19.) a hajózás biztonságának, a hajók által okozott környezetszennyezés
megelõzésének és a hajókon szolgálatot teljesítõk élet- és munkakörülményei nemzetközi követelményeinek
a tagállamok felségvizein hajózó és a Közösség kikötõit felkeresõ hajókon  való kikényszerítésérõl 12. Cikkének 1. és
4. pontja, valamint VII. melléklete.”

A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet módosítása

17.  § (1) A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.)
KöViM rendelet 6.  §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közúti árufuvarozói engedély iránti kérelem tartalma és mellékletei:
a) a gazdálkodó szervezet vezetõjének és a szakmai irányítójának természetes személyazonosító adatai, továbbá az
üzemeltetni kívánt jármû rendszám szerint,”

(2) A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.)
KöViM rendelet a 6.  §-át köve tõen a következõ 6/A.  §-sal egészül ki:
„6/A.  § Ha a kérelmezõ a közúti árufuvarozói engedély iránti kérelemhez a 6.  § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott határozat vagy okirat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát nem csatolja, az NKH
regionális igazgatósága – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást
vezetõ szervet.”

(3) A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.)
KöViM rendelet 12.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 96/26/EK irányelve (1996. április 29.) a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozók és
személyszállítók szakmába történõ bejutásáról, valamint e személyek szabad letelepedéséhez  való joga gyakorlásának 
elõmozdítása érdekében a diplomák, bizonyítványok és a képesítésekre vonatkozó egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismerésérõl,
b) a Tanács 98/76/EK irányelve (1998. október 1.) a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozók és
személyszállítók szakmába történõ bejutásáról, valamint e személyek szabad letelepedéséhez  való joga gyakorlásának 
elõmozdítása érdekében a diplomák, bizonyítványok és a képesítésekre vonatkozó egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismerésérõl  szóló 96/26/EK irányelv módosításáról.”

(4) A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.)
KöViM rendelet 12.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendelet a tagállamok területére vagy területérõl történõ,  illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen
belüli közúti árufuvarozási piacra  való bejutásról  szóló 881/92/EGK tanácsi rendelet (1992. március 26.)
végrehajtásához szükséges szabályokat állapítja meg.”

(5) A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.)
KöViM rendelet 2.  §-ának (1) bekezdésében a ,,szerint területileg ille té kes” szövegrész helyébe a ,,szerinti” szöveg,
6.  §-ának (1) bekezdésének d) pontjában az „a vállalkozói igazolványnak” szövegrész helyébe „ – a 6/A.  §-ban foglaltak
figye lembe véte lével – a vállalkozói igazolványnak” szöveg, 6.  §-ának (2) bekezdésében a ,,határozattal utasítja el”
szövegrész helyébe az „elutasítja” szöveg, 6.  §-ának (5) bekezdésében az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatályának” szöveg, 8.  §-ának (2) bekezdésében az „érvényességi idejével” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályával” szöveg, 8.  §-ának (3) bekezdésben az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának”
szöveg, 8.  §-ának (4) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg,
8.  §-ának (5) bekezdésében a ,,Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs
minisztert” szöveg lép.
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(6) Hatályát veszti a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 4.  §-ának (7) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 6.  §-a (1) bekezdésének
b) pontjában a ,,hiteles magyar fordításban” szövegrész, 6.  §-ának (3) bekezdésében a ,,feltételek teljesítése esetén a”
szöveg, valamint az „a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét,” szövegrész, 7.  §-a (1) és (2) bekezdésének
felvezetõ szövegrészében és a ,,határozatával” szövegrész, 9.  §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegrészében
a ,,határozatával” szövegrész, 9.  §-ának (2) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 12.  §-ának második mondata.

A hajózási képesítésekrõl  szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

18.  § A hajózási képesítésekrõl  szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 10.  §-ának (3) bekezdésében a ,,Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium (a továb biak ban: minisztérium)” szöveg helyébe a ,,minisztérium” szöveg.

Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési
eljárásáról  szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosítása

19.  § (1) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 6.  §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az engedély iránti kérelem tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet vezetõjének és a szakmai irányítójának természetes személyazonosító adatait, továbbá az
üzemeltetni kívánt jármûvet rendszám szerint,”

(2) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 6.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a szerzõdéses és különjárati személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító
engedély iránti kérelemhez a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott határozat vagy okirat eredeti vagy közjegyzõ
által hitelesített példányát nem csatolja, a NKH regionális igazgatósága – az ügy elbírálásához szükséges adatok
szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezetõ szervet.”

(3) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 12.  §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 96/26/EK irányelve (1996. április 29.) a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozók és
személyszállítók szakmába történõ jutásáról, valamint e személyek szabad letelepedéséhez  való joga gyakorlásának
elõmozdítása érdekében a diplomák, bizonyítványok és a képesítésekre vonatkozó egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismerésérõl,
b) a Tanács 98/76/EK irányelve (1998. október 1.) a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozók és
személyszállítók szakmába történõ jutásáról, valamint e személyek szabad letelepedéséhez  való joga gyakorlásának
elõmozdítása érdekében a diplomák, bizonyítványok és a képesítésekre vonatkozó egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismerésérõl  szóló 96/26/EK irányelv módosításáról.”

(4) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 12.  §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E rendelet a következõ közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges szabályokat állapítja meg:
a) a Tanács 684/92/EGK rendelete (1992. március 16.) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös
szabályairól,
b) a Tanács 11/98/EK rendelete (1997. december 11.) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös
szabályairól  szóló 684/92/EGK rendelet módosításáról,
c) a Tanács 12/98/EK rendelete (1997. december 11.) valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi
közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról,
d) a Bizottság 2121/98/EK rendelete (1998. október 2.) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira
vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól.”

(5) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 2.  §-ának (1) bekezdésében a ,,szerint ille té kes” szövegrész helyébe a ,,szerinti”
szöveg, 6.  §-a (2) bekezdésének d) pontjában az „a vállalkozói igazolványnak” szövegrész helyébe az „– az
(5) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – a vállalkozói igazolványnak” szövegrész, 6.  §-ának (8) bekezdésében
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az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg, 6/A.  §-ának (1) bekezdésében az
„érvényességi idejével” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályával” szöveg, 6/A.  §-ának (5) bekezdésében a ,,Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszternek (a továb biak ban:
miniszter)” szöveg, 6/A.  §-ának (6) bekezdésében az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg, 8.  §-ának
(4) bekezdésében a ,,szerzõdés érvényességi idejével megegyezõ idõtartamra, de legfeljebb 5 évre  szóló
érvényességgel” szövegrész helyébe a ,,szerzõdés idõbeli hatályával megegyezõ idõtartamra, de legfeljebb 5 évre”
szöveg, 8.  §-ának (7) bekezdésében a ,,érvényességi idejének” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg,
9.  §-a (4) bekezdésében az „érvényességi idõvel” szövegrész helyébe az „idõbeli hatállyal” szöveg, 9.  §-ának
(5) bekezdésében a ,,Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, 10.  §-ának
(3) bekezdésében a ,,nevét, személyi azonosító adatait” szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatait”
szöveg, 10.  §-ának (6) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 10.  §-ának
(7) bekezdésében az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési
eljárásáról  szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 4.  §-ának (7) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 6.  §-a
(2) bekezdésének b) pontjában a ,,hiteles magyar fordításban” szövegrész, 6.  §-ának (3) bekezdésében a ,,határozattal”
szövegrész, 6.  § (4) bekezdésében az „a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, ” szövegrész, 7.  §-a (1)–(2)
és (4) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,határozatával” szövegrész, 8.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában
az „ , érvényes” szövegrész, 8.  §-ának (3) bekezdése, 8.  §-ának (5) bekezdésében a ,,jogosító érvényességgel”
szövegrész, 9.  §-a (1)–(2) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,határozatával” szövegrész, 9.  § (3) bekezdésében
a ,,határozatával” szövegrész, 10.  §-ának (3) bekezdésében a ,,nevét, azonosító adatait, székhelyét,” szövegrész,
10.  §-ának (4) bekezdése, 11.  §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,határozatával” szövegrész, 11.  §-a
(2) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,határozatával” szövegrész, 12.  §-ának (6)–(7) bekezdése.

A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
módosítása

20.  § (1) A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 3.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„3.  § A földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedélyt (a továb biak ban: engedély) a légiközlekedési
hatóság adja ki. Az engedély mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.”

(2) A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 5.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kérelmezõ a földi kiszolgálás végzésére vonatkozó engedély iránti kéreleméhez a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott határozat vagy okirat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát nem csatolja, a légiközlekedési 
hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezetõ szervet.”

(3) A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 7.  §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A légiközlekedési hatóság a kiadott engedélyekrõl nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A nyilvántartás
a következõket tartalmazza:
a) a jogosult neve és székhelye,
b) a jogosult levelezési címe, telefonszáma és faxszáma,
c) a repülõtér megjelölése, ahol a földi kiszolgálás végezhetõ,
d) az engedélyezett földi kiszolgálási tevékenység(ek). A légiközlekedési hatóság a nyilvántartást a honlapján
közzéteszi.”

(4) A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 24.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„24.  § Ez a rendelet a – a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény ben foglaltakkal együtt – a Tanácsnak
a közösségi repülõterek földi kiszolgálási piacához  való hozzáférésrõl  szóló 1996. október 15-i 96/67/EK irányelvének
 való megfelelést szolgálja.”

(5) A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 5.  §-ának
(2) bekezdésében a ,,csatolni kell” szövegrész helyébe az „ – a (3) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével– csatolni
kell” szöveg, 6.  §-át megelõzõ címben az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 6.  §-ának
(1) bekezdésében az „érvényességi idejét – az érvényességi idõ lejárta” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát –
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a hatályának lejárta” szöveg, 7.  §-a (1) bekezdésének f) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatályát” szöveg, 7.  §-a (1) bekezdésének a) pontja, 12.  § felvezetõ szövegrészében, 13.  § (1) bekezdésének
felvezetõ szövegrészében, 14.  §-ának (1) bekezdésében a ,,kérésére” szövegrész helyébe a ,,kérelmére” szöveg,
15.  §-ának (3) bekezdésében a ,,megvizsgálja” szövegrész helyébe az „ellenõrzi” szöveg, az „a vizsgálatot” szövegrész
helyébe az „az ellenõrzést” szöveg, 15.  §-ának (4) bekezdésében a ,,vizsgálattól” szövegrész helyébe az „ellenõrzéstõl”
szöveg, 17.  § (1) bekezdésében az „Lt. 45.  §-a (7) bekezdése” szövegrész helyébe az „Lt. 45.  §-a (5) bekezdése” szöveg
lép.

(6) Hatályát veszti a földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl  szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
5.  §-ának (1) bekezdésében „nevét, lakóhelyét (székhelyét, telephelyét),” szövegrész, 7.  § (1) bekezdés a) pontja,
9.  §-ának (3) bekezdése, 10.  §-ának (3) bekezdése, 14.  §-ának (2) bekezdésében a ,,határozatot hoz, amelyrõl”
szövegrész.

A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról  szóló 
11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosítása

21.  § A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról  szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet 
1. §-ának g) pontjában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg lép.

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
módosítása

22.  § (1) A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 10.  §-a helyébe 
a következõ rendelkezés lép:
„10.  § (1) A személyhajó biztonsági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásában a hajózási hatóság szemlét kell folytat
le, ha új személyhajó, vagy meglévõ személyhajó esetében akkor, mielõtt a hajót a fogadó állam hazai forgalmában
használatba veszik.
(2) Új személyhajó,  illetve meglévõ személyhajó esetében évente egyszer a hajózási hatóság hatósági ellenõrzés
keretében szemlét (a továb biak ban: szemle) folytat le.
(3) A hajózási hatóság indokolt esetben szemlét folytat le.
(4) Gyorsjáratú személyszállító vízi jármûvet, amelynek a 8.  § (6) bekezdése szerint meg kell felelnie a HSC Szabályzat
követelményeinek, a Szabályzatban elõírt szemlének kell alávetni. A szemlét a hajózási hatóság folytatja le.
(5) A személyhajó biztonsági bizonyítványának kiállításakor a SOLAS 1974/1978 egyezmény mellékletének A részében
foglaltak szerint kell eljárni.”

(2) A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 11.  §-ának (1)
és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt mintájú bizonyítványt a hajózási hatóság a tulajdonos vagy az
üzemeltetõ kérelmére állítja ki, amennyiben a hajó megfelel az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt
követelményeknek.
(2) A személyhajó biztonsági bizonyítvány legfeljebb 12 hónapig hatályos. A hajózási hatóság a bizonyítványban
megjelölt lejárati idõponttól számított egy hónapos póthatáridõvel a bizonyítvány idõbeli hatályát kérelemre
meghosszabbíthatja. Ebben az esetben a bizonyítvány hatályának idõtartama az eredeti lejárati idõponttól kezdõdik.”

(3) A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 14.  §-a helyébe 
a következõ rendelkezés lép:
„4.  § Ez a rendelet a – az e rendelet 2.  §-ában hivatkozott nemzetközi egyezményeket,  illetve szabályzatokat kihirdetõ
külön jogszabályokkal együtt – a személyhajókra vonatkozó biztonsági elõ írásokról és követelményekrõl  szóló 1998.
március 17-i 98/18/EK tanácsi irányelvének  való megfelelést szolgálja.”

(4) A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 2. számú
melléklete e rendelet 2. mellékelte szerint módosul.

(5) Hatályát veszti a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
2.  §-ának s) pontja, 11.  §-ának (4) bekezdésében a ,,külön jogszabály rendelkezése szerinti” szövegrész.
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A tengeren menetrend szerint közlekedõ kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének
kötelezõ vizsgálatáról  szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet módosítása

23.  § A tengeren menetrend szerint közlekedõ kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelezõ
vizsgálatáról  szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet 3. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a ,,Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg lép.

A hajózásra alkalmas, ille tõ leg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek
víziúttá nyilvánításáról  szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet módosítása

24.  § (1) A hajózásra alkalmas, ille tõ leg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá
nyilvánításáról  szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § Ez a rendelet a – a víziutak tekintetében – következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos
infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetésérõl;
b) a Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos
infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetésérõl  szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;
c) a Bizottság 2598/70/EGK rendelete (1970. december 18.) az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet
I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendõ tételek meghatározásáról.”

(2) A hajózásra alkalmas, ille tõ leg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá
nyilvánításáról  szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 5.  §-ának (2) bekezdésében a ,,vízügyi felügyelet” szövegrész
helyébe a ,,vízügyi hatóság” szöveg, a ,,környezet- és természetvédelmi hatóság bevonásával” szövegrész helyébe
a ,,környezetvédelmi hatóság és a természetvédelmi hatóság véleményének kikérésével” szöveg, 5.  §-ának
(4) bekezdésében az „az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság intézkedésére
a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok biztosítják” szövegrész helyébe az „a vízügyi igazgatási szerv biztosítja”
szöveg, 8.  §-ának (1) és (5) bekezdésében az „az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõigazgatóság” szövegrész helyébe „a vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 8.  §-ának (5) bekezdésében a ,,Közlekedési és
Vízügyi Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszternek (a továb biak ban: miniszter)”
szöveg, 8.  §-ának (6) bekezdésében a ,,Közlekedési és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg,
a ,,Minisztériummal az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe
a ,,miniszterrel a vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 8.  §-ának (8) bekezdésében a ,,Közlekedési és Vízügyi Minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a hajózásra alkalmas, ille tõ leg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek
víziúttá nyilvánításáról  szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 5.  § (2) bekezdésében az „együttesen” szövegrész,
7.  §-ának (7) bekezdésében az „– a hajózási hatóság egyetértésével –” szövegrész.

A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl
 szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

25.  § (1) A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. számú melléklete e rendelet 3. mellékelte szerint módosul.

(2) A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. számú melléklet IX. fejezete 3. szabályának (3) bekezdésében a ,,Közlekedési és
Vízügyi Minisztérium hajózási szakigazgatásának” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszternek” szöveg
lép.

A víziközlekedés irányítására és hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl,
üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl  szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

26.  § (1) A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl, üzemeltetésérõl,
módosításáról és megszüntetésérõl  szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 4.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A víziközlekedés irányítására szolgáló jelekkel kapcsolatban a hajózási hatóság jár el.”

37552 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 139. szám



(2) A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl, üzemeltetésérõl,
módosításáról és megszüntetésérõl  szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 4.  §-ának (3) bekezdésében
a ,,természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek” szövegrész helyébe a ,,természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek 
(a továb biak ban: vízügyi hatóság), a vízügyi igazgatási szervnek, valamint a víziút fenntartójának” szöveg, 4.  §
(5) bekezdésében a ,,A kérelemre induló eljárásban az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, 4.  §-ának (8) bekezdésében
a ,,területileg ille té kes vízügyi szerv” szövegrész helyébe a ,,vízügyi hatóság” szöveg, 5.  § (1) bekezdésének
c) pontjában a ,,használatbavételi vizsgálati díj” szövegrész helyébe a ,,használatbavételi vizsgálatra vonatkozó
igazgatási szolgáltatási díj” szöveg, 5.  §-ának (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
5.  §-ának (4) bekezdésében a ,,kezdeményezi a megfelelõ állapot helyreállítását vagy az engedély visszavonását”
szövegrész helyébe az „intézkedik a megfelelõ állapot helyreállítása iránt vagy az engedélyt visszavonja” szöveg,
5/A.  §-ának (1) bekezdésében a ,,megtagadásáról a hajózási hatóság tájékoztatja az ille té kes vízügyi hatóságot és
a víziút fenntartóját” szövegrész helyébe a ,,megtagadásáról  szóló határozatát a hajózási hatóság közli a vízügyi
hatósággal és a víziút fenntartójával” szöveg, 5/A.  §-ának (3) bekezdésének felvezetõ szövegrészében az „ellenõrzés
keretében megtartott helyszíni szemle alapján” szövegrész helyébe az „ellenõrzés keretében megtartott helyszíni
ellenõrzés során” szöveg, 5/A.  §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelem” szöveg, 5/A.  §-a (6) bekezdésének a) pontjában az „érvényességi idejének” szövegrész
helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg, 7.  §-ának (1) bekezdésében a ,,területileg ille té kes környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe a ,,vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 8.  §-ának (1) bekezdésében a ,,területileg
ille té kes környezetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szövegrész helyébe a ,,vízügyi hatóság” szöveg, 10.  §-ának
(2) bekezdésében a ,,területileg ille té kes környezetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez” szövegrész helyébe a ,,vízügyi
hatósághoz” szöveg, 11.  §-ának (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 11.  §-ának
(4) bekezdésben a ,,kezdeményezi az engedély visszavonását” szövegrész helyébe „az engedélyt visszavonja, vagy
kezdeményezi az engedély visszavonását” szöveg, 12.  §-a (1) bekezdésnek a) pontjában a ,,területileg ille té kes
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a ,,vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 12.  §
(2) bekezdésében a ,,környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a ,,vízügyi igazgatási szerv”
szöveg, 12.  § (3) bekezdésében a ,,véleménye alapján” szövegrész helyébe a ,,véleménye figye lembe véte lével” szöveg, 
14.  §-ának (2) bekezdésében a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szövegrész helyébe
vízügyi hatóság” szöveg, a ,,területileg ille té kes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe
a ,,vízügyi igazgatási szerv” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl,
üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl  szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 4.  §-ának (3) bekezdésében
a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 4.  §-ának (4) bekezdésében a ,,kérelemre” szövegrész, 4.  §-ának (6) bekezdésében
a ,,nevét, címét és” szövegrész, 5/A.  §-a (3) bekezdésének c) pontja, 6.  §-ának (4) bekezdése, 10.  § (7) bekezdésében
a ,,hivatalból vagy kérelemre” szövegrész, 14.  §-a (2) bekezdésének második mondata, 14.  §-ának (4) bekezdése.

A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési
szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról  szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet
módosítása

27.  § (1) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az
üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról  szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 4.  § (6) bekezdésében az „Az ille té kes
hatóság” szövegrész helyébe az „A hatóság” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési
szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról  szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 2.  §-ának
(1) bekezdésében a ,,határozattal” szöveg, 2.  §-ának (2) bekezdése, 3.  §-ának (2) bekezdése.

A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet
módosítása

28.  § A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú
mellékeltének 9.1. pontjában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg lép.
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Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról  szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet
módosítása

29.  § (1) Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról  szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet 19.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„19.  § Ez a rendelet a – a rendelet 2.  §-ában hivatkozott nemzetközi egyezményeket,  illetve szabályzatokat kihirdetõ
külön jogszabályokkal együtt – az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a 2002. november 5-i 2002/84/EK irányelvvel
módosított, az ömlesztettáru-szállító tengeri hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált
követelmények és eljárások megállapításáról  szóló 2001. december 4-i 2001/96/EK irányelvének  való megfelelést
szolgálja.”

(2) Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról  szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet 7.  §-ának
(2) bekezdésében az „az ille té kes hatóság” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg, az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 15.  § (2) bekezdésében a ,,figyelemmel”szövegrész helyébe a ,,döntése során”
szöveg, a ,,véleményére” szövegrész helyébe a ,,véleményét figye lembe veszi” szöveg, 16. §-ának (2) bekezdésében
a ,,Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, 17. §-ában
a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról  szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet
3.  §-ának m) pontja.

Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl,
kijelölésérõl és felhatalmazásáról  szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet módosítása

30.  § Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és
felhatalmazásáról  szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 2. §-ának f) pontjában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter”
szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, 5. §-ának (1) bekezdésében a ,,Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumban” szövegrész helyébe a ,,miniszter irányítása alá tartozó minisztériumban
(a továb biak ban: Minisztérium)” szöveg, 6. §-ának (2) bekezdésében a ,,Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,Minisztérium” szöveg, 3. és 4. számú mellékletben a ,,Gazdasági és Közlekedési Miniszter”
szöveg helyébe a ,,Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter” szöveg lép.

A légijármûvek és légijármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési
követelményeirõl  szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet módosítása

31.  § A légijármûvek és légijármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl  szóló
6/2004. (I. 30.) GKM rendelet 5.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A légiközlekedési hatóság a légijármû karbantartó szakszolgálati engedélyt akkor adja meg, ha a kérelmezõ
megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.”

A kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról  szóló 
20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

32.  § A kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról  szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet 1.  §-ában
az „az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú
Társaságra (a továb biak ban: Energia Központ Kht.)” szövegrész helyébe az „az Energia Központ Energiahatékonysági,
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továb biak ban: Energia Központ Nonprofit Kft.)”
szöveg, 3. §-ának (1) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „az
energiapolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 3.  §-ának (1)–(4) bekezdésében, 4.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 5.  §-ának
(1)–(3) bekezdésében, 6.  §-ában, 8.  §-ában az „Energia Központ Kht.” szövegrész helyébe az „Energia Központ
Nonprofit Kft.” szöveg lép.
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A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása

33.  § (1) A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 6.  §-ának (2)–(3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett pályaalkalmassági vizsgálat eredményeként  valószínûsíthetõ, hogy
a gépjármûvezetõ alacsonyabb alkalmassági kategóriában is alkalmatlan, a gépjármûvezetõ rendkívüli
pályaalkalmassági vizsgálatát kell elrendelni.
(3) A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a PÁV azt vizsgálja, hogy a gépjármûvezetõ alkalmas-e gépjármû
vezetésére, valamint azt, hogy a 3.  § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel melyik alkalmassági kategóriában
alkalmas.”
(2) A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 2.  § (3) bekezdésében
a ,,az államigazgatási eljárás általános szabályai” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény” szöveg, 2.  § (6) bekezdésében a ,,vizsgálatba” szövegrész helyébe a ,,vizsgálatba belföldi
jogsegély keretében” szöveg, 4.  §-ának (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
10.  §-ának (1) bekezdésében a ,,meghatározott díjat” szövegrész helyébe „meghatározott igazgatási szolgáltatási
díjat” szöveg, 10.  §-ának (4) bekezdésében a ,,díjat” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási díjat” szöveg,
2. számú mellékletének címében a ,,díjai” szövegrész helyébe a ,,igazgatási szolgáltatási díjai” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 7.  §-ában
a ,,határozatban” szövegrész, valamint második mondata, 11.  §-s (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„ , egyidejûleg hatályát veszti:” szövegrész, valamint a)–b) pontja.

A közösségi kikötõbe érkezõ,  illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi
kötelezettség teljesítésérõl  szóló 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet módosítása

34.  § A közösségi kikötõbe érkezõ,  illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség
teljesítésérõl  szóló 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet 6. §-ában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe 
a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg lép.

A Ro–Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási követelményekrõl  szóló 
54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet módosítása

35.  § A Ro–Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási követelményekrõl  szóló 54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet
9. §-ában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg lép.

A rajnai hajózásban  való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról  szóló 
60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet módosítása

36.  § A rajnai hajózásban  való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról  szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet
2.  §-ának (1) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szövegrész helyébe a ,,hajózási hatóság” szöveg, 2.  §-ának (2) bekezdésében az „az úszólétesítmény” szövegrész
helyébe az „a belvízi nagyhajó” szöveg, 4.  §-ában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott
pótkocsival történõ közúti szállításáról  szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet módosítása

37.  § (1) A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival
történõ közúti szállításáról  szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet 10.  §-ának (2), (4), (6) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,vonatkozó” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel
vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról  szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet 10.  §-ának (5) bekezdése.
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A nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet
módosítása

38.  § (1) A nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 2.  § k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[2.  § E rendelet alkalmazásában]
„k) jóváhagyó hatóság (a továb biak ban: hatóság): a 15.  § szerinti, kijelölt hatóság;”

(2) A nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 7.  §-ának
(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az (1) és (7) bekezdés szerinti jelzés meglétét a közlekedési hatóság,  illetve a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi. A 
jelzéssel nem rendelkezõ motorok, vagy ilyen motort tartalmazó gép forgalmazását az ellenõrzést végzõ hatóság
megtiltja. A forgalmazás megtiltásáról hozott határozatot a fogyasztóvédelmi hatóság közli a közlekedési hatósággal.”

(3) A nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 16.  §-ának
(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) E rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében
a) az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továb biak ban:
Itv.) 28.  §-ának (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat,
b) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31.  §-a (1) bekezdésének elsõ
mondatában, valamint a 31.  §-ának (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ,
azon e jogszabály tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.”

(4) A nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 16.  §-ának
(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Elektronikus ügyintézés esetén, az ügyfél kérelmére indult eljárásban a hatóság a kérelem megérkezésétõl
számított 3 munkanapon belül felhívja az ügyfelet, hogy 8 munkanapon belül fizesse meg az eljárásért fizetendõ díjat.”

(5) A nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 3.  §-ának
(3) bekezdésében a ,,21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 5.  §-a” szövegrész helyébe a ,,külön jogszabály” szöveg, 15.  §-ának
(1) bekezdésében az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága bejelenti” szövegrész helyébe az „A
közlekedési hatóság bejelenti” szöveg, 16.  § (1) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,következõ díjat”
szövegrész helyébe a ,,következõ igazgatási szolgáltatási díjat” szöveg, 16.  § (1) bekezdésének a)–e) pontjában
a ,,fizetendõ díj” szövegrész helyébe a ,,fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj” szöveg, a 16.  §-ának (2) bekezdésében az
„A díjakat” szövegrész helyébe az „Az igazgatási szolgáltatási díjakat” szöveg, 16.  §-ának (3) bekezdésében a ,,fizetett
díj” szövegrész helyébe a ,,fizetett igazgatási szolgáltatási díj” szöveg, 16.  §-ának (6) bekezdésében a ,,fellebbezés díja”
szövegrész helyébe a ,,fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja” szöveg, az „eljárási díj” szövegrész helyébe az
„igazgatási szolgáltatási díj” szöveg, 16.  §-ának (7) bekezdésében az „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 112.  §-a szerinti újrafelvételi” szövegrész helyébe az „Az
újrafelvételi” szöveg, 16.  §-ának (8) bekezdésében a ,,megfizetett díjat” szövegrész helyébe a megfizetett igazgatási
szolgáltatási díjat” szöveg, 16.  §-ának (11) bekezdésében a ,,díjat” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási díjat”
szöveg,

(6) Hatályát veszti a nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 15.  §-a
(1) bekezdésének elsõ mondata, 16.  §-ának (5) bekezdése, 17.  §-ának (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát
veszti az 1/2000. (VII. 21.) KöViM–KöM együttes rendelet, az azt módosító 18/2002. (III. 12.) KöviM–KöM együttes
rendelet, valamint a 106/2004. (IX. 16.) GKM–KvVM együttes rendelet” szövegrész.
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A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeirõl és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek
Biztonsági Szabályzata közzétételérõl  szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

39.  § A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeirõl és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági
Szabályzata közzétételérõl  szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésben az „a gazdasági és
közlekedési miniszter” szöveg helyébe az „az energiapolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeirõl és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata
közzétételérõl  szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

40.  § A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeirõl és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételérõl
 szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésben az „a gazdasági és közlekedési miniszter” szöveg
helyébe az „az energiapolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az „a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium” szöveg helyébe az „az energiapolitikáért felelõs miniszter irányítása alá tartozó
minisztérium” szöveg, lép.

A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról  szóló 
121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

41.  § (1) A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról  szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
6.  §-ának (1) bekezdésében az „a hajózási hatóság határozatáról – és szükség esetén – a rendellenességet kiküszöbölõ
intézkedésekrõl értesíti a hajó parancsnokát, tulajdonosát vagy üzemben tartóját, továbbá” szövegrész helyébe az „a
hajózási hatóság határozatáról – és szükség esetén – a rendellenességet kiküszöbölõ intézkedésekrõl értesíti” szöveg
lép.

(2) Hatályát veszti a tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról  szóló 121/2005. (XII. 28.)
GKM rendelet 2.  §-ának e) pontja.

A légiközlekedési balesetek, a repülõesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai
vizsgálatának szabályairól  szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

42.  § Hatályát veszti a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai
vizsgálatának szabályairól  szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 7.  §-a (1) bekezdésének elsõ mondata, 31.  §-ában az
„ , egyidejûleg hatályát veszti a légiközlekedési balesetek és a repülõesemények szakmai vizsgálatának szabályairól
 szóló 13/2000. (V. 31.) KHVM–HM–EüM együttes rendelet, valamint a módosításáról rendelkezõ 64/2001. (XII. 29.)
KöViM–HM–EüM együttes rendelet és 17/2004. (II. 24.) GKM–HM–ESzCsM együttes rendelet” szövegrész.

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásáról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

43.  § (1) A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 2.  §-ának f) pontjában a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság
területileg ille té kes regionális igazgatóságánál” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóságnál” szöveg, 2.  §-ának
k) pontjában a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe
a ,,közlekedési hatóság” szöveg, 2.  §-ának l) pontjában az „– a külön jogszabályban, valamint e rendeletben
meghatározott feladatmegosztással – elsõ fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a kártya tulajdonosának
lakóhelye (székhelye) szerint területileg ille té kes regionális igazgatósága, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg, 3.  §-ának (1) bekezdésében a ,,Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóság”
szöveg, 5.  §-ának (1) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a telephely szerint ille té kes regionális
igazgatóságánál” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóságnál” szöveg, 5.  §-ának (3) és (4) bekezdésében a ,,Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóság” szöveg, 7.  §-ának
(1) bekezdésében a ,,benyújtott kártya kiadási kérelem útján kezdeményezhetõ” szövegrész helyébe a ,,kérelmezhetõ” 
szöveg, 7.  §-ának (3) bekezdésében a ,,kérheti” szövegrész helyébe a ,,kérelmezheti” szöveg, 8.  §-ának
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(1) bekezdésében a ,,személyes adatokat” szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatokat” szöveg,
a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóság” szöveg, az „az
érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 8.  §-a (3) bekezdésének b) pontjában a ,,személyes adatainak”
szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatainak” szöveg, 8.  §-a (3) bekezdésének c) pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 8.  §-ának (4) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóság” szöveg, a ,,személyes adatokat” szövegrész helyébe
a ,,természetes személyazonosító adatokat” szöveg, 8.  §-ának (5) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész
helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 11.  §-ának (1) bekezdésében a ,,határozattal érvényteleníti” szövegrész helyébe
a „hatálytalanítja” szöveg, 11.  §-ának (2) bekezdésének c) pontjában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatálya” szöveg, 11.  §-ának (4) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához”
szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatósághoz” szöveg, 11.  §-ának (8) bekezdésében a ,,jelentés” szövegrész helyébe
a ,,jegyzõkönyv” szöveg, a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a ,,külön
jogszabályban meghatározott közlekedési hatóságnak” szöveg, 11.  §-ának (9) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóság” szöveg, 11.  §-ának (11) bekezdésében az
„érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, 12.  §-a (1) bekezdésének b) pontjában
a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg ille té kes regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a ,,közlekedési
hatóság” szöveg, 12.  §-ának (3) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe
a ,,közlekedési hatóság” szöveg, 12.  §-ának (5) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális
igazgatóságához” szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatósághoz” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK
tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 4.  § (1) bekezdésében az „a kérelmezõ
költségére,” szövegrész, 7.  §-ának (2) bekezdése, 8.  §-ának (3) bekezdésének a) pontja, valamint b) pontjában az „az
érintett” szövegrész, 10.  §-ának (1) bekezdésében a ,,hivatalos iratként” szöveg, 13.  §-a (2) bekezdésének a) pontja.

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl  szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet
módosítása

44.  § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl  szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet 4. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„4.  § A radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére
kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról  szóló kormányrendelet szerinti KNPA
Szakbizottság tagjai az alábbi miniszterek és intézmények által delegált képviselõk:
a) az OAH-t felügyelõ miniszter,
b) az iparügyekért felelõs miniszter,
c) a közlekedésért felelõs miniszter ,
d) a rendészetért felelõs miniszter,
e) a környezetvédelemért felelõs miniszter,
f) az egészségügyért felelõs miniszter,
g) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
h) az állami vagyonnal  való gazdálkodás szabályozásáért felelõs miniszter,
i) Országos Atomenergia Hivatal,
j) Paksi Atomerõmû Zrt.,
k) Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.”

A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól 
 szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

45.  § (1) A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól  szóló
9/2006. (II. 27.) GKM rendelet 11.  §-a (2) bekezdésének a) pontja helyében az „a hajózási szakértõk névjegyzékébe
felvettek” szövegrész helyébe a ,,hajózási szakértõi jogosultsággal rendelkezik” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes
szabályairól  szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet 6.  §-ának (1) bekezdésének elsõ mondata.
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A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet
módosítása

46.  § (1) A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet 10.  §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nemzeti jármûnyilvántartás nyilvános. A vasúti közlekedési hatóság a nyilvántartást internetes honlapján
közzéteszi.”

(2) A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet 4.  §-ának
(2) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továb biak ban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságánál kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,vasúti közlekedési hatóságnál kérelmezi” szöveg,
a ,,kezdeményezésérõl az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „iránti
kérelemrõl a vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 4.  §-ának (3) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága határozatot hoz” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság dönt” szöveg, 7.  §-ának
(1) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti
közlekedési hatóság” szöveg, 7.  §-ának (2) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 7.  §-ának (3) és (5)–(6) bekezdésében az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg,
8.  §-ának (3) bekezdésében az „érvényesek” szövegrész helyébe a ,,vonatkoznak” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg,
9.  §-ának (2) és (5) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a
vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 9.  §-ának (3) és (5) bekezdésében az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 9.  §-ának (4) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 10.  §-ának (1) és (3) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 10.  §-ának (3) bekezdésében az 
„Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 
11.  §-ának (4) bekezdésében a ,,az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a
vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 12.  §-ának (1) bekezdésében a ,,az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságát” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságot” szöveg, 12.  §-ának (2) bekezdésében az „Az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A vasúti közlekedési hatóság” szöveg,
14.  §-ának (5) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szövegrész helyébe az „a
vasúti közlekedési hatóságnak” szöveg, 16.  §-ának (11) és (12) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 16.  §-ának (12) bekezdésében
az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságtól”
szöveg, 17.  §-ában az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A vasúti
közlekedési hatóság” szöveg, az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a
vasúti közlekedési hatóság” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet
8.  §-ának (4) bekezdése, 9.  §-a (3) bekezdésének második mondata, 15.  §-ának (1)–(2) bekezdése, 18.  §-ában az „ ,
egyidejûleg hatályát veszti a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 103/2003. (XII. 27.)
GKM rendelet a 19.  §-ának (6) bekezdése, a 20.  §-ának (1)–(2) bekezdése, valamint a 4. számú, az Országos Vasúti
Szabályzatról  szóló mellékletének kivételével” szövegrész.

A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM
rendelet módosítása

47.  § (1) A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet
10.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyilvántartás nyilvános. A vasúti közlekedési hatóság a nyilvántartást internetes honlapján közzéteszi.”

(2) A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet
4.  §-ának (2) bekezdésében a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továb biak ban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságánál kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,vasúti közlekedési hatóságnál kérelmezi” szöveg,
a ,,kezdeményezésérõl az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „iránti
kérelemrõl a vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 4.  §-ának (3) bekezdésében „az „az NKH Közép-magyarországi
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Regionális Igazgatósága határozatot hoz” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság dönt” szöveg, 7.  §-ának
(1)–(2) és (5)–(6) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a
vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 7.  §-ának (3) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságától” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságtól” szöveg, 8.  §-ának (4)–(5) bekezdésében az
„az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg,
9.  §-ának (2) és (6) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a
vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 9.  §-ának (3) és (6) bekezdésében az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 9.  §-ának (4) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 9.  §-ának (5) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságának” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságnak” szöveg, 10.  §-ának (1) bekezdésében az „az 
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg,
10.  §-ának (3) bekezdésében az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrészek helyébe az „A
vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 11.  §-ának (4) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szövegrészek helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 12.  §-ának (1) bekezdésében az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságot” szöveg,
10.  §-ának (2) bekezdésében az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A
vasúti közlekedési hatóság” szöveg, 13.  §-ának (6) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságának” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságnak” szöveg, 15.  §-ának (11) és
(12) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti
közlekedési hatóság” szöveg, 15.  §-ának (12) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságától” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságtól” szöveg, 16.  §-ában az „Az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A vasúti közlekedési hatóság” szöveg, az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM
rendelet 9.  §-a (3) bekezdésének második mondata, 14.  § (1)–(2) bekezdése, 17.  §-ában az ” , egyidejûleg hatályát veszti 
a nagysebességû vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról  szóló 9/2002. (II. 6.) KöViM rendelet” szövegrész.

A vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl  szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosítása

48.  § (1) A vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl  szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 9.  §-ának (7) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a kérelmezõ a 2. melléklet f) pontjában meghatározott okiratot nem csatolja, a vasúti igazgatási szerv – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezetõ szervet.”

(2) A vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl  szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 8.  §-ának (1) bekezdésében
a ,,köteles az engedélyt kérelmezni” szövegrész helyébe a ,,nyújt be engedély iránti kérelmet” szöveg, 9.  §-ának (3) és
(4) bekezdésében az „az engedélykérõ” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, 17.  §-ának (2) bekezdésben az „a
Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 685/B.  §-ában meghatározott többségi befolyással, ille tõ leg
a tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX.] tör vény 5.  §-a (1) bekezdése 19. pontjának c) pontjában meghatározott befolyásoló
részesedéssel” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló tör vény szerinti többségi befolyással, ille tõ leg
a tõkepiacról  szóló tör vény szerinti befolyásoló részesedéssel” szöveg, 2. melléklet b) pontjában az „engedélykérelem”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl  szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 8.  §-ának
(2) bekezdése, 9.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában a ,,nevét, székhelyét, telephelyét,” szövegrész, a ,,képviselõjének
megnevezését és” szövegrész, 9.  §-ának (10) bekezdése, 9.  §-ának (11) bekezdésében a ,,– külön jogszabályban
meghatározott –” szövegrész, 13.  §-ának (5) bekezdése, 16.  §-a.

A vasúti igazgatási szerv részére fizetendõ felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl  szóló
10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

49.  § (1) A vasúti igazgatási szerv részére fizetendõ felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl  szóló 10/2008.
(VI. 30.) KHEM rendelet 4.  §-ának (1) bekezdésében a ,,határozatban állapítja meg” szövegrész helyébe a ,,megállapítja”
szöveg, szöveg lép.
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(2) Hatályát veszti a vasúti igazgatási szerv részére fizetendõ felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl  szóló
10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 3.  §-ában a ,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 szóló 2004. évi CXL. törvény VI. Fejezete alapján” szövegrész, 4.  § (2) bekezdésében a ,,határozatával” szövegrészek,
4.  §-ának (3) bekezdésében a ,,határozatával” szövegrész.

A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati
engedélyérõl és képzésérõl  szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

50.  § (1) A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyérõl és
képzésérõl  szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 46.  §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes bármely állam (a továb biak ban: EGT-állam)
légiközlekedési hatósága által
a) a légijármû vezetésére vagy hajózó navigátori feladatok ellátására jogosító szakszolgálati engedélybe tett, az ICAO
nyelvi követelményeknek meg fele lõen legalább 4-es szinten teljesített nyelvismereti vizsgára vonatkozó bejegyzést
vagy
b) a légiforgalmi irányítókra kidolgozott ICAO nyelvi követelményeknek meg fele lõen legalább 4-es szinten teljesített
nyelvismereti vizsgáról kiadott külön igazolást a légiközlekedési hatóság a nyelvi kiterjesztés alapjául elfogadja.”

(2) A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyérõl és
képzésérõl  szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 47.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nyelvismereti vizsgáztatási engedélyt az a jogi személy kaphat, amely rendelkezik a 4. mellékletben
meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel és a nyelvismereti vizsga módszerére vonatkozó követelményeknek
megfelelõ vizsgarendszerrel.”

(3) A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyérõl és
képzésérõl  szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 47.  §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Hatályukat vesztõ rendeletek és rendelkezések

51.  § Hatályát veszti
1. az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal-kijelölési kérelem és határozat mintájáról, valamint az

útvonal-kijelölés díjáról  szóló 12/1989. (XII. 5.) KöHÉM rendelet,
2. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.)

KöHÉM rendelet 105.  §-a és az azt megelõzõ alcím,
3. a közútkezelõi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásokról  szóló 15/1996. (V. 7.) KHVM rendelet,
4. a vasútegészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásról  szóló 35/1999. (X. 30.) KHVM rendelet,
5. egyes munkaköri megnevezésekrõl  szóló 6/2000. (IX. 13.) KöViM rendelet,
6. a hajózási képesítésekrõl  szóló 15/2001. (V. 27.) KöViM rendelet 11.  §-ának az „ , egyidejûleg hatályát veszti”

szövegrésze és a)–d) pontja,
7. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról

 szóló18/2003. (IV. 9.) GKM rendelet,
8. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.)

KöViM rendelet módosításáról  szóló 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet,
9. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló

49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról  szóló 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet,
10. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól  szóló

55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról  szóló 43/2004. (IV. 13.) GKM rendelet,
11. az egyes használt vagy sérült gépjármûvek vámkezelését megelõzõ vizsgálatokról  szóló 3/1999. (I. 18.)

KHVM–KöM–PM együttes rendelet módosításáról  szóló 45/2004. (IV. 15.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet,
12. a légi jármûvek és légi jármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl  szóló

6/2004. (I. 30.) GKM rendelet módosításáról  szóló 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet,
13. a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól  szóló

34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról  szóló 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,
14. a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezetrõl  szóló 83/2006.

(XII. 13.) GKM rendelet 1.  §-ának (1) bekezdése és 3.  §-a,
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15. a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezésérõl  szóló
62/2007. (VI. 29.) GKM rendelet,

16. a Budai MÁV Kórház fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezésérõl  szóló 63/2007. (VI. 29.)
GKM rendelet,

17. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl  szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
módosításáról  szóló 42/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet.

2010. január 1-jén hatályba lépõ módosítások

52.  § Hatályát veszti
1. a bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje és helyettese kijelölésének feltételeirõl  szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet

5.  §-ának (1) bekezdésében a ,,büntetlen elõéletû,” szövegrész,
2. a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl  szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 5.  §-a (1) bekezdésének

a) pontja, 8.  § (2) bekezdésének b) pontja,
3. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló 14/2001. (IV. 20.)

KöViM rendelet 3.  §-a (2) bekezdésének a) pontja, 3.  § (3) bekezdésének elsõ mondata, 6.  § (1) bekezdés c) pontjában az 
„a 3.  § (2) bekezdésének a) pontjában,” szövegrész,

4. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról  szóló
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 3.  §-a (2) bekezdésének a) pontja, 3.  § (3) bekezdésének elsõ mondata,

5. A vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl  szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 2.  § (2) bekezdés a) pontja,
1. melléklet a) pontja.

Záró rendelkezések

53.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
köve tõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az 51.  § 2010. január 1-jén lép hatályba.

54.  § (1) Az 1–50.  §, valamint az 1–4. melléklet 2009. október 2-án hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelethez
,,3. számú melléklet a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez

Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

1. Az igénybevétel helye, célja,
2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (a hozzájárulás

jogosultja):
3. Az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége, nagysága (m2)
4. Az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett idõpontja
5. A kezelõi hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelõs személy neve, címe, telefonszáma
6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)

tulajdonosának neve és címe, üzemeltetõjének neve és címe
7. Melléklet

– az igénybevételt feltüntetõ tervet (helyszínrajz, vázlat, mûszaki leírás) 3 példányban,
– a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvényének rajzát 3 példányban,
– az igénybevétel  miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét 3 példányban.”
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2. melléklet a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelethez

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 2. számú
mellékletében a
„Kiállítva a
Issued under the provisions of the
12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet alapján
decree 12/2002. (II. 7.) KöViM of the Minister of Transport and Water Management
annak igazolásául, hogy az alábbiakban megnevezett hajó megfelel a személyhajókra vonatkozó biztonsági
elõ írásokról és követelményekrõl  szóló és a fenti rendelettel harmonizált 98/18/EK tanácsi irányelvben foglalt
követelményeknek
and confirming compliance of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 98/18/EC on safety
rules and standards for passenger ships harmonized by above mentioned decree
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Közlekedési és Vízügyi Miniszterének felhatalmazása alapján
under the authority of the Minister of Transport and Water Management of the REPUBLIC OF HUNGARY
a
by
........................................................................................................................................................................................................................................
[a 10/2000. (X. 31.) KöViM rendelet alapján a vízi jármûvek és úszó munkagépek megfelelõségének vizsgálatára,
ellenõrzésére és tanúsítására kijelölt szervezet neve]
[full official designation of the competent organisation recognised under the provisions of decree 10/2000. (X. 31.)
KöViM of the Minister of Transport and Water Management]”
szövegrész helyébe a
„Kiállítva a
Issued under the provisions of the
12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet alapján
decree 12/2002. (II. 7.) KöViM
annak igazolásául, hogy az alábbiakban megnevezett hajó megfelel a személyhajókra vonatkozó biztonsági
elõ írásokról és követelményekrõl  szóló és a fenti rendelettel harmonizált 98/18/EK tanácsi irányelvben foglalt
követelményeknek
and confirming compliance of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 98/18/EC on safety
rules and standards for passenger ships harmonized by above mentioned decree
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG kormányának felhatalmazása alapján
under the authorization of the Government of the REPUBLIC OF HUNGARY
a Nemzeti Közlekedési Hatóság által.
by National Trasport Authority.”
szöveg lép.
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3. melléklet a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelethez

A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl  szóló
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. számú mellékletében a ,,Megfelelési bizonyítvány” és a ,,Mentési bizonyítvány”
mintájában
„Kiállítva a
Issued under the provisions of the
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet alapján
decree 22/2002. (IV. 27.) KöViM of the Minister of Transport and Water Management
annak igazolásául, hogy az alábbiakban megnevezett hajó megfelel a Tanácsnak a 24 méter és annál hosszabb
halászhajók biztonsági rendszerének harmonizálásáról  szóló 97/70/EK irányelvében foglalt rendelkezéseknek
and confirming compliance of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 97/70/EC setting up
harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG közlekedési és vízügyi miniszterének felhatalmazása alapján
under the authority of the Minister of Transport and Water Management of the REPUBLIC OF HUNGARY
a
........................................................................................................................................................................................................................................
by
[a 10/2000. (X. 31.) KöViM rendelet alapján kijelölt szervezet neve]
(full official designation of the competent organisation recognised under the provisions of Council Directive
94/57/EC)”
szövegrész helyébe a
„Kiállítva a
Issued under the provisions of the
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet alapján
decree 22/2002. (IV. 27.) KöViM
annak igazolásául, hogy az alábbiakban megnevezett hajó megfelel a Tanácsnak a 24 méter és annál hosszabb
halászhajók biztonsági rendszerének harmonizálásáról  szóló 97/70/EK irányelvében foglalt rendelkezéseknek
and confirming compliance of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 97/70/EC setting up
harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG kormányának felhatalmazása alapján
under the authorization of the Government of the REPUBLIC OF HUNGARY
a Nemzeti Közlekedési Hatóság által.
by the National Transport Authority.”
szöveg lép.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 49/2009. (IX. 30.) KHEM rendelete
az egyes sajátos építményfajtákra vonatkozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról  szóló
2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggõ módosításáról

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat– és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §–a
(1) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott hatáskörömben eljárva,
a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM együttes rendelet
tekintetében a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  §-a (2) bekezdésének 10. pontjában, valamint az épített
környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  §-a (2) bekezdésének i) ponthoz kapcsolódóan a 62.  §-ának
(4) bekezdésében,
a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben tartásáról és
megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet tekintetében víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  §-a
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(2) bekezdésének k) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  §-a
(2) bekezdésének i) pontjához kapcsolódóan a 62.  §-a (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet g) pontjában foglalt feladatkörben eljáró nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel egyetértésben,
a következõket rendelem el:

A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló 
15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM együttes rendelet módosítása

1.  § (1) A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM együttes
rendelet 2.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak vasúti építménynek minõsülnek.”

(2) A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM együttes
rendelet 16.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Használatbavételi engedély akkor adható, ha a vasúti építmény a létesítési vagy átalakítási engedélynek
meg fele lõen létesült és megfelel
a) a köz- és üzembiztonsági,
b) a más létesítmények keresztezésére (megközelítésére) elõírt,
c) az üzemeltetésre vonatkozó általános mûszaki és biztonságtechnikai
követelményeknek.”

(3) A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM együttes
rendelet 20.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20.  § Az engedély idõbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe jogutódja léphet.”

(4) A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM együttes
rendelet 2.  §-ának felvezetõ szövegrészében a ,,vasúti hatósági engedély” szövegrész helyébe az ,,a vasúti közlekedési
hatóság engedélye” szöveg, 2.  §-ának c) pontjában az „Iparvágánynál” szövegrész helyébe a ,,Saját célú vasúti
pályahálózatnál” szöveg, 3.  §-ának (1) bekezdésében a ,,2.  §-ban” szövegrész helyébe a ,,2.  § (1) bekezdésében” szöveg, 
a ,,tevékenységek” szövegrész helyébe az „építési tevékenységek” szöveg, 3.  §-ának (4) bekezdésében a ,,Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továb biak ban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát” szövegrész helyébe
a ,,vasúti közlekedési hatóságot” szöveg, 3.  §-ának (5) bekezdésében az ,,az NKH ille té kes regionális igazgatóságát”
szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóságot” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében az „A létesítési” szövegrész
helyébe az „Az elvi létesítési, a létesítési” szöveg, 6.  §-ának (2) bekezdésében a ,,iparvágány” szövegrész helyébe
a ,,saját célú vasúti pályahálózat” szöveg, a „tájékoztatást kell kérnie a közforgalmú vasút üzembentartójától”
szövegrész helyébe az „a közforgalmú vasút üzembentartója nyilatkozik” szöveg, az „állásfoglalását” szövegrész
helyébe a ,,nyilatkozatát” szöveg, az „a létesítési engedély” szövegrész helyébe az „az elvi létesítési,  illetve létesítési
engedély” szöveg, 13.  §-ának (1) bekezdésében az „- iparvágány esetében a csatlakozást biztosító vasút
üzembentartója – által kiadott próbaüzemi forgalomba helyezési engedély” szövegrész helyébe a ,,- saját célú vasúti
pályahálózat esetében a csatlakozást biztosító vasút üzembentartója – közremûködése” szöveg, 18.  §-ának
(2) bekezdésében az „iparvágány” szövegrész helyébe a ,,saját célú vasúti pályahálózat” szöveg, 19.  §-ában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 21.  §-ában az „az engedély módosítását” szövegrész helyébe
az „új engedélyt” szöveg, az ,,A módosítási engedély” szövegrész helyébe az „Az engedély” szöveg, 22.  §-ának
(1) bekezdésében az „az országos közforgalmú vasutak tekintetében az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága, a helyi közforgalmú és a sajáthasználatú vasutak, a sikló, a függõpálya, a távolsági szalagpálya és
a sífelvonó tekintetében az NKH ille té kes regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési
hatóság” szövegrész, 23.  §-ának (3) bekezdésében a ,,8. napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló 15/1987. (XII. 27.)
KM–ÉVM együttes rendelet 2.  §-ának d) pontjában az „(az egyéb vasúti átjárók létesítésére és áthelyezésére külön
jogszabály elõ írásai vonatkoznak)” szövegrész, 2.  §-ának e) pontjában a ,, , a távolsági szalagpálya” szöveg, 3.  §-ának
(3) bekezdésében a ,, , valamint ezek végrehajtására a vasút üzembentartója által megállapított elõ írások szerint, az
1. számú mellékletben felsorolt érintett szervek hozzájárulásával” szöveg, 4.  §-a, 5.  § -ának (1) bekezdése, 6.  §-a
(1) bekezdésének b), e) és f) pontja, 7–12.  §-ai, 13.  §-ának (2)–(4) bekezdése, 14–15.  §-ai, 17.  § (2) bekezdésében
a ,, , a helyszíni bejárásra” szövegrész, 18.  §-ának (1) bekezdése, 18.  §-ának (2) bekezdésében a ,,a helyszíni bejárásról
készült jegyzõkönyvet, továbbá” szövegrész, 22.  §-ának (2)–(3) bekezdése, 23.  §-a (1) bekezdése, 23.  §
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(2) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 25.  §-ában az „ ; egyidejûleg a nyomvonaljellegû vasúti építmény
engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl  szóló 16/1980. (VIII. 4.) KPM–ÉVM együttes rendelet, az ezt módosító és kiegészítõ
11/1983. (VI. 30.) KPM–ÉVM együttes rendelet és a 13/1984. (VI. 27.) KM–ÉVM együttes rendelet, továbbá a 16/1981.
(XII. 28.) KPM rendelet 3.  § i) pontja hatályát veszti” szövegrész.

A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl,
üzemben tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

2.  § (1) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„A kérelmet a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a hajózási hatóság által rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani.”

(2) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 20.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A létesítési engedély jogosultja helyébe a jogutódja léphet.”

(3) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 22.  §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A létesítési engedélytõl és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és mûszaki tervektõl  való eltéréshez a hajózási hatóság
engedélye szükséges, kivéve azt az eltérést, amely ”

(4) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 27.  §-a (6) bekezdésének felvezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A hajózási hatóság a helyszíni ellenõrzés során”

(5) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 33.  §-ának felvezetõ szövegrésze helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A kérelem elbírálása során a hajózási hatóság vizsgálja, hogy”

(6) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 39.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39.  § Az engedély jogerõre emelkedésérõl a hajózási hatóság az ügyfelet értesíti.”

(7) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet
4. melléklete lép.

(8) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 5.  §-ának (3) bekezdésében a ,,mértékû díj”
szövegrész helyébe a ,,mértékû igazgatási szolgáltatási díj” szöveg, 12.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „a
kérelmezõ, továbbá – ha nem azonos a kérelmezõvel –” szövegrész helyébe a ,,ha nem azonos a kérelmezõvel,” szöveg, 
12.  §-a (1) bekezdésének e) pontjában a ,,érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, az
„érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 12.  §-ának (4) bekezdésében az „érvényét” szövegrész
helyébe a ,,hatályát” szöveg, 17.  §-a (2) bekezdésében az „engedélyt megtagadja” szövegrész helyébe az „engedély
kiadását megtagadja” szöveg, 18.  §-ának h) pontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának”
szöveg, 20.  §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegrészében az „érvényét” szövegrészek helyébe a ,,hatályát” szöveg,
20.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 20.  §-a
(1) bekezdésének b) pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 20.  §-ának
(2) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 22.  §-ának (3) bekezdésében az
„Az elsõ fokú hajózási hatóság” szövegrész helyébe az „A hajózási hatóság” szöveg, 25.  §-ának (5) bekezdésében az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 26.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában a ,,kérelmezõvel –”
szövegrész helyébe a ,,kérelmezõvel,” szöveg, 27.  §-a (6) bekezdésének b) pontjában az „engedélykérelem” szövegrész 
helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 28.  §-a (1) bekezdésében a ,,szakvéleményét” szövegrész helyébe
a ,,véleményét” szöveg, 31.  §-ának (5) bekezdésében az „érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya”
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szöveg, 34.  § (1) bekezdés c) pontjában az „érvényességének határidejét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát”
szöveg, 38.  §-ának a) pontjában a ,,kérelmezõvel – ” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõvel, ” szöveg, 42.  §-ának
(2) bekezdésében a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg, 1. számú melléklete 2.2.4. pontjának 1. alpontjában a ,,gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe
a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg lép.

(9) Hatályát veszti a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl,
üzemben tartásáról és megszüntetésérõl  szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 1.  §-ának (1) bekezdésében
a ,, , valamint építésfelügyeleti ellenõrzésére” szöveg, 2.  §-ának (1) bekezdése, 5.  §-ának (1) bekezdésében a ,,vagy
képviselõje” szöveg, valamint második mondata, 7.  §-a és az azt megelõzõ alcím, 8.  §-a és az azt megelõzõ alcím,
9.  §-ának (3) bekezdésében a ,,létesítési engedély kiadására ille té kes” szövegrész, 11.  §-ának a) pontja, 12.  §-a
(1) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,– a kötelezõ tartalmi elemeken kívül –” szövegrész, 12.  §-ának
(5) bekezdésében a ,,– kérelemre –” szövegrész, 13.  §-a, 15.  §-a (1) bekezdésének g) pontja, 18.  §-ának felvezetõ
szövegrészében a ,,– a külön jogszabályban foglaltakon túlmenõen –” szövegrész, 18.  §-ának a) pontjában az „az
engedélyes, továbbá” szövegrész, 21.  §-a, 26.  §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegrészében a ,,– a külön
jogszabályban foglaltakon túlmenõen –” szövegrész, 26.  § (1) bekezdésének a) pontjában az „a kérelmezõ, továbbá –”
szövegrész, 27.  §-ának (2) bekezdésében az „az építtetõ költségére” szövegrész, 31.  §-ának (4) bekezdésében
a ,,határozatban” szövegrész, 34.  §-a (1) bekezdésének d) pontja, 38.  §-ának a) pontjában az „a kérelmezõ, továbbá –”
szövegrész, 43.  §-ának b) pontja.

Záró rendelkezések

3.  § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést köve tõen indult vagy
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2009. október 2-án hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet a 49/2009. (IX. 30.) KHEM rendelethez
,,4. számú melléklet az 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez

A hajózási létesítménnyel kapcsolatos engedély iránti kérelem adattartalma

1. Kérelmezõ értesítési címe (telefon/fax, e-mail cím)
2. Kérelemmel érintett,  illetve szomszédos ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai (tulajdoni lap, helyszínrajz)
3. A 2. pont szerinti ingatlanok földrajzi koordinátái (EOV, GPS, folyamkilométer)
4. Korábbi hatósági eljárásokra utalás (eljáró hatóság megnevezése, eljárás tárgya, határozat száma,)
5. Tervdokumentációt készítõ tervezõ adatai, amennyiben tervdokumentáció kerül benyújtásra (neve, címe, tervezõi
jogosultságának száma):
6. Mellékletek felsorolása”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 50/2009. (IX. 30.) KHEM rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §-ának (3) bekezdése b) pontjának 11. és 12. alpontjában foglalt felhatalmazás
alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §-a
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  § A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továb biak ban: R.) 106.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106.  § (1) A jármûveken elsõsegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani, amelynek tartalma a következõ:
a) oldalkocsi nélküli motorkerékpár, motoros tricikli és négykerekû segédmotoros kerékpár (mopedautó) esetében:
aa) steril gyorskötözõ pólya (10 cm × 5 m): 2 db
ab) steril mull-lap (6 × 6 cm/100 lap): 1 db
ac) kéztisztító/fertõtlenítõ lap: 4 db
ad) fóliakesztyû: 1 pár
ae) ragtapasz (1,25 cm × 5 m): 1 tekercs
af) olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es): 1 db
ag) polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertõtlenítõ oldat (30 ml):  1 db
ah) sebtapasz vágható (6 × 10 cm): 2 db
ai) higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db
aj) gumis rögzítésû sebészeti szájmaszk: 1 db
ak) elsõsegélynyújtás képekben: 1 db
al) tartalomjegyzék: 1 db
b) személygépkocsi, tehergépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, mezõgazdasági vontató és lassú jármû, valamint
a kizárólag menetrendszerû helyi járatban közlekedõ autóbusz esetén:
ba) steril gyorskötözõ pólya (10 cm × 5 m): 4 db
bb) steril gyorskötözõ pólya (5 cm × 5 m): 2 db
bc) steril mull-lap (6 × 6 cm/100 lap): 2 db
bd) egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 × 5 m): 4 db
be) steril mull-lap (50 cm × 80 cm): 3 db
bf) kéztisztító/fertõtlenítõ lap: 4 db
bg) fóliakesztyû: 1 pár
bh) háromszögletû kendõ 2 db
bi) biztosítótû (40 mm-es): 4 db
bk) ragtapasz (1,25 cm × 5 m): 1 tekercs
bl) olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es): 1 db
bm)
polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertõtlenítõ oldat (30 ml):

1 db

bn) sebtapasz vágható (6 × 10 cm): 2 db
bo) higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db
bp) gumis rögzítésû sebészeti szájmaszk: 1 db
bq) elsõsegélynyújtás képekben: 1 db
br) tartalomjegyzék: 1 db
c) a nem kizárólag menetrendszerinti járatban közlekedõ autóbusz, valamint egyéb olyan jármû esetén, ahol
a szállítható személyek száma 10 vagy annál több, továbbá a tûzoltó jármû esetében a b) pontban meghatározott
mennyiség négyszerese.
Az ag),  illetve bm) pontokban meghatározott polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertõtlenítõ oldat
helyettesíthetõ 6 db 1 ml-es ampulla jódpárnával.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elsõsegélynyújtó felszerelés – a tartalmának alkalmazhatóságára vonatkozó
lejárati idõn belül – helyettesíthetõ olyan elsõsegélynyújtó felszereléssel, amelyet az Európai Gazdasági Térségrõl
 szóló megállapodásban részes állam a jármû kategóriájához alkalmazni rendelt, amennyiben azt magyar nyelvû, vagy
ábrás elsõsegélynyújtási tájékoztatóval ellátták.
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(3) Az elsõsegélynyújtó felszerelést portól és víztõl védett csomagolásban a jármûvezetõ számára jól hozzáférhetõ
helyen kell a jármûvön tartani.
(4) Az elsõsegélynyújtó felszerelés (1) bekezdésben meghatározott egyes tartalmi elemei a gyártó által meghatározott
idõpontig alkalmazhatóak.
(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit a már forgalomba helyezett jármûveken a jármûhöz használt bontatlan, lezárt
elsõsegélynyújtó felszerelés alkalmazhatóságának lejárta esetén, de legkésõbb 2013. január 1. napját köve tõen kell
alkalmazni.”

2.  § Ez a rendelet a 2010. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelete
a telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § f) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A telekalakítási és építési tilalom elrendelése

1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továb biak ban: Étv.) 20.  § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott célból telekalakítási és építési tilalom (a továb biak ban együtt: tilalom) rendelhetõ el.

(2) A tilalom elrendelése történhet:
a) a települési önkormányzat rendeletében,
b) a külön jogszabály alapján arra jogosult hatóság határozatában.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszûnésérõl  szóló – az Étv. 20.  §
(3) bekezdése szerinti – tájékoztatót az önkormányzati rendelet hatálybalépésétõl számított harminc napon belül kell
megküldeni az érintetteknek.

A tilalom idõbeli hatálya

2. § (1) A tilalom idõbeli hatálya szempontjából lehet:
a) határozott idejû,
b) határozatlan idejû,  illetve
c) valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó.

(2) Határozott idejû tilalmat kell elrendelni a helyi építési szabályzat végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá ha
azt külön jogszabály elõírja.

(3) Határozatlan idejû,  illetve valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó tilalom akkor rendelhetõ el, ha
a) a terület rendeltetésszerû felhasználását, az élet- és vagyonvédelmet veszélyeztetõ változás (talajmozgás,

feltöltés, ülepedés, vízszintemelkedés, káros sugárzás vagy vegyi, biológiai hatás, valamint levegõ-, zaj- vagy
talajállapot-romlás stb.) következhet be vagy ennek veszélye áll fenn,

b) a régészet, a mûemlékvédelem, a környezetvédelem vagy a természetvédelem érdeke azt megköveteli,
c) a terület bányatelek határain belül fekszik és a tilalom elrendelését a bányatelek jogosultja kéri, vagy ha a felszín

alatt bányatelekkel még nem fedett ásványi nyersanyag települt, és a tilalom elrendelését a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal ille té kes bányakapitánysága javasolja,  illetve

d) külön jogszabály azt elõírja.
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A tilalom elrendelésérõl  szóló tájékoztató, határozat tartalma

3. § (1) A tilalom elrendelésérõl  szóló tájékoztatónak,  illetve határozatnak tartalmaznia kell:
a) a tilalommal érintett ingatlan címét (településnév, utcanév, házszám) és helyrajzi számát,
b) a tilalom fajtájának (telekalakítási, építési vagy mindkettõ) megjelölését,
c) a tilalom elrendelésének okát, tartalmát,  illetve annak megnevezését, akinek az érdekében tilalom elrendelése

történik,
d) a tilalom idõbeli hatályát (kezdetét minden esetben dátummal), továbbá határozott idejû tilalom esetén a tilalom

lejártának végét (dátummal),  illetve a meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó tilalom esetén a megszûnést
indokoló feltételt,

e) a határozat azonnali végrehajtásának elrendelése esetén annak indokolását,
f) tájékoztatást arról, hogy a tilalom idõbeli hatálya alatt milyen építési munka végezhetõ,
g) tájékoztatást a korlátozás  miatt kérhetõ kártalanítás lehetõségérõl.

(2) A tájékoztató,  illetve a határozat tartalmazhatja szükség esetén a tilalom elrendelésének idõpontjában az ingatlanon
fennálló építmények és ültetvények állapotának felmérését.

A tilalomról  szóló tájékoztató, ille tõ leg határozat közlése

4. § (1) A tilalomról  szóló tájékoztatót, ille tõ leg határozatot közölni kell
a) a tilalommal érintett ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelõjével, haszonélvezõjével, használójával), közös

tulajdonban lévõ telek esetében a tulajdonostársakkal,
b) azzal, akinek az érdekében a tilalmat elrendelték,
c) az Étv. 20.  § (4) bekezdése szerint az érintett települési önkormányzattal és az építésügyi hatósággal.

(2) A tilalomról  szóló tájékoztatót, ille tõ leg határozatot meg kell küldeni továbbá
a) az Étv. 20.  § (6) bekezdése alapján az ille té kes ingatlanügyi hatóságnak a tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba

történõ bejegyzése céljából,
b) a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által mûködtetett országos ille té kességû

Dokumentációs Központnak (a továb biak ban: Dokumentációs Központ) nyilvántartásba vétele
céljából.

A tilalom megszüntetése

5. § (1) Ha a tilalom idõbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn,  illetve a tilalom
megszüntetését indokoló meghatározott feltétel bekövetkezett, a települési önkormányzatnak, ille tõ leg az érintett
hatóságnak az 1.  § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben huszonkét munkanapon belül intézkednie kell a tilalom
megszüntetésérõl.

(2) A tilalom megszüntetésérõl  szóló tájékoztatónak, ille tõ leg határozatnak a 3.  § (1) bekezdésében elõírtakat kell
értelemszerûen tartalmaznia.

(3) A tilalom megszüntetésérõl  szóló tájékoztatót, ille tõ leg határozatot a 4.  § (1) bekezdésében meghatározottakkal kell
közölni.

(4) A tilalom megszüntetésérõl  szóló tájékoztatót, ille tõ leg határozatot meg kell küldeni továbbá
a) az Étv. 20.  § (6) bekezdése alapján az ille té kes ingatlanügyi hatóságnak a telekre vonatkozóan bejegyzett,
b) a Dokumentációs Központnak a nyilvántartott
tilalom törlése céljából.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését köve tõen induló ügyekben kell alkalmazni.
(3) A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl  szóló 3/1998. (II. 11.) KTM rendelet hatályát veszti.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelete
az építési beruházások meg valósításának elõsegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2) bekezdés a), b), és i) pontjában, a 9.  §
tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (3) bekezdés c) pontjában, továbbá 
a 11.  § (2) bekezdés tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk
tartalmáról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosítása

1.  § Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról  szóló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (a továb biak ban: Eng.R.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) Ezt a rendeletet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel alkalmazni kell a telekalakítási eljárásokra, valamint
a telekalakítási és az Étv. 2.  § 36. pontja szerinti építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárás
lefolytatásához szükséges építészeti-mûszaki dokumentáció tartalmi követelményére.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki
a) – az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó mûtárgyak kivételével – a sajátos építményfajtákkal,
b) a külön jogszabály szerinti víziállásokkal, a vízimunkákkal, vízi-, úszó- és hajózási létesítményekkel,
c) a robbantóanyagok tárolására szolgáló építményekkel,
d) a földmérési jelekkel és a földmérés céljára szolgáló mûszerállásokkal és észlelõ pillérekkel,
e) a barlangban történõ építési tevékenységgel
kapcsolatos építészeti-mûszaki dokumentáció tartalmi követelményére.
(3) E rendelet rendelkezéseit a felvonóval, a mozgólépcsõvel és a mozgójárdával, a mûemlékkel, a honvédelmi,
a katonai és a nemzetbiztonsági célú építménnyel kapcsolatos dokumentációkra is alkalmazni kell, ha jogszabály
másként nem rendelkezik.”

2.  § Az Eng.R. 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § Az ügyfél kérelmét telekalakítási engedélyezési eljárás esetén az építésügyi hatóságnál írásban terjesztheti elõ,
melynek tartalmaznia kell:
a) a telekalakítással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
b) a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
c) a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és
keltét,
d) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, különösen:
da) telekalakítási dokumentáció,
db) tervezõi nyilatkozat,
e) az eljárási illeték megfizetésének igazolását, és
f) a kérelmezõ aláírását.”

3.  § Az Eng.R. 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15.  § (1) Jogutódlás tudomásul vételérõl dönt az építésügyi hatóság, ha a telekalakítási eljárás alapjául szolgáló
jogviszonyban a polgári jog szabályai szerint a telekalakítás jogosultja (jogelõd) helyébe (annak halála vagy
jogutódlással történõ megszûnése,  illetve önkéntes belépés következtében) az eljárás folyamán vagy annak jogerõs és 
végrehajtható határozattal  való lezárását köve tõen jogutód lép.
(2) Az építésügyi hatóság a jogutódlás tudomásul vétele tárgyában a döntést a jogutódlási kérelem elõ ter jesz tésétõl,
 illetve az ilyen eljárás hivatalból történõ megindításától számított tíz munkanapon belül meghozza.”
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4.  § Az Eng.R. 22.  §-t megelõzõ alcíme és 22–23.  §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A telekalakítási engedély hatálya, a telekalakítási dokumentáció záradékolása
22. § (1) Az engedély hatályának kezdõ idõpontja a döntés jogerõssé válásának napja.
(2) Egy év a hatálya az építésügyi hatóság által kiadott telekalakítási engedélynek. Az engedély hatályát veszti, ha ezen
idõszak alatt a telekalakítási engedély jogosultja nem kezdeményezte a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási
átvezetését.
23. § Az elsõfokú építésügyi hatóság a telekalakítási engedély megadása esetén – ha a határozat jogerõs – az
engedélyezésre benyújtott telekalakítási terv vagy az ingatlan-nyilvántartási térkép másolat valamennyi példányát
engedélyezési záradékkal látja el. Az építésügyi hatóság a záradékolt tervek egy példányát irattárba helyezi, egy
példányát a telekalakítás helye szerinti települési önkormányzat jegyzõjén keresztül megküldi a telekalakítás helye
szerinti települési önkormányzatnak, további példány rendelkezésre állása esetén a többi példányt kiadja
a kérelmezõnek (több kérelmezõ esetén a döntésen elsõként feltüntetettnek).”

5.  § Az Eng.R. 26. és 27.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26.  § (1) Az 1. melléklet XI. oszlopában felsorolt telekalakítási tevékenységekre telekalakítási engedélyt kell kérni.
Telekalakításra engedélyt kérhet
a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,
b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,
c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményezõ, vagy
e) a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége, ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési
telek keletkezik.
(2) Telekalakítási engedély iránti kérelemhez – annak tartalmától függõen – mellékelni kell
a) a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó ingatlan-nyilvántartási térkép 90 napnál nem régebbi
hiteles másolatát legalább egy példányban,
b) ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, akkor 20%-nál nagyobb átlagos
lejtés esetén szintvonalas térképet,
c) ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság elõ ze tes állásfoglalását,
d) az 5. melléklet VIII. fejezete szerinti telekalakítási dokumentációt legalább két példányban,
e) utat érintõ telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területi változásának feltüntetését, valamint az útkezelõ,
a vasútkezelõ elõ ze tes nyilatkozatát.
(3) Ha az ügyfél a kérelemhez nem csatolja a (2) bekezdés a) pontja szerinti iratot, az építésügyi hatóság
adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az arról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.
27. § A telekalakítási engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles meggyõzõdni arról, hogy
a) a telket érinti-e változtatási vagy telekalakítási tilalom,
b) a tervezett telekalakítás megfelel-e
ba) az Étv. 2.  § 6. pontjának és az Étv. telekalakításra vonatkozó elõ írásainak,
bb) az országos településrendezési és építési követelményekrõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: OTÉK) I–III. Fejezet elõ írásainak,
bc) az egyes területek védettségét elrendelõ vagy azokra különleges feltételeket megállapító jogszabályoknak és
egyedi hatósági elõ írásoknak,
bd) a helyi építési szabályzatban foglaltaknak.”

6.  § Az Eng.R. 47.  §-a és azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ cím és rendelkezés lép:

„A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
47.  § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl  szóló kormányrendeletben
meghatározott építésügyi hatósági eljárások lefolytatásához az e rendelet szerinti összetételû és mûszaki tartalmú
építészeti-mûszaki dokumentáció szükséges.”

7.  § Az Eng.R. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
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8.  § (1) Az Eng.R. 5. melléklet I. fejezet 8. pontja a következõ l) alponttal egészül ki:
[Mûszaki leírás
Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítõ információkat, valamint]
„l) a tervezett építési tevékenységhez elõírt és a rendeltetésszerû és biztonságos használathoz szükséges
közmûvesítettséget, a közmûvesítés megoldását és a közmûszolgáltatókkal szükség szerint történt egyeztetés
eredményét.”

(2) Az Eng.R. 5. melléklet III. fejezete a 12. pontot köve tõen a következõ 12/A. ponttal egészül ki:
„12/A. Egyszerûsített építési engedélyezési eljáráshoz szükséges építészeti-mûszaki dokumentációnak
értelemszerûen a következõket kell tartalmaznia:
a) az 1. melléklet II. oszlop
aa) 1., 3., 5., 10. és 11. sorában meghatározott építési tevékenységek esetén az 1., 4–7. és 9. pontban foglaltakat,
ab) 12. sorában meghatározott építési tevékenység esetén az 1., 5., 7. és 12. pontban foglaltakat,
ac) 35. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 6. pontban foglaltakat;
b) az 1. melléklet III. oszlop
ba) 1., 2., 6., 10–11., 13., 15–17., 19–21. és 24. sorában meghatározott építési tevékenységek esetén az 1. és 7., szükség
esetén a 2., 3. és 5. pontban foglaltakat,
bb) 5., 7. és 14. sorában meghatározott építési tevékenységek esetén a 7. és 8., szükség esetén a 12. pontban
foglaltakat,
bc) 8. sorában meghatározott építési tevékenység esetén az 5. és 7. pontban foglaltakat,
bd) 9. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a ba) alpontban meghatározottakat és a kéményseprõ-ipari 
közszolgáltatóval egyeztetett vagy építésügyi mûszaki szakértõ által ellenjegyzett, a tervezett meg valósítás
szakszerûségét igazoló dokumentumot,
be) 22. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat, a tervezõ által
készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén, egy metszetrajzot és alaprajzot,
bf) 35. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a 6. pontban foglaltakat.”

(3) Az Eng.R. 5. melléklet III. fejezet 13. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Bejelentési eljáráshoz szükséges építészeti-mûszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:]
„d) az 1. melléklet IV. oszlop 9. sorában meghatározott építési tevékenység esetén a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatóval egyeztetett vagy építésügyi mûszaki szakértõ által ellenjegyzett, a tervezett meg valósítás
szakszerûségét igazoló dokumentumot,”

(4) Az Eng.R. 5. melléklet VIII. fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„VIII. Telekalakítási dokumentáció
A tervezett, telekalakítást követõ állapotot ábrázoló, az ingatlan-nyilvántartási térkép léptékével megegyezõ léptékû
helyszínrajzon ábrázolni kell
a) a telekalakítással érintett telkeket a telekalakítást követõ állapotban,
b) a telekalakítással érintett telkeken meglévõ (és nem bontásra szánt) építmények kontúrvonalait,
c) a telekalakítással érintett telkeken meglévõ építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en
belül esõ építmények távolságát a tervezett telekhatártól,
d) a telekalakítással érintett telkeken tervezett, jogerõs és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezõ, vagy
bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül esõ
építmények távolságát a tervezett telekhatártól,
e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalakat, ha az
ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz,
f) utat érintõ telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területi változásának feltüntetését,
g) a tervezett telekalakítás után létrejövõ telekméreteket, beépített telek esetén megjelölve a telek beépítettségi
mértékének változását is.”
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Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ okleveles építészmérnöki
oklevelek megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl  szóló
1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosítása

9.  § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ okleveles építészmérnöki oklevelek
megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl  szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM
rendelet 1. számú melléklet táblázata az utolsó sort köve tõen a következõ sorokkal egészül ki:
[A minimális képzési követelmények összehangolása alapján elismert építészmérnöki oklevelek

Ország
Elõírt képesítés megszerzését

tanúsító okirat
Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérõ

igazolás
Tanév dátuma]

„Italia Laurea Specialistica
in Architettura 
(Progettazione
Urbana)

Laurea Specialistica
in Architettura
(Progettazione
dell’architettura)

Laurea Specialistica
in Architettura
(architettura delle
costruzioni)

Universita di Roma
Tre

Universita di Firenze

Politecnico di Milano
(Facolta di
Architettura civile)

Diploma di
abilitazione
all’esercizio
indipendente della
professione che viene 
riasciato dal
Ministero
dell’istruzione,
dell’universita e della
ricerca dopo che il
candidoto ha
sostenuto con esito
positivo I’esame di
Stato davanti ad una
commissione
competente

2001/2002

2001/2002

2001/2002

Malta Bachelor of
Engineering and
Architecture

Universita’ ta’ Malta Warrant b’titlu ta’
”Perit” mahrug
mill-Bord tal-Warrant

2007/2008

Romania Diploma de architect Universitatea de
architectura si
urbanism ”ION
MINCU” – la
propunerea Facultatii 
de Architectura

2007/2008”

Záró rendelkezések

10.  § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését köve tõen indult vagy megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.

(2) 2010. január 1-jén hatályát veszti az Eng.R.
a) 1.  § (1) bekezdésben az „a telekalakítási eljárásokra, valamint a telekalakítási és” szövegrész,
b) 3.  §-a,
c) 15.  §-t megelõzõ alcíme és 15.  §-a,
d) 19.  §-t megelõzõ alcíme és 19.  §-a,
e) 22.  §-t megelõzõ alcíme, 22. és 23.  §-a,
f) 26.  §-t megelõzõ címe és alcíme, 26. és 27.  §-a,
g) 47.  §-t megelõzõ címében az „A TELEKALAKÍTÁSI ÉS” szövegrész,
h) 48.  § (1) bekezdésében a ,,telekalakítási,  illetve” szövegrész,
i) 1. melléklet „Telekalakítási eljárás” alcíme és XI. oszlopa,
j) 5. melléklet VIII. fejezete.

(3) Az 1.  §-t megelõzõ alcím, az 1–9.  §, a 11–13.  § és a melléklet 2009. október 2-án hatályát veszti. E rendelet 2010. január
2-án hatályát veszti.
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11.  § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Eng.R.
a) 2.  § 4. és 5. pontja,
b) 3.  §-t megelõzõ címe és alcíme,
c) 4.  §-t megelõzõ alcíme, 4–14.  §-a,
d) 16.  §-t megelõzõ címe és alcíme, 16–18.  §-a,
e) 19.  §

ea) (1) és (2) bekezdése,
eb) (3) bekezdés b) pontja,
ec) (4)–(7) bekezdése,

f) 20.  §-t megelõzõ alcíme és 20–21.  §-a,
g) 24.  §-t megelõzõ alcíme, 24. és 25.  §-a,
h) 28.  §-t megelõzõ alcíme és 28–46.  §-a,
i) 48.  §-t megelõzõ fejezet címe,
j) 51.  § (2) és (3) bekezdése,
k) 2–4. melléklete,
l) 5. melléklet III. fejezet

la) 9. pont l) alpontja,
lb) 10. pont m) alpontja,
lc) 13. pont b) alpont ba) alpontjában és c) alpont ca) alpontjában az „értelemszerûen” szövegrész,
ld) 13. pont e) és f) alpontja,

m) 5. melléklet V. fejezetében az „Épület esetében a 8. mellékletben szereplõ statisztikai adatlapot ki kell tölteni.”
szövegrész,

n) 7–11. melléklete.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az építésügyi és a mûemlékvédelmi hatósági ellenõrzés

részletes szakmai szabályairól  szóló 47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet.

12.  § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Eng.R.
a) 2.  §

aa) 2. pontjában az „elhelyezésére szolgál” szövegrész helyébe az „elhelyezésére, tartószerkezetére szolgál”
szöveg,

ab) 3. pontjában a ,,szükséges építmény, szekrény vagy konténer” szövegrész helyébe a ,,szükséges építmény,
berendezés (szekrény vagy konténer)” szöveg,

b) 19.  § (3) bekezdés c) pont felvezetõ szövegében a ,,tervezett építési” szövegrész helyébe a ,,tervezett
telekalakítási” szöveg,

c) 5. melléklet II. fejezet címében az „Elvi engedélyezési” szövegrész helyébe az „Elvi építési engedélyezési” szöveg,
d) 5. melléklet III. fejezet 13. pont b) és c) alpont felvezetõ szövegében a ,,helyreállításakor” szövegrész helyébe

a ,,helyreállításakor értelemszerûen” szöveg
lép.

13.  § E rendelet 9.  §-a a 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelvvel módosított, a szakmai képesítések
elismerésérõl  szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. melléklet 5.7.1. pontja
megfelelését szolgálja.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Melléklet a 25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelethez
,,1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek
Építési engedélyezés, bejelentés

Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

1. Építmény építése,
bõvítése,
elmozdítása a II–V.
oszlopokban foglalt
kivételekkel.

Akkreditált intézet által
bevizsgált technológiával,
szerkezeti elemekkel,
rétegrenddel és kialakítással
(ETA, ÉME) rendelkezõ
könnyûszerkezetes épületek
(kész- vagy gyorsház stb.)
építése.

a) Azon meglévõ építmény
bármely okból történõ
felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerûsítése,
megerõsítése, homlokzatának
megváltoztatása,
tetõtér-beépítése, mely építése 
e rendelet szerint építési
engedélyhez, egyszerûsített
építési engedélyhez kötött
lenne, ha a felsorolt építési
tevékenység során az
építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti 
elemeit is meg kell változtatni,
át kell alakítani, el kell bontani,
meg kell erõsíteni. 
b) Az e rendelet szerint építési
engedélyezéshez vagy
egyszerûsített építési
engedélyhez kötött,
használatbavételi engedéllyel
még nem rendelkezõ,
építõipari kivitelezés alatt álló
építmények tartószerkezeti
rendszerének vagy
tartószerkezeti elemeinek
megváltoztatása, megerõsítése 
(módosított építési
engedélyezés).

a) Azon meglévõ építmény
bármely okból történõ
felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerûsítése,
megerõsítése, homlokzatának
megváltoztatása,
tetõtér-beépítése, mely építése 
e rendelet szerint
bejelentéshez kötött lenne, ha
a felsorolt építési tevékenység
során az építmény
tartószerkezeti rendszerét vagy 
tartószerkezeti elemeit is meg
kell változtatni, át kell alakítani, 
el kell bontani, meg kell
erõsíteni.
b) Az e rendelet szerint
bejelentéshez kötött,
használatbavételi bejelentéssel 
még nem rendelkezõ,
építõipari kivitelezés alatt álló
épületek tartószerkezeti
rendszerének vagy
tartószerkezeti elemeinek
megváltoztatása.

Meglévõ építmény bármely
okból történõ felújítása,
helyreállítása, átalakítása,
korszerûsítése, homlokzatának
megváltoztatása,
tetõtér-beépítése, ha a felsorolt 
építési tevékenység során az
építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti 
elemeit nem kell
megváltoztatni, nem kell
átalakítani, nem kell elbontani,
nem kell megerõsíteni.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

2. Temetõ területén sírbolt,
urnasírbolt építése 50 m2-t és
3,0 m építménymagasságot
meghaladó méretben.

Temetõ területén sírbolt,
urnasírbolt építése 50 m2 vagy
annál kisebb és 3,0 m
építménymagasságot nem
meghaladó méretben.

Temetõ területén urnasírhely,
(kettõs) sírhely, sírjel és
urnafülke építése, elhelyezése.

3. Mûemléki vagy világörökség
területen lévõ telek közterület
felõli telekhatárán kerítés
építése.

Kerítés építése.

4. Építményben építésügyi
hatósági engedélyezéshez
nem kötött építési munkával
járó, vagy építési munkával
nem járó, a huzamos emberi
tartózkodásra szolgáló
helyiséget tartalmazó önálló
rendeltetési egységek
számának megváltoztatása
(egyesítés, leválasztás).
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

5. Mûemlék építmény
a) homlokzatán végzett
átalakítási, felújítási, vakolási,
színezési,
felületképzés-módosítási
építési tevékenység, vagy
nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére
vagy tetõzetére szerelt
bármely berendezés, antenna,
antennatartó szerkezet,
mûtárgy, égéstermék-elvezetõ
létesítése;
c) homlokzatán, tetõzetén
hirdetési vagy reklámcélú,
 illetve mûvészeti ábrázolást
tartalmazó építmények,
berendezések, szerkezetek
elhelyezése méretre  való
tekintet nélkül.

Mûemléki területen lévõ telken 
meglévõ nem védett építmény
a) homlokzatán végzett
átalakítási, felújítási, vakolási,
színezési,
felületképzés-módosítási
építési tevékenység, vagy
nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére
vagy tetõzetére szerelt
bármely szerelvény,
berendezés, antenna,
antennatartó szerkezet,
mûtárgy, égéstermék-elvezetõ
létesítése; 
c) homlokzatán, tetõzetén,
valamint mûemléki területen
hirdetési vagy reklámcélú,
 illetve mûvészeti ábrázolást
tartalmazó építmények,
berendezések, szerkezetek
elhelyezése méretre  való
tekintet nélkül.

Önkormányzati rendelettel
védetté nyilvánított meglévõ
építmény
a) homlokzatán végzett
átalakítási, felújítási, vakolási,
színezési,
felületképzés-módosítási
építési tevékenység, vagy
nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére
vagy tetõzetére szerelt
bármely szerelvény,
berendezés, antenna,
antennatartó szerkezet,
mûtárgy, égéstermék-elvezetõ
létesítése;
c) homlokzatán, tetõzetén,
valamint mûemléki területen
hirdetési vagy reklámcélú,
 illetve mûvészeti ábrázolást
tartalmazó építmények,
berendezések, szerkezetek
elhelyezése méretre  való
tekintet nélkül.

Védetté nyilvánított területen
lévõ telken meglévõ nem
védett építmény
a) homlokzatán végzett
átalakítási, felújítási, vakolási,
színezési,
felületképzés-módosítási
építési tevékenység, vagy
nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére
vagy tetõzetére szerelt
bármely szerelvény,
berendezés, antenna,
antennatartó szerkezet,
mûtárgy, égéstermék-elvezetõ
létesítése;
c) homlokzatán, tetõzetén,
valamint mûemléki területen
hirdetési vagy reklámcélú,
 illetve mûvészeti ábrázolást
tartalmazó építmények,
berendezések, szerkezetek
elhelyezése méretre  való
tekintet nélkül.

Meglévõ építmény utólagos
hõszigetelése, a homlokzati
nyílászáró áthidaló méretét
nem változtató cseréje,
a homlokzatfelület színezése,
a felületképzés
megváltoztatása.

6. Polgári lõtér mûtárgyainak
építése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

7. Elektronikus hírközlési
építmény esetében 
a) antenna elhelyezése, ha
bármely irányú teljes mérete
a 4,0 m-t meghaladja;
b) mûtárgynak minõsülõ
antennatartó szerkezet
létesítése, ha – az antennával
együtt mért – bármely irányú
teljes mérete a 6,0 m-t
meghaladja;
c) a mûemléken az a) és
b) pontban meghatározott
építési tevékenységek végzése
mérethatár nélkül.

Mûemléki területen
a) antenna elhelyezése, ha
bármely irányú teljes mérete
a 4,0 m-nél kisebb;
b) mûtárgynak minõsülõ
antennatartó szerkezet
létesítése, ha – az antennával
együtt mért – bármely irányú
teljes mérete 6,0 m-nél kisebb.

Elektronikus hírközlési
építmény létesítése – a IV.
oszlop 7. sorban
meghatározottak kivételével –
az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetében:
a) antenna létesítése, ha
bármely irányú teljes mérete
4,0 m vagy annál kisebb, és
b) mûtárgynak minõsülõ
antennatartó szerkezet
létesítése, ha – az antennával
együtt mért – bármely irányú
mérete 6,0 m vagy annál
kisebb, és
c) antenna, antennatartó
szerkezet, csatlakozó mûtárgy
létesítése, ha építményen
történõ elhelyezése az
építmény tartószerkezetének
megerõsítését nem igényli.

8. A telek természetes
terepszintjének végleges
jellegû megváltoztatása
a) beépítésre nem szánt,
védett természeti területen,
Natura 2000 területen 1,0 m-t
meghaladóan,
b) egyéb területen 2,0 m-t
meghaladóan.

A telek természetes
terepszintjének 2,0 m vagy
annál kisebb, végleges jellegû
megváltoztatása.

A telek természetes
terepszintjének 1,0 m vagy
annál kisebb, végleges jellegû
megváltoztatása.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

9. a) 6,0 m építménymagasságot
meghaladó, új, önálló
(szabadon álló)
égéstermék-elvezetõ
létesítése.
b) Meglévõ építményben
égéstermék-elvezetõ
létesítése, ha e miatt az
építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti 
elemeit is meg kell változtatni,
át kell alakítani, el kell bontani,
meg kell erõsíteni.

a) 6,0 m építménymagasságot
nem meghaladó, új, önálló
(szabadon álló)
égéstermék-elvezetõ
létesítése.
b) Meglévõ építményben
égéstermék-elvezetõ
létesítése, ha annak
meg valósítása nem jár
a meglévõ építmény
tartószerkezetének
megbontásával, átalakításával,
megerõsítésével.

10. Megfelelõségi tanúsítvánnyal,
 illetve jóváhagyott mûszaki
specifikációval nem rendelkezõ 
építményszerkezetû
tömegtartózkodás céljára
alkalmas
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tetõ, lelátó;
b) mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi,
valamint elõadás tartására
szolgáló építmény;
c) levegõvel felfújt vagy
feszített fedések
(sátorszerkezetek) ;
d) zárt, állandó jellegû kiállítási 
célú területen belül kiállítási
vagy elsõsegélyt nyújtó
építmény 
építése.

Megfelelõségi tanúsítvánnyal,
 illetve jóváhagyott mûszaki
specifikációval nem rendelkezõ 
építményszerkezetû
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tetõ, lelátó;
b) mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi,
valamint elõadás tartására
szolgáló építmény;
c) levegõvel felfújt vagy
feszített fedések
(sátorszerkezetek);
d) zárt, állandó jellegû kiállítási 
célú területen belül kiállítási
vagy elsõsegélyt nyújtó
építmény 
építése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

11. Megfelelõségi tanúsítvánnyal,
 illetve jóváhagyott mûszaki
specifikációval rendelkezõ
építményszerkezetû, állandó
jellegû, 180 napot
meghaladóan fennálló,
tömegtartózkodás céljára
alkalmas
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tetõ, lelátó,
mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi,
valamint elõadás tartására
szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegû kiállítási 
célú területen belül kiállítási
vagy elsõsegélyt nyújtó
építmény;
c) levegõvel felfújt vagy
feszített fedések
(sátorszerkezetek) 
építése.

Védett természetvédelmi
területen és NATURA 2000
területen megfelelõségi
tanúsítvánnyal,  illetve
jóváhagyott mûszaki
specifikációval rendelkezõ
építményszerkezetû, állandó
jellegû, 180 napot
meghaladóan fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tetõ, lelátó,
mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi,
valamint elõadás tartására
szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegû kiállítási 
célú területen belül kiállítási
vagy elsõsegélyt nyújtó
építmény;
c) levegõvel felfújt vagy
feszített fedések
(sátorszerkezetek) 
építése.

Megfelelõségi tanúsítvánnyal,
 illetve jóváhagyott mûszaki
specifikációval rendelkezõ
építményszerkezetû, állandó
jellegû, 180 napot
meghaladóan fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tetõ, lelátó,
mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi,
valamint elõadás tartására
szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegû kiállítási 
célú területen belül kiállítási
vagy elsõsegélyt nyújtó
építmény;
c) levegõvel felfújt vagy
feszített fedések
(sátorszerkezetek) 
építése.

Megfelelõségi tanúsítvánnyal,
 illetve jóváhagyott mûszaki
specifikációval rendelkezõ
építményszerkezetû,
ideiglenes jellegû, legfeljebb
180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tetõ, lelátó,
mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi,
valamint elõadás tartására
szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegû kiállítási 
célú területen belül kiállítási
vagy elsõsegélyt nyújtó
építmény;
c) levegõvel felfújt vagy
feszített fedések
(sátorszerkezetek) 
építése.

12. 6,0 m-nél nagyobb
építménymagasságú, vagy
60 m3 -nél nagyobb térfogatú
épített siló, ömlesztett anyag-,
folyadék- és gáztároló, föld
feletti vagy alatti tartály, tároló
elhelyezéséhez építmény
építése.

6,0 m-nél kisebb
építménymagasságú, vagy
60 m3 -nél kisebb térfogatú
épített siló, ömlesztett anyag-,
folyadék- és gáztároló, föld
feletti vagy alatti tartály, tároló
elhelyezéséhez építmény
építése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

13. a) A 100 m2 vagy annál kisebb
bruttó alapterületû, 6,0 m vagy 
annál kisebb
építménymagasságú, emberi
tartózkodásra nem alkalmas
vagy nem emberi
tartózkodásra szolgáló
építmény építése.
b) Mûemléki-, világörökség,
védett természetvédelmi,
NATURA 2000 területen az
50 m2  vagy annál kisebb
bruttó alapterületû, 2,5 m vagy 
annál kisebb
építménymagasságú, emberi
tartózkodásra nem alkalmas
vagy nem emberi
tartózkodásra szolgáló
építmény, állatkifutó és
trágyatároló építmény építése.

Az 50 m2 vagy annál kisebb
bruttó alapterületû, 2,5 m vagy 
annál kisebb
építménymagasságú, emberi
tartózkodásra nem alkalmas
vagy nem emberi
tartózkodásra szolgáló
építmény építése.

14. Szobor, emlékmû, kereszt,
emlékjel, emlékfal építése,
elhelyezése, ha 
a) annak talapzatával
együttmért magassága 
6,0 m-nél nagyobb, vagy
b) a talapzatának magassága
6,0 m-nél nagyobb.

Szobor, emlékmû, kereszt,
emlékjel emlékfal építése,
elhelyezése, ha
a) annak talapzatával
együttmért magassága 
3,0 m-nél nagyobb, vagy
b) a talapzatának magassága
3,0 m-nél nagyobb.

Szobor, emlékmû, kereszt,
emlékjel, emlékfal építése,
elhelyezése, ha
a) annak talapzatával
együttmért magassága
3,0 m-nél kisebb,
b) a talapzatának magassága 
3,0 m-nél kisebb.

15. Építménytõl különállóan
a 20,0 m2-es felületnagyságot,
vagy a 3,0 m-es magasságot
meghaladó, tartószerkezettel is 
rendelkezõ reklám-, cég-,
címtábla vagy fényreklám,
hirdetési vagy reklámcélú,
 illetve mûvészeti ábrázolást
tartalmazó építmény,
kirakatszekrény építése,
elhelyezése, létesítése.

Építményen vagy attól
különállóan a 2,0 m2-es
felületnagyságot meghaladó
reklám-, cég-, címtábla vagy
fényreklám, hirdetési vagy
reklámcélú,  illetve mûvészeti
ábrázolást tartalmazó
építmény, kirakatszekrény
építése, elhelyezése, létesítése.

A 2,0 m2-es vagy attól kisebb
felületnagyságú reklám-, cég-,
címtábla vagy fényreklám,
hirdetési vagy reklámcélú,
 illetve mûvészeti ábrázolást
tartalmazó építmény,
kirakatszekrény építése,
elhelyezése, létesítése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

16. A rendezett terepszinttõl
számított 2,0 m-nél magasabb
támfal építése és legalább egy
ilyen méretû támfal által
határolt támfalgarázs építése.

A rendezett terepszinttõl
számított 2,0 m vagy annál
alacsonyabb támfal építése.

A rendezett terepszinttõl
számított 1,0 m vagy attól
alacsonyabb támfal építése.

17. Telken belül 3,0 m fesztávnál
nagyobb áteresz, bejáró-,
átjáróhíd építése.

Közforgalom elõl elzárt telken
belüli,
tehergépjármû-forgalommal
terhelt út építése.

Közforgalom elõl elzárt telken
belüli,
tehergépjármû-forgalommal
nem terhelt út és 3,0 m
fesztávú vagy annál kisebb
áteresz, bejáró-, átjáróhíd
építése.

18. Az épület homlokzatára szerelt
vagy az épület homlokzata elé
épített fix vagy
nyitható-csukható szerkezetû,
kinyitott állapotban
a homlokzati síktól 4,0 m-nél
nagyobb kiállású vagy
30,0 m2-nél nagyobb vízszintes 
vetületû elõtetõ, védõtetõ,
ernyõszerkezet építése,
felszerelése.

Az épület homlokzatára szerelt
vagy az épület homlokzata elé
épített fix vagy
nyitható-csukható szerkezetû,
kinyitott állapotban
a homlokzati síktól 4,0 m-nél
kisebb kiállású vagy
30,0 m2-nél kisebb vízszintes
vetületû elõtetõ, védõtetõ,
ernyõszerkezet építése,
felszerelése.

19. Az épület szerkezetével egybe- 
vagy összeépített, fix,
a homlokzati síktól 4,0 m-nél
nagyobb kiállású vagy
50,0 m2-nél nagyobb vízszintes 
vetületû elõtetõ, védõtetõ
építése.

Az épület szerkezetével egybe- 
vagy összeépített, fix,
a homlokzati síktól 4,0 m, vagy
annál nem nagyobb kiállású
vagy 40,0 m2-nél nagyobb
vízszintes vetületû elõtetõ,
védõtetõ építése.

Az épület szerkezetével egybe- 
vagy összeépített, fix,
a homlokzati síktól 2,0 m-nél
nem nagyobb kiállású vagy
25,0 m2-nél nem nagyobb
vízszintes vetületû elõtetõ,
védõtetõ építése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

20. a) 100 m2 bruttó alapterületet
meghaladó és 6,0 m-es
építménymagasságnál
nagyobb méretû, 
aa) az év során legfeljebb 180
napra felállított idényjellegû,
huzamos emberi tartózkodásra 
nem szolgáló üvegház építése
beépítésre szánt területen
ab) az év során 180 napot
meghaladóan felállított
állandó jellegû, huzamos
emberi tartózkodásra nem
szolgáló üvegház építése
beépítésre nem szánt 
területen
b) Beépítésre szánt területen
50,0 m2 bruttó alapterületet
meghaladó és 6,0 m vagy
annál nagyobb
építménymagasságú, huzamos 
emberi tartózkodásra nem
szolgáló üvegház építése.

Az év során 180 napot
meghaladóan felállított
állandó jellegû, huzamos
emberi tartózkodásra nem
szolgáló üvegház építése
a) beépítésre nem szánt
területen 100 m2 vagy annál
kisebb alapterülettel és 6 m
vagy annál kisebb
építménymagassággal,
b) beépítésre szánt területen
50,0 m2 vagy annál kisebb
alapterülettel és 6,0 m vagy
annál kisebb
építménymagassággal.

Az év során legfeljebb 180
napra felállított idényjellegû,
huzamos emberi tartózkodásra 
nem szolgáló üvegház építése
a) beépítésre nem szánt
területen méretkorlátozás
nélkül,
b) beépítésre szánt területen
100,0 m2 vagy annál kisebb
alapterülettel és 6,0 m vagy
annál kisebb
építménymagassággal.

21. 100,0 m3 -nél nagyobb
térfogatú vagy 2,0 m-nél
mélyebb magánhasználatú
épített kerti víz-,
fürdõmedence, épített kerti tó
építése.

50,0 m3 -nél nagyobb térfogatú 
1,0 m-nél mélyebb
magánhasználatú kerti víz-,
fürdõmedence, épített kerti tó
építése.

50,0 m3-nél nem nagyobb
térfogatú 1,0 m-nél nem
mélyebb magánhasználatú
kerti víz-, fürdõmedence,
épített kerti tó építése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

22. Fóliasátor építése
a) beépítésre nem szánt
területen – a mezõgazdasági
terület kivételével – állandó
(nem idényjellegû, több mint
180 napra felállított)
méretkorlát nélkül;
b) beépítésre szánt területen
ba) idényjelleggel (legfeljebb
180 napra felállított) bruttó
500,0 m2-nél nagyobb
alapterülettel és 7,0 m-nél
nagyobb
építménymagassággal,
bb) állandó jelleggel (nem
idényjellegû, 180 napnál
hosszabb idõre felállított), 
3,0 m-nél nagyobb
építménymagassággal.

Fóliasátor építése
a) beépítésre nem szánt
területen belül mezõgazdasági 
területen idõ- és méretkorlát
nélkül, egyéb övezetben
idényjelleggel (legfeljebb 180
napra felállított), méretkorlát
nélkül;
b) beépítésre szánt területen
ba) idényjelleggel (legfeljebb
180 napra felállított) és bruttó
500,0 m2  vagy annál kisebb
alapterülettel és 7,0 m vagy
annál kisebb
építménymagassággal,
bb) állandó jelleggel (nem
idényjellegû, 180 napnál
hosszabb idõre felállított)
3,0 m vagy annál kisebb
építménymagassággal és
bruttó 500,0 m2  vagy annál
kisebb alapterülettel.

23. Közterületen közhasználatú
park, játszótér, sportpálya
építõipari megfelelõségi
tanúsítvánnyal,  illetve mûszaki
specifikációval nem rendelkezõ 
mûtárgyainak építése.

a) Nem közterületen (nem
közhasználatú) park, játszótér,
sportpálya mûtárgyainak
építése, továbbá park,
játszótér, sportpálya
kialakításához szükséges egyéb 
építési tevékenység végzése.
b) Közterületen
(közhasználatú) park, játszótér,
sportpálya építõipari mûszaki
engedéllyel vagy
megfelelõségi tanúsítvánnyal,
 illetve mûszaki specifikációval
rendelkezõ mûtárgyainak
építése, továbbá park,
játszótér, sportpálya
kialakításához szükséges egyéb 
építési tevékenység végzése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

24. Az OTÉK 4. számú
mellékletében
meghatározottak szerint
személygépkocsi elhelyezési
kötelezettséggel járó és
30,0 m2-nél nagyobb bruttó
alapterületû kereskedelmi,
vendéglátó célú építmény
építése.

az OTÉK 4. számú
mellékletében
meghatározottak szerint
személygépkocsi elhelyezési
kötelezettséggel járó és
30,0 m2 vagy annál kisebb
bruttó alapterületû
kereskedelmi, vendéglátó célú
építmény építése.

Az OTÉK 4. számú
mellékletében
meghatározottak szerint
személygépkocsi elhelyezési,
vagy többlet-elhelyezési
kötelezettséggel nem járó és
10,0 m2 vagy annál kisebb
bruttó alapterületû
kereskedelmi, vendéglátó célú
építmény építése.

25. Napenergia-kollektor,
napelem, szellõzõ-, klíma-,
riasztóberendezés,
villámhárító-berendezés, áru-
és pénzautomata,
kerékpártartó, szelektív
hulladékgyûjtõ,
szõnyegporoló, sorompó,
árnyékoló elhelyezése.

26. Növénytámasz, 10 m3 vagy
annál kisebb ûrtartalmú tartály
elhelyezése.

27. Magasles, vadetetõ, erdei
építmény építése.

28. E rendelet hatálya alá tartozó
közmûbecsatlakozási- és
közmûpótló mûtárgy építése.

29. Háztartási szilárd
hulladékgyûjtõ, -tartály, -tároló 
építése.
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Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejû
megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül
végezhetõ építési tevékenységekÉpítési engedélyezési eljárás Egyszerûsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.

30. Kerti építmény (hinta, csúszda,
homokozó, szökõkút, pihenés
és játék céljára szolgáló
mûtárgy, kerti napkollektor
stb.), kerti épített tûzrakóhely,
kerti lugas, pihenés célját
szolgáló kerti építmény 
(pl. lábon álló kerti tetõ,
pavilon), kerti szabadlépcsõ,
kerti tereplépcsõ és lejtõ
építése.

31. Háztartási célú kemence,
húsfüstölõ, jégverem,
zöldségverem építése.

32. Zászlótartó oszlop (zászlórúd)
és zászlótartó építése.

33. Geodéziai építmény építése.
34. Építmény építéséhez

szükséges, annak
használatbavételekor
elbontandó állványzat,
felvonulási épület építése
mérethatár nélkül.

35. Mûemlékben huzamos emberi
tartózkodásra szolgáló
helyiséget tartalmazó önálló
rendeltetési egységek
számának megváltoztatása.

Mûemléki területen meglévõ
építményben huzamos emberi
tartózkodásra szolgáló
helyiséget tartalmazó önálló
rendeltetési egységek
számának megváltoztatása.

Lakás rendeltetésének
változása, egyéb rendeltetésû
építmény rendeltetésének
lakás rendeltetéssé
módosításának bejelentése.

Építményben önálló
rendeltetési egységek
számának változtatása.
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Bontási engedélyezés, bejelentés

VI. Bontási engedély
VII. Bontási bejelentés (a tevékenység egyidejû megkezdése

mellett)

VIII. Bontási engedély és bontási bejelentés nélkül végezhetõ
bontási tevékenységek (a VI–VII. oszlopban elõírtak

figye lembe véte lével)

1. Az 500,0 m3 -nél nagyobb térfogatú és a rendezett
terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-nél magasabb
építménymagasságú építmény bontása.

a) Az 500,0 m3-es és az annál kisebb térfogatú és
a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-es,
vagy annál kisebb építménymagasságú építmény
bontása.
b) Mûemléki területen 300,0 m3-es és az annál
kisebb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól
mérten 4,0 m-es, vagy annál kisebb
építménymagasságú építmény bontása.

300,0 m3-es és az annál kisebb térfogatú és
a rendezett terepcsatlakozástól mérten 4,0 m-es,
vagy annál kisebb építménymagasságú építmény
bontása.

2. Zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy
vagy több épület bontása mérethatár nélkül.

3. a) Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha
aa) az antenna bármely irányú teljes mérete a 
4,0 m-t meghaladja,
ab) a mûtárgynak minõsülõ antennatartó szerkezet
antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete 
a 6,0 m-t meghaladja.
b) Mûemlék építmény
ba) homlokzatára, födémére vagy tetõzetére szerelt
bármely berendezés, antenna, antennatartó
szerkezet, mûtárgy bontása,
bb) homlokzatán, tetõzetén hirdetési vagy
reklámcélú,  illetve mûvészeti ábrázolást tartalmazó
építmények, berendezések, szerkezetek bontása.

Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha
a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t
nem haladja meg,
b) a mûtárgynak minõsülõ antennatartó szerkezet
antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete 
a 6,0 m-t nem haladja meg.

4. Mérettõl függetlenül
a) polgári védelmi építmény (óvóhely), ille tõ leg
b) közterületrõl nyíló vagy az alatt lévõ minden
pince bontása.

5. a) A rendezett terepszinttõl számított 2,0 m-nél
magasabb támfal lebontása.
b) 2,0 m-nél mélyebb pince bontása.

A rendezett terepszinttõl számított 2,0 m-es vagy
annál alacsonyabb támfal lebontása.

6. Mérettõl és rendeltetéstõl függetlenül minden olyan 
építmény bontása, amely azbesztet tartalmaz.

7. Égéstermék-elvezetõ bontása.
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Használatbavételi engedélyezés, bejelentés

IX. Használatbavételi engedély X. Használatbavételi bejelentés (a bejelentéssel egyidejû használatbavétel mellett)

1. Az I. és II. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében. A III. és IV. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében.

Telekalakítási eljárás

XI. Telekalakítási eljárás

1. Telekcsoport újraosztása
2. Telekfelosztás
3. Telekegyesítés
4. Telekhatár rendezése

                                     ”
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VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság 91/2009. (IX. 30.) AB végzése

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos népi kezdeményezés kitûzésére irányuló aláírásgyûjtõ
ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ

végzést:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 174/2009. (V. 20.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást
érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. Az Országos Választási Bizottság (a továb biak ban: OVB) 174/2009. (V. 20.) OVB határozatában megtagadta
a magánszemély által országos népi kezdeményezésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. Az
országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ szöveg szerepelt: ,,Új kormányváltásra van szükség”.
Az OVB határozatának indokolásában utalt arra, hogy az Alkotmány 28/B.  § (1) bekezdése alapján országos népi
kezdeményezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet. Az OVB álláspontja szerint
a kezdeményezésben megfogalmazott „új kormányváltás szükségessége” tárgyában az Országgyûlésnek nincs
nevesített hatásköre, ezért a kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítését megtagadta.
A kezdeményezõ a tör vényes határidõn belül kifogással élt, melyben azt kérdezte az Alkotmánybíróságtól, hogy az
OVB döntése jogos-e, ezen túlmenõen az indítvány érdemi kifogást, így a 174/2009. (V. 20.) OVB határozat
megsemmisítésére irányuló kérelmet sem tartalmaz.

2. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pontja alapján a választási eljárásról  szóló1997. évi C. törvény, (a továb biak ban: Ve.)
130.  §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az
Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB
határozata ellen beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77.  § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban,  illetve a Ve. 130.  §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során
az Alkotmánynak és az irányadó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el. [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342,
344.] Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
A Ve. 77.  § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és annak
bizonyítékait. A Ve. 77.  § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, vagy
nem tartalmazza a 77.  § (2) bekezdés a)–b) pontjában foglaltakat. [85/2008. (VI. 13.) AB végzés, ABH 2008, 1553, 1554.;
13/2009. (II. 13.) ABK 2009. február, 154.]
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Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogás nem tekinthetõ érdemben elbírálhatónak, mert a tör vény ben
elõírt követelményeknek nem felel meg. A kifogás benyújtója kifogásában nem jelölt meg az OVB döntésével
kapcsolatban konkrét jogsértést, és nem utalt annak bizonyítékaira. Ezért az Alkotmánybíróság a tartalmi feltételeknek 
meg nem felelõ kifogást az Abtv. 22.  § (2) bekezdésében, valamint a Ve. 116.  §-ában, és a 77.  § (5) bekezdésében
foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

Az Alkotmánybíróság a végzés közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben  való megjelenésére tekintettel
rendelte el.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 559/H/2009.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 79/2009. (IX. 30.) OGY határozata
az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés elfogadja az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi tevékenységérõl szóló beszámolót.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Hende Csaba s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 80/2009. (IX. 30.) OGY határozata
a Szülõföld Alap 2008. évi tevékenységérõl és mûködésérõl szóló beszámoló elfogadásáról**

Az Országgyûlés a Szülõföld Alap 2008. évi tevékenységérõl és mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Hende Csaba s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2009. szeptember 28-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2009. szeptember 28-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1165/2009. (IX. 30.) Korm. határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
2.2.2. „Sürgõsségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgõsségi ellátás)
támogatására” címû pályázathoz kapcsolódóan egyes többletkapacitások elõ ze tes befogadása
iránti kérelmek elbírálásáról

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11.  § (2) bekezdés a) pontja alapján
a Kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. „Sürgõsségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken
belül gyermek sürgõsségi ellátás) támogatására” címû konstrukción belül
a) a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ „Sürgõsségi ellátás fejlesztése a Szegedi

Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban” címû projektjéhez,
b) a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

sürgõsségi osztályának SO2-rõl SO1 szintre történõ fejlesztése” címû projektjéhez,
c) Siófok Város Kórház-Rendelõintézet „Siófok Város Kórház-Rendelõintézete sürgõsségi ellátásának SO2 szintre

történõ fejlesztése” címû projektjéhez,
d) Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelõintézet „A hódmezõvásárhelyi

Erzsébet Kórház-Rendelõintézet sürgõsségi fogadóhelyének fejlesztése sürgõsségi osztállyá (SO2)” címû
projektjéhez,

e) a Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház-Rendelõintézet, Makó „Sürgõsségi betegellátás fejlesztése Makó
térségben” címû projektjéhez,

f) Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza „Orosházi Kórház-Rendelõintézet Sürgõsségi Betegellátó Osztályának
korszerûsítése” címû projektjéhez, valamint

g) a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes „Sürgõsségi betegellátás fejlesztése a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban” címû
projektjéhez

kapcsolódóan az alábbi elõ ze tes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás
finanszírozási igénye nem haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott 2011. és 2012. évi költségvetési keretszámokat.

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ „Sürgõsségi ellátás fejlesztése
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban” címû projektje

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ –
SO2-rõl SO1 szintre történõ sürgõsségi ellátási forma váltás elõ ze tes befogadása

(A sürgõsségi ellátásformák mindenkor érvényes havi fix összegû díjazására jogosult)

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének tervezett

idõpontja

Sürgõsségi betegellátás 9 2011. november 1.
Általános szülészet-nõgyógyászat –1
Általános traumatológia –1
Általános neurológia –1
Idegsebészet – *sze* –1
Pszichiátria –1
Reumatológia –1
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás –1
Általános csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

–1

Gyermek- és ifjúságpszichiátria –1
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Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza „A Tolna Megyei Önkormányzat 
Balassa János Kórháza sürgõsségi osztályának SO2-rõl SO1 szintre történõ fejlesztése” címû projektje

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza –
SO2-rõl SO1 szintre történõ sürgõsségi ellátási forma váltás elõ ze tes befogadása

(A sürgõsségi ellátásformák mindenkor érvényes havi fix összegû díjazására jogosult)

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének tervezett

idõpontja

Sürgõsségi betegellátás 5 2011. november 1.
Általános sebészet –2
Általános fül-orr-gégegyógyászat –1
Általános szemészet –1
Fertõzõbeteg-ellátás, infektológia –1

Siófok Város Kórház-Rendelõintézet „Siófok Város Kórház-Rendelõintézete sürgõsségi ellátásának 
SO2 szintre történõ fejlesztése” címû projektje

Siófok Város Kórház-Rendelõintézet –
SFH-ról SO2 szintre történõ sürgõsségi ellátási forma váltás elõ ze tes befogadása

(A sürgõsségi ellátásformák mindenkor érvényes havi fix összegû díjazására jogosult)

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének tervezett

idõpontja

Sürgõsségi betegellátás 9 2011. augusztus 1.
Általános belgyógyászat –1
Általános csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

–3

Általános szülészet-nõgyógyászat –5

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 
„A hódmezõvásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet sürgõsségi fogadóhelyének fejlesztése sürgõsségi 
osztállyá (SO2)” címû projektje

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelõintézet –
SFH-ról SO2 szintre történõ sürgõsségi ellátási forma váltás elõ ze tes befogadása

(A sürgõsségi ellátásformák mindenkor érvényes havi fix összegû díjazására jogosult)

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének tervezett

idõpontja

Sürgõsségi betegellátás (SO2) 6 2011. június 1.

Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház-Rendelõintézet, Makó „Sürgõsségi betegellátás fejlesztése 
Makó térségben” címû projektje

Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház-Rendelõintézet –
SFH-ról SO2 szintre történõ sürgõsségi ellátási forma váltás elõ ze tes befogadása

(A sürgõsségi ellátásformák mindenkor érvényes havi fix összegû díjazására jogosult)

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének tervezett

idõpontja

Sürgõsségi betegellátás 6 2012. január 1.
Általános belgyógyászat –3
Általános sebészet –3
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Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza „Orosházi Kórház-Rendelõintézet 
Sürgõsségi Betegellátó Osztályának korszerûsítése” címû projektje

Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza –
Meglévõ SO2 bõvítésének elõ ze tes befogadása

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének tervezett

idõpontja

Sürgõsségi betegellátás bõvítése 2 2011. július 1.

Többletkapacitásnak minõsülõ eszköz befogadása
Eszköz db Súlyszám/év

Spirométer 1 Az intézmény mindenkor érvényes
finanszírozása terhére.Traumatológiai mûtõasztal 1

Vérgáz analizátor 1

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes „Sürgõsségi betegellátás fejlesztése 
a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban” címû projektje

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes –
Meglévõ SO2 bõvítésének elõ ze tes befogadása

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszámváltozás
Finanszírozási szerzõdés megkötésének tervezett

idõpontja

Sürgõsségi betegellátás bõvítése 4 2011. május 1.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a
http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron 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.


