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II. Törvények

2011. évi LXXXIX. törvény

az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról*

1. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

1. § A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 3. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

„(3) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság határozatai, valamint az ügyész és a nyomozó hatóság intézkedései

ellen, illetve a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt – e törvényben

meghatározottak szerint – jogorvoslatnak van helye.”

2. § A Be. 17. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az eljárásra kiemelt ügyekben (Be. 554/B. §) az a bíróság is illetékes, ahol az ügyész – a legfõbb ügyész döntése

alapján – az eljárás ésszerû idõn belül való, illetve soron kívüli elbírálásának biztosítása végett vádat emel.”

3. § A Be. 32. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A megyei fõügyészség területén lévõ helyi ügyészség ügyésze, vezetõje, illetve a fõügyészségi ügyész kizárásáról

a fõügyész határoz. A fõügyész, valamint a legfõbb ügyészségi ügyész kizárásáról a legfõbb ügyész határoz.

Amennyiben a helyi ügyészség ügyésze, vezetõje, illetve a fõügyészségi ügyész kizárása iránt bejelentett kérelem

egyúttal a fõügyészt is érinti, úgy a kizárásról a legfõbb ügyész határoz.”

4. § A Be. 64/A. §-a az alábbi c) ponttal egészül ki:

(A büntetõeljárást soron kívül kell lefolytatni)

„c) az 554/B. § szerinti kiemelt jelentõségû ügyben.”

5. § A Be. 96. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság hivatalból elrendelheti, illetve a tanú, vagy az érdekében eljáró

ügyvéd kérelmére elrendeli, hogy a tanú személyi adatait [85. § (2) bekezdés] az iratok között elkülönítve, zártan

kezeljék. Ezekben az esetekben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó

hatóság tekintheti meg. Ha az e törvényben meghatározott feladata másként nem teljesíthetõ, a bíróság, az ügyész,

valamint a nyomozó hatóság a tanú egyes, a feladat ellátásához szükséges személyi adata zárt kezelését mellõzi.”

6. § A Be. 195. § (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Akire nézve az ügyész vagy a nyomozó hatóság feljelentés elutasításáról, a nyomozás részbeni mellõzésérõl,

felfüggesztésérõl, illetve megszüntetésérõl, kényszerintézkedés elrendelésérõl (VIII. Fejezet) további vagyoni jogok

vagy érdekek korlátozásáról, valamint vagyoni jellegû kötelezettségek megállapításáról hozott határozata közvetlen

rendelkezést tartalmaz, a határozat ellen a közléstõl számított nyolc napon belül panasszal élhet.

(2) A feljelentõ nem élhet panasszal a feljelentés elutasítása miatt, ha a bûncselekménynek nem sértettje.”

7. § A Be. 196. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Akinek az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása a jogait vagy érdekeit

közvetlenül sérti, az a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül panasszal élhet.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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8. § A Be. 209. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A nyomozási bíró eljárására a bírósági eljárás általános szabályai az e címben foglalt eltérésekkel alkalmazandók

azzal, hogy a nyomozási bíró eljárásában köteles figyelemmel lenni a nyomozó hatóság és az ügyész speciális,

kizárólag a nyomozás során érvényesíthetõ nyomozástaktikai szempontjaira, így különösen arra, hogy a gyanúsított és

a védõ a nyomozás adatait, tényeit és bizonyítékait csak a nyomozásra irányadó szabályok alapján ismerhetik meg.”

9. § A Be. 221/A. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közvetítõi eljárás a személy elleni (Btk. XII. fejezet I. és III. cím), a közlekedési (Btk. XIII. fejezet), illetve a vagyon

elleni (Btk. XVIII. fejezet), ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény miatt indult

büntetõeljárás tartama alatt, a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetve önkéntes hozzájárulásukkal

alkalmazható eljárás. Amennyiben e bûncselekményekkel halmazatban a terhelt más bûncselekményt is elkövetett,

a közvetítõi eljárás akkor alkalmazható, ha az elkövetésben a jelzett bûncselekmény a meghatározó.

(2) A közvetítõi eljárás célja, hogy a bûncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövõbeni

jogkövetõ magatartását elõsegítse. A közvetítõi eljárásban arra kell törekedni, hogy a gyanúsított és a sértett között

– a gyanúsított tevékeny megbánását megalapozó – megállapodás jöjjön létre. Az ügy közvetítõi eljárásra utalásának

a büntetõeljárás alatt egy alkalommal van helye. Nem akadálya az ügy közvetítõi eljárásra utalásának, ha a gyanúsított

a bûncselekménnyel okozott kárt részben vagy egészben már önként megtérítette.”

10. § A Be. 221/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A közvetítõi eljárás tárgyában hozott határozatot a sértettel, a feljelentõvel és a magánindítvány elõterjesztõjével

közölni kell. Az ügy közvetítõi eljárásra utalásáról és – eredményes közvetítõi eljárást követõen – a büntetõeljárás

megszüntetésérõl értesíteni kell a közvetítõi eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ megyei

(fõvárosi) igazságügyi szolgálatot is. Az eljárást felfüggesztõ és a közvetítõi eljárást elrendelõ határozat ellen nincs

helye jogorvoslatnak.”

11. § A Be. az alábbi 222/A. §-sal egészül ki:

„222/A. § Különös méltánylást érdemlõ esetben a vádemelés ötévi szabadságvesztéssel nem súlyosabban büntetendõ

bûncselekmény miatt is elhalasztható. Ez esetben a vádelhalasztás tartama a törvényben meghatározott büntetési

tétellel azonos.”

12. § A Be. 224. § (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ügyész – ha a vádemelés elhalasztása mellett magatartási szabályok megállapítását vagy kötelezettség

elõírását látja szükségesnek – a vádemelés elhalasztása elõtt pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését rendelheti el,

majd ennek elkészülte után a gyanúsítottat meghallgathatja. A meghallgatás során – tekintettel a pártfogói

véleményben foglaltakra is – tisztázni kell, hogy a gyanúsított a kilátásba helyezett magatartási szabályok megtartását

és kötelezettségek teljesítését vállalja-e és képes-e teljesíteni. Ha ez szükséges, a pártfogó felügyelõ is meghallgatható.

(2) Ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény miatti vádemelés elhalasztása esetén

magatartási szabály elõírása kötelezõ.”

13. § A Be. 226. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ügyész az eljárást a vádemelés elhalasztásának lejártától számított harminc napon belül határozat meghozatala

nélkül, a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatra írt, a megszüntetés tényét rögzítõ feljegyzéssel megszünteti, ha

a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen telt el.”

14. § A Be. 268. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság hivatalból vagy az eljárásban részt vevõ személyek indítványára intézkedik aziránt, hogy a bizonyítási

eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében – határidõ tûzésével, szükség esetén az eljárás

felfüggesztése mellett – megkeresheti az ügyészt, továbbá pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését rendelheti el.

Az ügyész megkeresése a vádirat hiányosságainak pótlására, továbbá – ha a bizonyítás felvétele kiküldött bíró vagy

megkeresett bíróság útján nem lehetséges (304. §), és a bizonyítás kiegészítése tárgyaláson nem végezhetõ el –

bizonyítási eszköz felkutatására és biztosítására irányulhat.”
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15. § A Be. 278. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A tanács elnöke a vádirat kézbesítésétõl számított 30 napon belül megvizsgálja a vádlott és védõjének esetleges

bizonyítási indítványait, és megállapítja a tárgyalás határnapját, gondoskodik a tárgyalás megtartásának

elõkészítésérõl, az idézésekrõl és értesítésekrõl.”

16. § A Be. 286. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„286. § (1) A bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdõdik.

(2) Amennyiben a vádlott a 117. § (1) bekezdésében, illetve a tanú a 85. § (2) bekezdésében felsorolt személyes

adatairól a nyomozás vagy a tárgyalás során korábban már nyilatkozott, úgy az iratokban rögzített adatok

egyeztetését a tárgyaláson kívül más személy – így bírósági fogalmazó, titkár, tisztviselõ, jegyzõkönyvvezetõ – is

végezheti. Ilyen esetekben a tanács elnöke a 288. § (3) bekezdésében, illetve a 293. § (1) bekezdésében írtak során csak

az egyeztetés megtörténtét és az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat rögzíti.

(3) A tanúk közül rendszerint a sértettet kell elsõként kihallgatni.

(4) A vádlott és a tanú kihallgatását, illetve a szakértõ meghallgatását követõen hozzájuk a bíróság tagjain kívül az

ügyész, a vádlott, a védõ, a sértett, a magánfél, valamint az õt érintõ körben az egyéb érdekelt és a szakértõ kérdést

tehet fel.”

17. § A Be. 287. § (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A tárgyalás anyagának ismertetésével is megismételhetõ a tárgyalás. A tárgyalás anyagának ismertetése után

figyelmeztetni kell az ügyészt, a vádlottat és a védõt arra, hogy az ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés

kiegészítését kérheti. A figyelmeztetést és az észrevételt jegyzõkönyvbe kell foglalni.”

18. § A Be. 360. §-ának (1) bekezdése az alábbi g) és h) ponttal egészül ki:

(A másodfokú bíróság tanácsülésen határoz)

„g) ha az elsõfokú bíróság a büntetõeljárást a 267. § alapján szüntette meg;

h) ha a másodfokú bíróság az elsõfokú határozatot kizárólag a 379. § alapján bírája felül.”

19. § A Be. 424. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

(A Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati indítványról tanácsülésen határoz, ha)

„d) az indítványt a 416. § (1) bekezdés c) pontja alapján terjesztették elõ.”

20. § A Be. 517. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történõ kihallgatásától számított harminc napon belül bíróság elé

állíthatja, ha

a) a bûncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel,

b) az ügy megítélése egyszerû,

c) a bizonyítékok rendelkezésre állnak,

d) a terheltet tetten érték, vagy a bûncselekmény elkövetését beismerte.”

21. § A Be. 532. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„532. § (1) Ha a terhelt külföldön ismert helyen tartózkodik, az ügyész a vádiratban indítványozhatja, hogy a tárgyalást

a vádlott távollétében tartsák meg.

(2) Ha a bírósági eljárásban állapítják meg, hogy a vádlott külföldön ismert helyen tartózkodik, a bíróság felhívhatja az

ügyészt, hogy kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történõ folytatását.

(3) Ha az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében megkezdett tárgyalás során állapítják meg, hogy a terhelt

külföldön ismert helyen tartózkodik a bíróság az ügyész felhívása nélkül folytatja a tárgyalást.

(4) Külföldön ismert helyen tartózkodó terhelttel szemben elfogató parancs kibocsátásának nincs helye, ha a

vádiratban az ügyész szabadságvesztés büntetés kiszabására nem tett indítványt.

(5) Ha az eljárást a külföldön tartózkodó terhelttel szemben folytatják, illetve, ha a terhelt hazatért, az 527–531. §

rendelkezéseit értelemszerûen kell alkalmazni.”
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22. § A Be. XXVI. Fejezetének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„XXVI. FEJEZET

LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL

533. § A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

534. § (1) Ha a terhelt a vádemelést megelõzõen bûnösségére is kiterjedõ beismerõ vallomást tesz és a tárgyaláshoz

való jogáról lemond, a bíróság az ügyész indítványára, nyilvános ülésen hozott ítélettel megállapíthatja a vádirattal

egyezõ tényállás, valamint a vádirattal egyezõ minõsítés miatt a vádlott bûnösségét, és büntetést szabhat ki, illetve

intézkedést alkalmazhat.

(2) A bíróság az ítéletben az ügyész által a vádiratban indítványozott nemû büntetést, vagy intézkedést szabhat ki,

illetve alkalmazhat. Szabadságvesztés kiszabásakor a Btk. 87. §-ának (2) bekezdése alapján meghatározott büntetési

tétel az irányadó.

(3) A magánvádló, illetve a pótmagánvádló a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás lefolytatását nem

indítványozhatja.

535. § (1) A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásra – az 537. § szerinti esetet kivéve – nem kerülhet sor, ha

a terhelt a bûncselekményt bûnszervezetben követte el.

(2) A bíróság a polgári jogi igényt nem utasíthatja el.

536. § Az ügyész az ügy körülményeinek, így különösen a terhelt személye és az elkövetett bûncselekmény figyelembe

vételével a vádiratban indítványozhatja az ügy nyilvános ülésen való elbírálását.

A tárgyalásról lemondás együttmûködõ terhelt esetén
537. § Azzal szemben, aki a bûncselekményt bûnszervezetben (Btk. 137. § 8. pont) követte el, és a nyomozás során az

ügy, illetve más büntetõügy bizonyításához hozzájárulva, az ügyésszel, illetve a nyomozó hatósággal jelentõs

mértékben együttmûködött, de a nyomozás megszüntetésére bármely okból nem került sor, a tárgyalásról lemondás

alapján folytatott eljárásban a büntetést a Btk. 85/A. §-ának, illetve a Btk. 87/C. §-ának az alapulvételével kell kiszabni.

Ha a bûncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, a büntetést e büntetési

tételkeret között kell kiszabni.

538. § (1) Ha az ügyész a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményt maga végezte, ennek megtörténte után, ha

pedig azt a nyomozó hatóság végezte, az iratok hozzá érkezését követõ harminc napon belül az ügy iratait

megvizsgálja, és ennek eredményéhez képest dönt arról, hogy a nyomozás során a bûnösségére is kiterjedõ beismerõ

vallomást tevõ terheltnek a tárgyalásról lemondásra irányuló kezdeményezését elfogadja-e. Ha az ügyész a

kezdeményezéssel egyetért, errõl határozatot hoz.

(2) Ha az ügyész a kezdeményezéssel nem ért egyet, errõl a terheltet értesíti.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt határidõ a 216. § (3) bekezdés szerint meghosszabbítható.

(4) Ha az ügyész a terhelt kezdeményezését elfogadja, az eljárásban védõ részvétele kötelezõ. Az ügyész a terhelt

részére – ha nincs védõje – védõt rendel ki, és gondoskodik arról, hogy a védõ a nyomozás iratait megismerhesse.

(5) Az ügyész a terhelt kezdeményezésének elfogadásáról szóló határozat meghozatalát követõ harminc napon belül

vádat emel.

(6) Az ügyész a terheltet meghallgatja és közli

a) a terhelt által beismert bûncselekmény leírását,

b) a Btk. szerinti minõsítését,

c) továbbá azt, hogy milyen nemû, mértékû, tartamú büntetést, illetve intézkedést vesz tudomásul.

(7) Az ügyész az együttmûködõ terheltet tájékoztatja a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás

következményeirõl, illetve arról, hogy a megállapodást a bíróság nem köteles elfogadni. A tájékoztatást és a terhelt

nyilatkozatát jegyzõkönyvbe kell foglalni.

(8) Ha a terhelt az ügyész (6) bekezdés szerinti közlését elfogadja, az ügyész és a terhelt írásban megállapodik.

A megállapodás tartalmazza a terhelt által beismert bûncselekmény leírását, a Btk. szerinti minõsítését, az ügyész és a

terhelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen nemû, mértékû, tartamú büntetést, illetve intézkedést vesz

tudomásul.

(9) A létrejött, írásba foglalt megállapodás a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás célján túlmenõen joghatás

kiváltására nem alkalmas.

(10) Az ügyész a megállapodásban foglaltakkal azonos tényállás és minõsítés miatt vádat emel, és indítványt tesz az

ügy nyilvános ülésen történõ elbírálására, a megállapodásban rögzített nemû, mértékû, tartamú büntetés, illetve

intézkedés alkalmazására, annak alsó és felsõ határának megjelölésével.
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(11) Az ügyész a vádirattal és a nyomozás irataival együtt a megállapodást és az annak alapjául szolgáló jegyzõkönyvet

is benyújtja a bíróságnak.

539. § (1) Ha az ügyész és a terhelt között a megállapodás nem jön létre, az ügyész a terhelt kezdeményezésérõl a

bíróságot nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat nem nyújthatja be a bírósághoz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, továbbá ha a bíróság a megállapodás tartalmával nem ért egyet, vagy

az e fejezet szerint az ügyet tárgyalásra utalja, a megállapodásban foglalt nyilatkozatok sem az ügyészt, sem a terheltet

nem kötik.

(3) Az ügyész az ügy nyilvános ülésen való elbírálására vonatkozó indítványát nem vonhatja vissza. Ha az ügyész az ülés

eredményéhez képest úgy látja, hogy a vádlott súlyosabb bûncselekményben bûnös, vagy más bûncselekményben is

bûnös, indítványozza az ügy tárgyalásra utalását.

540. § (1) A nyomozás során beismerõ vallomást nem tett terhelt a nyomozás befejezése után, de legkésõbb a vádirat

kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül az ügyésznél kezdeményezheti, hogy az ügyész indítványozza az ügy

nyilvános ülésen való elbírálását.

(2) Ha az ügyész a kezdeményezéssel egyetért, a meghallgatás során a terheltet részletesen meghallgatja a vád

tárgyává tett cselekményrõl, és közli, hogy milyen nemû, mértékû, tartamú büntetést, illetve intézkedést vesz

tudomásul. Az ügyész az 538. § (7) bekezdésében foglaltakat is közli a terhelttel.

(3) Ha az ügyész és a terhelt között az 538. § (8) bekezdésében megjelölt megállapodás létrejön, az ügyész indítványt

tesz az ügy nyilvános ülésen történõ elbírálására, a megállapodásban rögzített nemû, mértékû, tartamú büntetés,

illetve intézkedés alkalmazására. Az ügyész az indítványokkal kiegészített vádirattal együtt a megállapodást és az

annak alapjául szolgáló jegyzõkönyvet is benyújtja a bíróságnak.

(4) Ha az ügyész és a terhelt között a megállapodás nem jön létre, az ügyész a terhelt kezdeményezésérõl a bíróságot

nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat nem nyújthatja be a bírósághoz.

A bíróság eljárása
541. § (1) Ha a bíróság a vádiratban megjelölt tényállással, minõsítéssel és az ügyész által indítványozott büntetés,

illetve intézkedés nemével – az 537. §-ban meghatározott személy elleni vádemelés esetén – mértékével, illetve

tartamával egyetért, akkor az ügyet az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követõ hatvan napon belül nyilvános

ülésre tûzi ki.

(2) A tárgyalásról lemondás esetén a bíróság egyesbíróként jár el. A nyilvános ülésen a védõ részvétele kötelezõ.

(3) A nyilvános ülés elõkészítésére a tárgyalás elõkészítésének szabályai irányadók.

542. § (1) A nyilvános ülésen az ügyész – távollétében a bíróság – ismerteti a vádat, és az ügynek a nyilvános ülésen

alapuló elbírálására vonatkozó indítványt, továbbá a büntetés, illetve intézkedés nemére – az 537. §-ban

meghatározott személy elleni vádemelés esetén – mértékére, tartamára vonatkozó indítványt.

(2) A vád és az indítványok ismertetését követõen a bíróság tájékoztatja a vádlottat a tárgyalásról lemondás és a

bíróság elõtt tett beismerése következményeirõl, különösen az 542/A. § (5) bekezdésében és az 542/C. § (1) és

(3) bekezdésében foglalt rendelkezésekrõl.

(3) Ezt követõen a bíróság a vádlottat felhívja, hogy nyilatkozzék lemond-e a tárgyalásról, illetve a bûnösségét

elismeri-e.

(4) A nyilatkozat megtétele elõtt a bíróság lehetõvé teszi, hogy a vádlott a védõvel tanácskozzék.

(5) Ha a vádlott a bûnösségét elismeri, a tárgyalásról lemond és a bíróság e tény, az eljárás iratai, valamint – szükség

esetén – a vádlotthoz és a védõhöz intézett kérdésekre adott válaszok alapján nem látja akadályát az ügy nyilvános

ülésen való elintézésének, a vádlottat kihallgatja a vád tárgyává tett cselekményrõl. Egyéb esetben a bíróság az ügyet

tárgyalásra utalja. E végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

542/A. § (1) Ha a vádlott a vallomástételt megtagadja, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, e végzés ellen nincs helye

fellebbezésnek. Erre a vádlottat a kihallgatás megkezdése elõtt figyelmeztetni kell.

(2) Ha a vádlott kihallgatását követõen a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, beismerésének

önkéntessége vagy hitelt érdemlõsége iránt ésszerû kétely mutatkozik, továbbá ha – az 540. § (1) bekezdése szerinti

esetet kivéve – a vádlott vallomása a nyomozás során, valamint az ügyész elõtt tett vallomásától lényegesen eltér,

az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

(3) Ha a bíróság a tárgyalásra utalásra nem lát alapot, a vádlottat a büntetéskiszabási körülményekre is kihallgatja.

(4) A vádlott kihallgatásának befejezése után – amennyiben jelen van – az ügyész, ezt követõen a védõ felszólalhat.

(5) A bíróság a vádlott bûnösségét a beismerõ vallomására és a nyomozás irataira alapítja.

(6) Ha a vádtól eltérõ minõsítés látszik megállapíthatónak, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen nincs

helye fellebbezésnek.
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(7) A bûnösséget megállapító ítélet indokolásában a 258. § (3) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon kívül a

büntetéskiszabási körülmények és az alkalmazott jogszabályok megjelölése mellett elegendõ a tárgyalásról lemondás

tényére utalni.

542/B. § Ha az ügyész a nyilvános ülést az 538. § (10) bekezdése alapján indítványozta, és a bíróság a nyilvános ülésen

az ügyet tárgyalásra utalta – feltéve, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya –, a bíróság a tárgyalást nyomban

megtartja. A tárgyalásra a XIII. Fejezet rendelkezései az irányadók.

A másodfokú bírósági eljárás
542/C. § (1) A bûnösség megállapítása, az 542/A. § (5) bekezdés szerint megállapított, a váddal egyezõ tényállás,

minõsítés, a vádirat keretei között meghatározott büntetés, illetve intézkedés neme, valamint – az 537. §-ban

meghatározott személy elleni vádemelés esetén – mértéke, tartama miatt nincs helye fellebbezésnek.

(2) A fellebbezésben az (1) bekezdés korlátai között lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni.

(3) A másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott ítélet tényállásának megalapozottságára, a bûnösség

megállapítására és a bûncselekmény minõsítésére vonatkozó rendelkezéseit felülbírálja, de a bûnösség megállapítása,

az 542/A. § (5) bekezdés szerint megállapított, a váddal egyezõ tényállás, valamint a vádirati minõsítéssel egyezõ

minõsítés esetén az elsõ fokú ítéletet akkor változtathatja meg, ha a terhelt felmentésének vagy az eljárás

megszüntetésének van helye.

(4) A másodfokú eljárásban bizonyítás az 542/A. § (5) bekezdésében meghatározott keretek között vehetõ fel.

(5) Ha az elsõfokú bíróság a nyilvános ülést a törvényi feltételek hiányában tartotta meg, a másodfokú bíróság az

elsõfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsõfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. Az új eljárás

során e fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók.”

23. § A Be. az alábbi XXVIII/A. Fejezettel és 554/A–554/N. §-sal egészül ki:

„XXVIII/A. FEJEZET

A KIEMELT JELENTÕSÉGÛ ÜGYEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

554/A. § Kiemelt jelentõségû ügyben történõ eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

Általános rendelkezések
554/B. § Kiemelt jelentõségû ügy

a) a hivatali visszaélés (Btk. 225.§),

b) a közélet tisztasága elleni bûncselekmények [Btk. 250. § (2) bek. a) pont, és (3) bek., 255/B. § és 256. §], ha annak

elkövetésével

ba) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének tagja, polgármestere, alpolgármestere, képviselõ-testülete

hivatalának vezetõ beosztású dolgozója, országgyûlési képviselõ, állami vezetõ,

bb) a központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi szerveinek (a továbbiakban

együtt e fejezet alkalmazásában: közigazgatási szerv) vezetõ beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan,

illetve elkövetõként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a

bûncselekményt e személyek vonatkozásában követik el, továbbá a nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett

bûncselekmények [Btk. XV. Fejezet VIII. Cím],

c) a bûnszervezetben részvétel [Btk. 263/C. §],

d) a bûnszervezetben [Btk. 137. § 8. pont] elkövetett bármely bûncselekmény,

e) a jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése [Btk. 288. § (1) és (2) bek.], a gazdasági életben súlyos

következményekkel járó csõdbûncselekmény [Btk. 290. § (4) bek.], a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és

koncessziós eljárásban [Btk. 296/B. §], a pénzmosás [Btk. 303. § és 303/A. §], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó

mértékû bevételcsökkenést okozó adócsalás [Btk. 310. § (4) bek.], a munkáltatással összefüggésben elkövetett

adócsalás [Btk. 310/A. § (4) bek.], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése [Btk. 314. §],

f) a különösen nagy értékre, kárt, hátrányt okozva, illetve különösen jelentõs értékre, kárt, hátrányt okozva elkövetett

vagyon elleni bûncselekmények [Btk. XVIII. Fejezet] és

g) az el nem évülõ bûncselekmények:

ga) az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerõre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített

81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott háborús bûntettek;

gb) az emberiség elleni egyéb bûncselekmények (Btk. XI. fejezet);

gc) az emberölés súlyosabban minõsülõ esetei [166. § (2) bekezdés a)–h) pontjai];
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gd) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak súlyosabban minõsülõ esetei [175/A. §

(4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont];

ge) a terrorcselekmény, a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû

hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minõsülõ esetei, ha a halált szándékosan okozva követik el [261. §

(1) bekezdés, 262. § (2) bekezdés, 352. § (3) bekezdés b) pont].

554/C. § Kiemelt jelentõségû ügyben az eljárást soron kívül kell lefolytatni. Az eljárás soronkívüliségét az eljárás

minden részvevõje a saját eszközeivel köteles biztosítani.

A védõ
554/D. § Kiemelt jelentõségû ügyben folyó eljárásban védõ részvétele kötelezõ.

A bizonyítási eszközök
554/E.§ Kiemelt jelentõségû ügyben a tanú vallomása beleegyezése esetén poligráf alkalmazásával is vizsgálható.

A szakértõi kötelezettség megszegésének következményei
554/F. § A szakértõt rendbírsággal kell sújtani, ha a szakvélemény elõterjesztésére rendelkezésére álló határidõt

önhibájából elmulasztja.

Az õrizetbe vétel
554/G. § Kiemelt jelentõségû ügyben elrendelt õrizet legfeljebb százhúsz óráig tarthat. Az õrizet elsõ negyvennyolc

órájában a terhelt és a védõ érintkezése a konkrét ügy egyedi körülményei alapján az ügyész intézkedésére

megtiltható. Az intézkedés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Az óvadék
554/H. § Kiemelt jelentõségû ügyben a bíróság az óvadék összegét a terhelt személyi körülményeire és vagyoni

helyzetére is figyelemmel állapítja meg, ez azonban nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.

A feljelentés kiegészítése
554/I. § Kiemelt jelentõségû ügyre vonatkozó feljelentés esetén a feljelentés kiegészítést végzõ hatóság a feljelentõt,

illetve a feljelentéssel érintett helyi önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdálkodó szervezet képviselõjét is

meghallgathatja, illetve szaktanácsadót vehet igénybe.

A gyanúsított kihallgatása
554/J. § Kiemelt jelentõségû ügyben fogva lévõ gyanúsítottat hetvenkét órán belül ki kell hallgatni. Ha a kihallgatásra

az õrizet elsõ negyvennyolc óráján belül kerül sor, a védõ a kihallgatáson akkor is részt vehet, ha az ügyész az 554/G. §

alapján a terhelt és a védõ érintkezését megtiltotta.

A tárgyalás kitûzése
554/K. § A tárgyalás határnapját az ügyek érkezési sorrendjének figyelembevételével és a soronkívüliségre vonatkozó

rendelkezések szem elõtt tartásával három hónapon belülre úgy kell kitûzni, hogy a bíróság az ügyet lehetõleg

elnapolás nélkül, ésszerû határidõn belül be tudja fejezni.

A tárgyalás folytonossága
554/L. § (1) Elnapolás esetében a tárgyalás folytatásának napját ki kell tûzni, kivéve, ha – az elnapolás okára tekintettel –

kétséges, hogy a tárgyalást két hónapon belül folytatni lehet.

(2) A tárgyalást két hónapon belül ismétlés nélkül lehet folytatni, ha a tanács összetételében nem történt változás;

egyébként a tárgyalást elölrõl kell kezdeni.

(3) Ha a hivatásos bíró vagy az ülnök személyében változás történt, a tárgyalás két hónapon belül a tárgyalás

anyagának ismertetésével is megismételhetõ. A tárgyalás anyagának ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt,

a vádlottat és a védõt arra, hogy az ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti.

A figyelmeztetést és az észrevételt jegyzõkönyvbe kell foglalni.

A vádlott kihallgatása
554/M. § A 289. § (2) bekezdésében írt figyelmeztetést követõen, ha a vádlott vallomást kíván tenni, a vádra vonatkozó,

a védekezését is magába foglaló vallomását összefüggõen adhatja elõ. Ezt követõen az ügyész, a védõ, majd a tanács

elnöke, a bíróság tagjai, végül a sértett, a magánfél, valamint az õt érintõ körben az egyéb érdekelt és a szakértõ tehet

fel kérdéseket.

A tanú kihallgatása
554/N. § A tanú kihallgatásának kezdetén a tanács elnöke a 85.§ (2) és (3) bekezdése szerint jár el, majd ezt követõen,

ha a tanú vallomásának nincs akadálya, az hallgatja ki, aki a kihallgatását indítványozta. Ezt követõen a tanúhoz a másik

fél és a vádlott, majd a tanács elnöke, a bíróság tagjai, a sértett és a magánfél kérdéseket intézhet.”
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2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

24. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 185. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az eljáró bíróság

a) azt a tanút, illetve szakértõt, aki szabályszerû idézés (kirendelés) ellenére nem jelent meg, és elmaradását alapos

okkal elõzetesen ki nem mentette, vagy engedély nélkül eltávozott,

b) azt a tanút, aki a vallomástételt, illetve a közremûködést, továbbá azt a szakértõt, aki a véleménynyilvánítást az ok

elõadása nélkül vagy a bíróság jogerõs határozata ellenére, a következményekre történt figyelmeztetés után

megtagadja,

c) azt a szakértõt, aki a véleménynyilvánítással alapos ok nélkül késlekedik, illetve a véleménynyilvánításának várható

késedelmérõl a részére nyitva álló határidõ lejártát megelõzõen a bíróságot nem értesíti,

az okozott költségek megtérítésére kötelezi, s egyben pénzbírsággal sújtja. A bíróság egyúttal elrendelheti a meg nem

jelent (eltávozott) tanú vagy szakértõ elõvezetését is. A tanú, illetve szakértõ elõvezetését el kell rendelni, ha a tanú,

illetve a szakértõ a szabályszerû idézés (kirendelés) ellenére ismételten nem jelent meg, és elmaradását alapos okkal

elõzetesen ki nem mentette vagy engedély nélkül eltávozott.”

(2) A Pp. a 386. §-t követõen a következõ új ÖTÖDIK RÉSZ-szel, XXVI. fejezettel és 386/A–386/M. §-sal egészül ki,

egyidejûleg a jelenlegi ÖTÖDIK RÉSZ számozása HATODIK RÉSZ-re, a jelenlegi XXVI. fejezet számozása XXVII. fejezetre

változik, valamint a további részek és fejezetek számozása értelemszerûen megváltozik:

„ÖTÖDIK RÉSZ
KIEMELT JELENTÕSÉGÛ PEREK
XXVI. FEJEZET

386/A. § (1) Az I–XIV. fejezet szabályait az e Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a megyei bíróság hatáskörébe

tartozó

a) a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – a 24. § és 25. § rendelkezései szerint számítva 400 millió forintot meghaladó –

követelések érvényesítésére indított perekben,

b) azokban a megállapításra irányuló perekben (123. §), amelyek esetében a per tárgyának értéke – ha marasztalás

kérhetõ lenne – meghaladná az a) pontban meghatározott értéket.

(2) Az e Részben foglaltakat a XV–XXV. fejezet szerinti különleges eljárásokban nem kell alkalmazni.

386/B. § A jelen fejezet szerinti kiemelt jelentõségû pereknél az elsõfokú bíróság köteles erre irányuló kérelem

hiányában is elrendelni az ügyek soron kívüli intézését. Az elsõfokú bíróság által elrendelt soronkívüliség az eljárás

minden szakaszára, a rendes és rendkívüli perorvoslatokra is kiterjed.

386/C. § (1) A kiemelt jelentõségû perekben a bíróság a keresetlevelet nyomban, de legkésõbb a bírósághoz érkezéstõl

számított nyolc napon belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e azt a félnek hiánypótlásra

visszaadni (95. §), nincs-e helye az ügy áttételének (129. §), illetõleg a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli

elutasításának (130. §), és a szükséges intézkedéseket megteszi. A bíróság a keresetlevél érkezésétõl számított

60 napon belülre köteles a per elsõ tárgyalását kitûzni, kivéve, ha a törvény a határidõ kezdõ idõpontját illetõen

korábbi idõpontot határoz meg. A tárgyalási idõpontra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a fél

részére a tárgyalásra szóló idézést külföldre kell kézbesíteni és a kézbesítéshez szükséges idõ a tárgyalás határidõn

belüli megtartását nem teszi lehetõvé.

(2) A folytatólagos tárgyalást az elhalasztott tárgyalás napját követõ két hónapon belülre kell kitûzni, kivéve, ha a

szakértõi bizonyítás következtében ennél hosszabb tárgyalási idõköz szükséges.

386/D. § A bíróság a 177. § szerint elrendelt szakértõi bizonyítás során, a szakvélemény elkészítésére legfeljebb

30 napos, különösen bonyolult ügyekben legfeljebb 60 napos határidõt engedhet. A határidõ különösen indokolt

esetben egyszer és legfeljebb az eredetileg meghatározott napok számával meghosszabbítható, kizárólag a szakértõ

indokolt kérelmére.

386/E. § A bíróság a kiemelt jelentõségû perek elbírálása érdekében szükség szerint egymást követõ tárgyalási

napokra is tûzhet tárgyalást, amennyiben a per körülményei ezt lehetõvé és indokolttá teszik.

368/F. § Az elsõfokú határozatot – kivéve, ha annak kihirdetését a bíróság elhalasztotta [218. § (1) bek.] – annak

meghozatalától számított legkésõbb nyolc napon belül kell írásba foglalni és az írásba foglalást követõ három napon

belül kézbesíteni kell. Ha az ítélet kihirdetését a bíróság elhalasztotta, a kihirdetéskor jelen lévõ feleknek a bíróság az

írásba foglalt ítéletet nyomban kézbesíti, és ezt a jegyzõkönyvben is feltünteti, a meg nem jelent feleknek pedig három

napon belül kézbesíti.
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386/G. § A másodfokú eljárás befejezése után az iratokat a bíróság legkésõbb tizenöt napon belül megküldi az

elsõfokú bíróságnak. A másodfokú eljárást befejezõ határozatot a felekkel kézbesítés útján az elsõfokú bíróság közli az

iratoknak az elsõfokú bírósághoz való érkezését követõ legkésõbb nyolc napon belül. Ha a másodfokú bíróság a

határozata kihirdetését elhalasztotta [218. § (1) bek.], a már írásba foglalt határozatát a jelenlévõ feleknek nyomban

kézbesíti és ezt a jegyzõkönyvben is feltünteti.

386/H. § (1) A bíróság a 213. § (2), illetve (3) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén köteles rész vagy közbensõ

ítéletet hozni, amennyiben ezt bármelyik fél indítványozza és e körben a feleknek további, a bíróság által elrendelt

bizonyítási indítványa nincsen. A bíróság a rész vagy közbensõ ítélet meghozatalára irányuló indítványt kizárólag

abban az esetben utasíthatja el, ha a 213. § (2), illetve (3) bekezdésben foglalt eljárásjogi feltételek nem állnak fenn.

(2) A bíróság a kérelem tárgyában legkésõbb a rész- vagy közbensõ ítélet hozatalára irányuló indítványt követõ

tárgyaláson határoz. A kérelemnek helyt adó döntésrõl a bíróság külön, alakszerû határozatot nem hoz. A kérelem

elutasításáról a bíróság külön végzést hoz, mely ellen külön fellebbezésnek van helye, azzal, hogy az elutasító végzés

ellen csatlakozó fellebbezés nem nyújtható be. Az elsõfokú bíróság a végzés elleni fellebbezést az elbíráláshoz

szükséges periratokkal együtt a másodfokú bírósághoz a fellebbezési határidõ lejártától számított nyolc napon belül

felterjeszti, és arról a másodfokú tanács annak érkezésétõl számított tizenöt napon belül tárgyalás tartása nélkül

határoz.

(3) A bíróság a részítélettel el nem bírált kereseti kérelem, illetve keresetrész tárgyalását – ha az ügy körülményei

indokolttá teszik – a részítélet jogerõs eldöntéséig felfüggesztheti. A felfüggesztés tárgyában egyebekben a 155. §

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Ha a fél nyilvánvalóan alaptalanul tesz az (1) bekezdése szerint indítványt, vagy ugyanabban a perben ismételten

alaptalan indítványt tesz, õt a rész- vagy közbensõ ítélet hozatalát elutasító határozatban pénzbírsággal kell sújtani.

386/I. § A kiemelt jelentõségû perekben a 272. § (1) bekezdés alapján benyújtott felülvizsgálati kérelmet az elsõfokú

határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétõl számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott

küldeményként postára adni kettõvel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelve van. A felülvizsgálati

kérelem benyújtására elõírt határidõ elmulasztása esetén az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított harminc

nap elteltével igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak késõbb jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak

késõbb szûnt meg.

386/J. § A kiemelt jelentõségû perekben a bíróság nem köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló

tényekrõl, a bizonyítási teherrõl, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeirõl a feleket elõzetesen

tájékoztatni.

386/K. § Az e fejezet rendelkezései alapján zajló perekben kiszabható pénzbírság legmagasabb összege ötmillió forint.

386/L. § Az 56. § (3) bekezdés szerinti, a beavatkozást megengedõ határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A beavatkozást elutasító, valamint a beavatkozót a perbõl kizáró határozat ellen a beavatkozó fellebbezéssel élhet;

ennek jogerõs elintézéséig a beavatkozó a perben nem vehet részt, újabb beavatkozási kérelmet nem nyújthat be.

386/M. § A 173. § rendelkezései helyett a kiemelt jelentõségû perek tekintetében az alábbi rendelkezések irányadóak:

(1) A kihallgatás kezdetén a tanútól meg kell kérdezni a nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét, valamint

azt, hogy a felekkel milyen viszonyban van, s hogy ennek folytán vagy más okból nem elfogult-e. Ezekre a kérdésekre a

tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástétel megtagadására jogosult. Ha a bíróság a tanú személyi

adatainak zártan kezelését nem szüntette meg, vagy a tanú kérelmére azokat zártan kezeli, a tanú személyi adatait a

személyazonosításra alkalmas iratok megtekintésével állapítja meg, írásban rögzíti és zártan kezeli.

(2) Ezután a tanút a (3) bekezdésben foglaltak szerint részletesen ki kell hallgatni, tisztázva azt is, hogy az általa

elõadottakról miként szerzett tudomást.

(3) A kihallgatást az elnök vezeti. A tanú kihallgatását kezdeményezõ fél indítványa esetén a tanúhoz elõször a

tanúkihallgatást indítványozó fél intézhet közvetlenül kérdéseket, majd – az ellenérdekû fél ilyen tartalmú indítványa

esetén – az ellenérdekû fél. A feleket követõen az elnök, valamint a bíróság többi tagja jogosult a tanúhoz kérdéseket

intézni.

(4) Amennyiben az egyik fél sem él a (3) bekezdés szerinti indítványtételi joggal a tanút elsõként az elnök hallgatja ki,

illetve a bíróság többi tagja is jogosult a tanúhoz kérdéseket intézni. Ezt követõen a tanúkihallgatást indítványozó,

majd az ellenérdekû fél intézhet közvetlenül kérdéseket a tanúhoz.

(5) A fél részérõl a tanúhoz intézett

a) a tanú befolyásolására alkalmas, illetõleg a választ magában foglaló,

b) az ügyre nem tartozó,

c) indokolatlanul ismételten ugyanarra a tényre irányuló
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kérdés esetén az ellenérdekû fél tiltakozást jelenthet be. Tiltakozással érintett kérdés megengedhetõsége felõl az

elnök határoz.

(6) Ha a tanú vallomása más tanúnak vagy személyesen meghallgatott félnek elõadásával ellentétben áll, az ellentét

tisztázását szükség esetén szembesítéssel kell megkísérelni.”

3. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

25. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban : Bjt.) 25. §-a a következõ

(3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Amennyiben a bíróság a Be. XXVIII/A. fejezete, valamint a Pp. XXVI. fejezete szerinti ügyet tárgyal, úgy az eljáró

bírákat az eljárási szabályok és határidõk betartása érdekében az egyéb munkavégzés alól szükség szerint fel kell

menteni, illetve mentesíteni kell.”

(2) A Bjt. 53. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az értékelésben csak tényszerûen megalapozott értékítéletek szerepelhetnek.

(2) Az értékelés eredményeként a bíró

a) kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas,

b) kiválóan alkalmas,

c) alkalmas,

d) alkalmas, utóvizsgálat lefolytatása indokolt,

e) alkalmatlan

értékelést kaphat.

(3) Amennyiben a Be. XXVIII/A. fejezete, vagy a Pp. XXVI. fejezete szerinti ügyet tárgyaló bíró az ezen ügyekre

meghatározott törvényi határidõt mulaszt, úgy e körülményt az értékelésnél figyelembe kell venni és az értékelés

eredményeként „alkalmas” értékelésnél magasabb minõsítést nem kaphat.

(4) A bíróság elnöke az értékelés eredményét írásban indokolni köteles, s azt a bírónak, valamint – a legfelsõbb bírósági

bíró kivételével – a bíró beosztása szerint illetékes fellebbviteli bíróság kollégiumvezetõjének meg kell küldenie.

(5) Ha a bíró az értékelés eredményeként „alkalmas, utóvizsgálat lefolytatása indokolt” értékelést kap, az értékelõ az

értékelésben megállapítja a tapasztalt hiányosságokat, rendellenességeket és megjelöli a kívánt változtatás fõ

szempontjait, amelyeket a következõ vizsgálat alkalmával meg kell vizsgálni. A következõ vizsgálatot 2 éven belül el

kell végezni. A 12. § (6) bekezdése szerint ismét határozott idõre kinevezett bíró vizsgálatát a határozott idõ leteltét

megelõzõen kell elvégezni.

(6) A bíró a következõ vizsgálatkor alkalmatlan minõsítést kap abban az esetben is, ha az értékelése e vizsgálat

alkalmával sem éri el legalább az alkalmas értékelést.”

4. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosítása

26. § (1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe az

alábbi rendelkezés lép:

„36. § (1) Nem büntethetõ, aki a személy elleni (XII. fejezet I. és III. cím), közlekedési (XIII. fejezet) vagy vagyon elleni

(XVIII. fejezet) vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûntett elkövetését a

vádemelésig beismerte, és közvetítõi eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a

bûncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette. Az elkövetõ nem büntethetõ a Be. 221/A. §-a (1) bekezdésének

második mondata szerinti halmazatban lévõ bûncselekmény miatt sem.

(2) A büntetés korlátlanul enyhíthetõ, ha az elkövetõ az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekmények esetében

az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és

közvetítõi eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a bûncselekménnyel okozott sérelmet

jóvátette. A büntetés korlátlanul enyhíthetõ a Be. 221/A. §-a (1) bekezdésének második mondata szerinti halmazatban

lévõ bûncselekmény esetében is.”

(2) A Btk. 85/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„85/A. § (1) Együttmûködõ terhelt tárgyalásról lemondása esetén (Be. 537. §) a 85. § (1)–(2) bekezdéseinek

rendelkezései irányadók azzal, hogy a büntetést a bûnhalmazatban lévõ bûncselekményekre a 87/C. § alapján

kiszabható büntetések közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni.
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(2) Együttmûködõ terhelt tárgyalásról lemondása esetén (Be. 537. §), ha a törvény a bûnhalmazatban lévõ

bûncselekmények közül legalább kettõre határozott ideig tartó szabadságvesztést rendel, a 87/C. § alapján kiszabható

legsúlyosabb büntetési tétel felsõ határa a felével emelkedik, de az nem érheti el az egyes bûncselekményekre a

87/C. § alapján kiszabható büntetések együttes tartamát.”

(3) A Btk. 87/C. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„87/C. § Együttmûködõ terhelt tárgyalásról lemondása esetén (Be. 537. §) a szabadságvesztés mértéke

a) az öt évet meghaladó, de nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt a

három évet,

b) a három évet meghaladó, de öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt a két

évet,

c) a három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt a hat hónapot

nem haladhatja meg.”

Záró rendelkezések

27. § (1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekre is megfelelõen alkalmazni kell, azzal, hogy a

26. § rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követõen megindításra kerülõ eljárásokra kell alkalmazni.

28. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Be. 111. § (3) és (4) bekezdése, a 176. § (4) bekezdése, a 188. §

(2) bekezdésének utolsó mondata és a 191. § (2) bekezdésének utolsó mondata.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi XC. törvény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

1. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Har. törvény)

2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § E törvény alkalmazásában

a) helyi önkormányzat: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. §-ának

(1) bekezdésében meghatározott önkormányzat;

b) adósságrendezés: az adósságrendezési eljárás azon szakasza, amely a bíróság adósságrendezést megindító

végzésének Cégközlönyben való közzétételével [10. § (1) bekezdés] kezdõdik;

c) hitelezõ: az adósságrendezés megindításának idõpontjáig az, akinek a helyi önkormányzattal vagy annak

költségvetési szervével szemben vagyoni követelése áll fenn; az adósságrendezés megindításának idõpontját

követõen az, aki a követelését a hitelezõi igény bejelentésére nyitva álló határidõ alatt bejelentette, és azt a pénzügyi

gondnok elfogadta, illetve követelésének jogerõs elbírálásáig az is, akinek az igénye vitatott;

d) vagyon: a helyi önkormányzatnak az adósságrendezés megindításának idõpontjában meglévõ és az eljárás alatt

szerzett azon vagyontárgyai, amelyeket a számvitelrõl szóló törvény befektetett, vagy forgóeszköznek minõsít;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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e) adósságrendezésbe nem vonható vagyon:

ea) az állam tulajdonából a helyi önkormányzat tulajdonába került lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek;

eb) olyan feladat ellátásához kapcsolódó vagyon, melyhez az állam támogatást, hozzájárulást biztosít;

ec) az adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzat részvételével mûködõ, az adósságrendezés alá vont helyi

önkormányzat költségvetésében megjelenõ helyi önkormányzati társulások bevételei és pénzeszközei; az

adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat költségvetésében megjelenõ helyi kisebbségi önkormányzat(ok)

bevételei és pénzeszközei;

ed) az adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat vagy költségvetési szerve gesztori közremûködése mellett

támogatásban részesített, a megvalósítás szakaszában álló, pályázaton elnyert, kizárólagosan célhoz kötötten

– törvényben meghatározott kötelezõ feladat ellátásához kapcsolódóan – felhasználható fejlesztési és mûködési

források önerõ- és támogatásrésze;

ee) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény és a Magyar Katolikus

Egyház számára 2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokból, és az e célra elkülönített költségvetési keret

felosztásáról szóló 1049/2004. (V. 14.) Korm. határozat alapján a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezése céljából helyi önkormányzat részére juttatott, elkülönítetten kezelt összeg, függetlenül attól, hogy azok az

adósságrendezési eljárást megelõzõen, vagy az eljárás alatt kerülnek az adósságrendezéssel érintett helyi

önkormányzathoz, helyi önkormányzati költségvetési szervhez;

f) adósságrendezésbe vonható vagyon: törvényben meghatározott forgalomképtelen törzsvagyon feletti, valamint a

hatósági feladatok és az alapvetõ lakossági szolgáltatások ellátásához szükséges vagyon feletti forgalomképes

vagyonrész;

g) adósságrendezésbe vonható bevétel: a helyi önkormányzatot megilletõ az Ötv. 82. § (1) bekezdésében

meghatározott saját bevételek tárgyévben beszedett, vagy követelésként fennálló összege, valamint az Ötv. 83. §-ban

szereplõ átengedett központi adókból származó bevétel az adósságrendezési eljárás megindításától a bejelentett

hitelezõi követelések megtérüléséig;

h) reorganizációs hitel: a reorganizációs költségvetés és a hitelezõi egyezség létrejöttének biztosításához szükséges

hitel, beleértve az adósságrendezési eljárás alatt álló helyi önkormányzat lejárttá tett hiteleinek és kötvényeinek

kiváltására szolgáló hitelt is.”

2. § A Har. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a 4. § (2) bekezdés a)–b) pontjában megjelölt helyzet az esedékességet követõ 90. napon, illetve a

c)–d) pontban megjelölt helyzet a bekövetkezését követõ 30. napon is fennáll, a polgármester – a képviselõ-testület

döntése alapján – 8 napon belül köteles az adósság rendezési eljárást kezdeményezni. Errõl egyidejûleg a lakosságot

a helyben szokásos módon tájékoztatja.”

3. § A Har. törvény 5. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a polgármester vagy az ülés levezetésére megválasztott levezetõ elnök az Ötv. 12. § (2) bekezdésében

meghatározott bármely kötelezettségét nem teljesíti, a bíróság – esetenként – ötszázezer forintig terjedõ

pénzbírsággal sújthatja.”

4. § A Har. törvény 8. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha]

„c) a polgármester a képviselõ-testület felhatalmazása nélkül járt el;”

5. § A Har. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adósságrendezés megindításának idõpontjában a helyi önkormányzat ingatlanán és egyéb vagyontárgyain

fennálló zálogjog, valamint szerzõdésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási és vételi jog

megszûnik. Az óvadék tárgyából az adósságrendezési eljárás megindításától számított 30 napon belül lehet kielégítést

szerezni. A szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárást a polgármester kezdeményezi. A zálogjog megszûnése nem

érinti a zálogjoggal biztosított követelés kielégítési rangsorban [31. § (1) bek. b) pont] elfoglalt helyét.”
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6. § A Har. törvény 14. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A pénzügyi gondnok]

„g) tájékoztatja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervet, ha a képviselõ-testület vagy az

adósságrendezési bizottság bármely tagja az e törvényben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti;”

7. § A Har. törvény 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adósságrendezési eljárás alá vont helyi önkormányzat a válságköltségvetésébõl – a (3) bekezdésben foglalt

feltételek figyelembevételével – az alábbi kiadásokat finanszírozhatja:

a) az e törvény mellékletében felsorolt, és számára külön törvényben kötelezõen elõírt feladatok mûködési kiadásait;

b) a helyi önkormányzatnál vagy az általa fenntartott költségvetési szervnél nyilvántartott olyan pénzeszközök

felhasználását, amely pénzeszközök nem a helyi önkormányzatot, illetve az általa foglalkoztatott költségvetési szervet

illetik, vagy felettük nem az adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat, illetve az általa foglalkoztatott

költségvetési szerv rendelkezik, ilyennek minõsülnek különösen a 2. § e) pont ec) alpontjában meghatározott

pénzeszközök.”

8. § A Har. törvény 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a képviselõ-testület a válságköltségvetési rendeletet az adósságrendezés megindításának idõpontját követõ

90 napon belül nem fogadja el, a pénzügyi gondnok köteles ezt a tényt a bíróságnak bejelenteni, amely az

adósságrendezési eljárás az e törvény IV. fejezetében foglaltak szerinti folytatását rendeli el.”

9. § A Har. törvény a 20. §-át követõen a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Az adósságrendezési bizottság által elfogadott egyezségi javaslatot és a reorganizációs program tervezetét

a pénzügyi gondnok kamattámogatás igénylése céljából megküldheti a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek

(a továbbiakban: miniszter).

(2) A miniszter a kamattámogatásról – az államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 15 napon

belül dönt, és döntésérõl haladéktalanul írásban értesíti az adósságrendezési bizottságot. Támogató döntés esetén,

döntésével egyidejûleg ígérvényt állít ki.”

10. § A Har. törvény 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § A reorganizációs programot, az egyezségi javaslatot azok elkészítését – kamattámogatás igénylése esetén az

errõl szóló miniszteri döntést – követõen a pénzügyi gondnok a polgármester által 8 napon belüli idõpontra

összehívott képviselõ-testületi ülés elé terjeszti elfogadásra. Ha a képviselõ-testület a reorganizációs programot és az

egyezségi javaslatot nem fogadja el, az adósságrendezési bizottság átdolgozza azokat.”

11. § A Har. törvény 22. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a reorganizációs programot és egyezségi javaslatot az adósságrendezési bizottság nem készíti el,

vagy azt az adósságrendezés megindításának idõpontjától számított 180 napon belül a képviselõ-testület nem

fogadja el, a pénzügyi gondnok errõl a hitelezõket értesíti.”

12. § A Har. törvény a 22. §-át követõen a következõ 22/A. §-sal egészül ki :

„22/A. § (1) Ha 22. § (4) bekezdése szerint a hitelezõk a pénzügyi gondnok részére átadták az egyezségi tervet

(terveket), a hitelezõk kérésére a pénzügyi gondnok köteles azt a miniszter részére kamattámogatás igénylése céljából

megküldeni.

(2) A miniszter a kamattámogatásról – az államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 15 napon

belül dönt, és döntésérõl haladéktalanul írásban értesíti az adósságrendezési bizottságot. Támogató döntés esetén,

döntésével egyidejûleg ígérvényt állít ki.”

13. § A Har. törvény 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Egyezség akkor köthetõ, ha ahhoz az adósságrendezés megindításának idõpontjában fennálló követeléssel

rendelkezõ hitelezõknek több mint fele – illetve amennyiben az egyezségi javaslatban a hitelezõket csoportosították,

úgy csoportonként legalább a hitelezõk fele – hozzájárul, feltéve, ha ezeknek a hitelezõknek az összes követelése eléri

az összes bejelentett és nem vitatott hitelezõi követelés kétharmadát.”
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14. § A Har. törvény 25. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép :

„(5) Amennyiben az adósságrendezés megindításának idõpontjától számított 240 napon belül nem jön létre egyezség,

úgy ezt a pénzügyi gondnok 3 napon belül bejelenti a bírósághoz.”

15. § A Har. törvény új 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) A hitelintézettel megkötött reorganizációs hitelszerzõdés alapján az ígérvény tényleges támogatásra

váltható.

(2) Az ígérvényhez megküldött banki ajánlatban foglalt kondíciókhoz képest a megkötött reorganizációs

hitelszerzõdés kedvezõtlenebb feltételeket nem tartalmazhat.”

16. § A Har. törvény 32. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A bíróság az eljárást befejezõ végzéssel egyidejûleg a pénzügyi gondnokot e tisztsége alól felmenti, és

megállapítja díját. A végzés díjmegállapító rendelkezése ellen a pénzügyi gondnok és a miniszter fellebbezhet.”

17. § A Har. törvény 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„34. § (1) Ha a helyi önkormányzat az egyezséghez szükséges feltételeket pénzügyi intézménytõl felvett hitellel

teremti meg (reorganizációs hitel), úgy a központi költségvetés az esedékes kamattörlesztésre, annak egy részére a

reorganizációs hitel teljes futamidejére vagy annak egy részére a miniszter döntése alapján kamatmentes

visszatérítendõ támogatást nyújthat, legfeljebb az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott

referenciakamat +2%-os mértékéig. Erre az esetre a helyi önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves

kötelezettségvállalásának mértékét korlátozó törvényi rendelkezés [Ötv. 88. § (2) bek.] nem vonatkozik.

(2) A helyi önkormányzat a reorganizációs hitel teljes visszafizetését követõen köteles az állam részére az igénybe vett

kamattámogatást – a miniszterrel történt megállapodás szerint – visszatéríteni.

(3) A reorganizációs hitel forint, euró vagy svájci frank devizanemekben nyújtható, amelyek árfolyama a költségvetési

törvényben rögzített devizaárfolyam alapján kerül megállapításra. A reorganizációs hitel euróban vagy svájci frankban

annak a helyi önkormányzatnak nyújtható, amelynek a korábban felvett hitele vagy az általa kibocsátott kötvény is

euróban vagy svájci frankban van nyilvántartva. A forinttól eltérõ reorganizációs hitel devizaneme arányaiban is meg

kell, hogy egyezzen a korábbi hitel vagy kötvény devizanem arányával.”

18. § A Har. törvény a 34. §-át követõen a következõ 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alkalmazása során az

adósságrendezés elrendelése a felek által elõre nem látható és elháríthatatlan oknak minõsül, melyre a Kbt.-ben

meghatározott jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.”

19. § A Har. törvény a következõ 34/B. §-sal egészül ki:

„34/B. § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 96. § (1) bekezdésében a költségvetési szervek átalakítására,

megszüntetésére vonatkozó döntés (átalakító-, megszüntetõ okirat) kihirdetésére, közzétételére elõírt, az átalakítás,

megszüntetés kérelmezett napját megelõzõ, az Áht. 96. § (1) bekezdésében rögzített határidõ mellõzhetõ.”

20. § A Har. törvény a következõ 34/C. §-sal egészül ki:

„34/C. § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (9) és (11) bekezdéseiben a fenntartói döntések meghozatalára meghatározott

idõkorlátok nem alkalmazhatóak, amennyiben a fenntartói döntés az elfogadott válságköltségvetésnek és

reorganizációs tervben foglaltaknak megfelel, és az nem sérti, vagy nem veszélyezteti a gyermekek, tanulók

érdekét. Ez utóbbi feltétel megállapításához a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal által kijelölt, az

adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat által megbízott közoktatási szakértõ szakvéleménye szükséges.”

21. § A Har. törvény a következõ 34/D. §-sal egészül ki:

„34/D. § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig terjedõ idõtartamra az

adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat mentesül az építtetõi fedezetkezelõi díj fizetésének kötelezettsége

alól.”
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22. § A Har. törvény a következõ 34/E. §-sal egészül ki:

„34/E. § (1) Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig terjedõ idõtartamban,

a miniszter egyedi döntése alapján, beruházási kiadások is teljesíthetõk, különös tekintettel európai uniós

támogatással megvalósuló beruházásokra és derogációs kötelezettség teljesítésére. A reorganizációs tervben a

miniszter egyedi döntése alapján engedélyezett beruházások szerepelhetnek.”

23. § A Har. törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a pénzügyi gondnokok névjegyzékére, a pénzügyi gondnok kijelölésére és tevékenységére vonatkozó szabályokat,

b) a pénzügyi gondnok díjának folyósításával és elszámolásával összefüggõ szabályokat,

c) a helyi önkormányzat adósságrendezésére irányuló hitelfelvételhez nyújtandó visszterhes kamattámogatás és a

helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárás alatti egyéb támogatásának feltételeire, a támogatás döntési

rendszerére, felhasználására, folyósítására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályokat és

d) a törvény végrehajtásával kapcsolatos egyéb eljárási szabályokat

rendeletben állapítsa meg.”

24. § A Har. törvény 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) Az e törvénynek a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggõ egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban: mód. törvény) megállapított rendelkezéseit a mód.

törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ adósságrendezési eljárásokban kell alkalmazni, minden olyan helyi

önkormányzat esetében, amelynek a 2011. évi költségvetési fõösszege az 1 milliárd forintot meghaladja és a mód.

törvény hatálybalépésekor a bíróság a pénzügyi gondnok 29. § (6) bekezdése szerinti jelentését végzésével még nem

hagyta jóvá.

(2) Ha a válságköltségvetés elfogadására az e törvénynek a mód. törvénnyel megállapított 19. § (4) bekezdésében

meghatározott, vagy a reorganizációs program és egyezségi javaslat elfogadására a 22. § (1) bekezdésében

meghatározott, illetve az egyezség létrejöttére a 25. § (5) bekezdésében meghatározott határidõbõl a mód. törvény

hatálybalépésekor 15 napnál kevesebb van hátra, az eredeti határidõ a mód. törvény hatálybalépésétõl számított

15. napon jár le.

(3) A mód. törvény hatálybalépését követõen a képviselõ-testület a már elfogadott válságköltségvetését, elfogadott

reorganizációs programját és egyezségi javaslatot – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – módosíthatja.”

25. § A Har. törvény melléklet 1–21. pontja helyébe a következõ 1–21. pont lép, egyidejûleg a Har. törvény melléklete

a következõ 22–27. ponttal egészül ki:

„1. A köztemetõk létesítése, bõvítése, fenntartása, bezárása, megszüntetése, kiürítése, újra használatbavétele,

halotthamvasztó üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).

2. A kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának biztosítása (1995. évi XLII. törvény).

3. A települési folyékony hulladék leeresztõ helyének kijelölése, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása (1991. évi

XX. törvény).

4. A közterület tisztán tartása, a települési szilárd hulladék gyûjtése, elhelyezése és a lomtalanítási akciókkal

kapcsolatos feladatok ellátása (1991. évi XX. törvény, 1995. évi XLII. törvény).

5. A települési vízellátás, szennyvízelvezetés, az összegyûjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, helyi

vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés (1995. évi LVII. törvény).

6. A helyi közutak biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni

védekezésének biztosítása, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztetõ helyzet elhárítása (1988. évi

I. törvény).

7. A közvilágítási berendezés üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).

8. Az állati hullák ártalmatlanná tétele, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány

egészségét veszélyeztetõ, betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli

kiirtása, az ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltásának megszervezése (2005. évi CLXXVI. törvény).

9. A tûzoltás és a mûszaki mentés biztosítása (1973. évi 13. törvényerejû rendelet).

10. Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott

településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása

(1993. évi LXXIX. törvény).
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11. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más

fogyatékos tanulók ellátása (1993. évi LXXIX. törvény).

12. A kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás, a középiskolai és a szakiskolai ellátás, a nemzeti és

etnikai kisebbségek középiskolai és szakiskolai ellátása, a felnõttoktatás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai

szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

13. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez

szükséges oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetõleg oktatható testi, érzékszervi,

értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátása azoknak a

tanulóknak, akiknek az állandó lakóhelyén a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás

feltételei, a képzési kötelezettség, teljesítéséhez szükséges feltételek, a különbözeti vizsga, vagy évfolyamismétlés

nélküli iskolaváltás, a korai fejlesztõ tanácsadó és gondozó szolgálat, a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és

rehabilitációs tevékenység, a konduktív pedagógiai ellátás, a középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggõ

tájékoztató tevékenység, a területi pedagógiai szakmai szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

14. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a védõnõi ellátás (1997. évi

CLIV. törvény).

15. A járó- és fekvõbeteg-szakellátás, gondozást nyújtó egészségügyi intézmények által ellátott feladatok (1997. évi

CLIV. törvény).

16. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások

(az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása,

gyermekek átmeneti gondozása) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

17. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekvédelmi szakellátás: ápolást, gondozást nyújtó

intézmények, rehabilitációs intézmények, nappali ellátást nyújtói intézmények, átmeneti ellátást nyújtó intézmények

által ellátott feladatok, otthont nyújtó ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, utógondozói ellátás (1993. évi

III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

18. A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szakosított ellátások megszervezése (1993. évi III. törvény).

19. A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátások, a helyi döntésen alapuló ellátások kivételével

(idõskorúak járadéka, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti

segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási

támogatás) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

20. A képviselõ-testület és a polgármesteri hivatal mûködtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és

közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíját (1990. évi

LXV. törvény).

21. A jövedelempótló támogatásban részesülõk számára közhasznú (közszolgáltatási és államigazgatási feladatok

folyamatos mûködtetéséhez kapcsolódó) foglalkoztatás szervezése (1991. évi IV. törvény, 1993. évi III. törvény).

22. A kulturális javak gyûjtése, õrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, a régészeti örökség védelme megyei

múzeumi szervezet fenntartásával (1997. évi CXL. törvény).

23. A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása (1997. évi CXL. törvény).

24. A megyei (fõvárosi) önkormányzatnál a megye települési (a fõvárosi kerületek) önkormányzatai, közmûvelõdési

intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közmûvelõdési tevékenységek elõsegítése és fejlesztése érdekében

közmûvelõdési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közmûvelõdési szakmai tanácsadás és szolgáltatás mûködési

feltételeinek biztosítása (1997. évi CXL. törvény).

25. A megyei (fõvárosi) közlevéltár mûködtetése (1995. évi LXVI. törvény).

26. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató közhasznú gazdálkodó szervezettel érvényben lévõ

szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek (1991. évi IV. törvény).

27. Megyei önkormányzat esetében minden olyan feladat, amelyhez az Országgyûlés normatív állami hozzájárulást,

felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg.”
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2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

26. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A képviselõ-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselõ-testület ülését. Ha a

képviselõ-testület ülését a 98. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért

felelõs szerv hívja össze, az ülés levezetésére a képviselõ-testület által a tagjai sorából egyszerû többséggel

megválasztott levezetõ elnök köteles.”

27. § Az Ötv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzõ, ha pedig a képviselõ-testület ülését a 12. § (2) bekezdése

szerinti esetben a levezetõ elnök vezeti, a levezetõ elnök és a jegyzõ írja alá. Az önkormányzati rendelet kihirdetésérõl a

jegyzõ gondoskodik.”

28. § Az Ötv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A képviselõ-testület ülésérõl készült jegyzõkönyv aláírására a 16. § (3) bekezdését kell alkalmazni. A jegyzõkönyvet

az ülést követõ tizenöt napon belül a jegyzõ a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek

megküldi.”

29. § Az Ötv. 88. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a helyi önkormányzat által felvenni tervezett likvid hitel tekintetében, valamint

a helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében megkötni tervezett egyezség során, ha a helyi

önkormányzat az egyezséghez szükséges feltételeket pénzügyi intézménytõl felvett hitellel teremti meg.”

30. § Az Ötv. 98. § (2) bekezdése f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A fõvárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv, amely]

„f) összehívja – és a levezetõ elnök megválasztásáig vezeti – a képviselõ-testület ülését, ha a 12. § (1) bekezdése szerint

tett indítványnak a polgármester az indítvány benyújtásától számított tizenöt napon belül nem tesz eleget.”

3. Záró rendelkezések

31. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi XCI. törvény

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról*

1. A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

1. § (1) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 1. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal

egészül ki:

[A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén]

„c) folytatott kedvtelési célú hajózásra, a kedvtelési célú hajózásban részt vevõ személyekre”

[terjed ki]

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Vkt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ország határain kívül magyar lobogó alatt vagy az ország területén nem magyar lobogó alatt közlekedõ

úszólétesítményekre, valamint az ezekkel folytatott hajózási tevékenységre és kedvtelési célú hajózásra a törvény

rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik.”

2. § (1) A Vkt. 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Motoros vízi sporteszköz esetén – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a tulajdonjogot és az üzembentartói

jogot kell bejegyeztetni a kishajólajstromba.”

(2) A Vkt. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben az úszólétesítményt – a motoros vízi sporteszköz kivételével – jelzálog terhelheti, a jelzálogjogot

a lajstromba be kell jegyeztetni.”

(3) A Vkt. 11. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A lajstromba vételrõl a hajózási hatóság az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló jogszabályban

meghatározott okmányt állít ki. A lajstromozási okmányt vagy más – a hajózási hatóság által kiállított – olyan okmányt,

amely a lajstromozás tényét tanúsítja, az úszólétesítményen kell tartani.”

3. § A Vkt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § A kedvtelési célú vízijármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló jogszabályban

meghatározott kedvtelési célú vízijármûvet kereskedelmi forgalomba hozni csak a megfelelõség tanúsításával lehet.”

4. § A Vkt. 51. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nem kell hajózási engedély]

„c) vízijármû kedvtelési célú használatához, ide nem értve az oktatási céllal folytatott hajózási tevékenységet,”

5. § A Vkt. 52. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Hajózási engedély annak a magyarországi székhelyû jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ

gazdálkodó szervezetnek adható, amelynek vezetõje vagy hajózási üzemeltetési vezetõje (a továbbiakban együtt:

vezetõ) a hajózási hatóság részére igazolja személyes megbízhatóságát és szakmai alkalmasságát.”

6. § A Vkt. 53. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az engedélyes köteles szolgáltatását nyilvános internetes felületen, továbbá közforgalmú személyszállítási

szolgáltatás esetén az általa igénybe vett kikötõkben – a közforgalmú hajózási tevékenységrõl rendelkezõ

jogszabályban meghatározott tartalommal és módon – meghirdetni.”

7. § (1) A Vkt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A víziközlekedési baleset és a víziközlekedési esemény szakmai vizsgálata a légi-, a vasúti és a víziközlekedési

balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben meghatározottak szerint történik.”

(2) A Vkt. 61. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vizsgálat célja az (1) bekezdésben hivatkozott törvényben meghatározott víziközlekedési baleset vagy

víziközlekedési esemény okának és körülményeinek megállapítása, és a hasonló esetek megelõzése érdekében

szükséges intézkedések megtétele.”

8. § (1) A Vkt. 62. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vizsgálatot – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közlekedésbiztonsági szerv vagy a 61. §

(1) bekezdésében szereplõ törvényben meghatározott üzembentartói vizsgálat lefolytatására felhívott vezetõ végzi.”

(2) A Vkt. 62. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek úszólétesítményeivel való

közlekedés során bekövetkezett víziközlekedési balesetekkel és víziközlekedési eseményekkel kapcsolatos szakmai

vizsgálat az illetékes üzemben tartó által kijelölt szakmai bizottság feladata.”

9. § A Vkt. a következõ 62/A. §-sal egészül ki:

„62/A. § (1) Az üzembentartói vizsgálatot a víziközlekedési balesettel és a víziközlekedési eseménnyel érintett hajózási

vállalkozás – e törvény 52. § (6) bekezdésében meghatározott – vezetõje végzi.
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(2) A hajózási hatóság – a 61. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai vizsgálattal összefüggésben történõ

kapcsolattartás biztosítása céljából – tájékoztatja a közlekedésbiztonsági szervet az általa kibocsátott hajózási

engedélyek jogosultjairól és az 52. § (6) bekezdésében meghatározott vezetõ személyérõl.

(3) Az 52. § (6) bekezdésében meghatározott vezetõnek a víziközlekedési balesetek és víziközlekedési események

vizsgálatával kapcsolatos feladatait a víziközlekedési balesetek és víziközlekedési események vizsgálatának részletes

szabályairól szóló rendelet állapítja meg.”

10. § (1) A Vkt. 87. § 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„3. csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minõsülõ

a) emberi erõvel hajtott, felépítménnyel nem rendelkezõ vízijármû, amelynek testhossza nem haladja meg

a kishajóra megállapított mértéket,

b) szélerõvel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármû, amelynek hossza a 6,2 métert, névleges vitorlafelülete

a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 4 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése

alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;”

(2) A Vkt. 87. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„7. gyorsjáratú hajó: az a hajó – a kishajók kivételével – amely a 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel való

közlekedésre alkalmas, és ezt a hajóbizonyítványába bejegyezték;”

(3) A Vkt. 87. § 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„13. hajózási tevékenység: a vízen történõ személyszállítás és árufuvarozás, más úszólétesítmény vízen vontatással,

tolással vagy mellévett alakzatban való továbbítása, továbbá úszólétesítmény vízen történõ nem kedvtelési célú

mûködtetése;”

(4) A Vkt. 87. § 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„18. kedvtelési célú hajózás: vízijármû nem gazdasági célú, szabadidõ eltöltését szolgáló használata;”

(5) A Vkt. 87. § 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„20. kikötõ: az úszólétesítmények kikötésére kijelölt vagy azok részére fenntartott partterület, amely alkalmas

a víziközlekedéssel, személyek be- és kiszállításával, árukezeléssel, áruátrakással és elosztással, valamint az

úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának megõrzésével kapcsolatos tevékenység végzésére, és a hajózási

hatóság üzemeltetési engedélyével rendelkezik;”

(6) A Vkt. 87. §-a a következõ 20a. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„20a. kikötõi tevékenység: olyan víziközlekedéssel kapcsolatos tevékenység, amely során személyek ki- és beszállása,

áru ki-, be- és átrakása, tárolása és kezelése történik;”

(7) A Vkt. 87. §-a a következõ 40a. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„40a. versenyhajó: versenyszerû sporttevékenység folytatására felszerelt és használt kishajó;”

(8) A Vkt. 87. § 44. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„44. vízi sporteszköz: vízen való közlekedésre alkalmas, rendeltetésszerû használata esetén úszóképes és

kormányozható, kedvtelési rendeltetésû hajónak, csónaknak nem minõsülõ vízijármû;”

11. § (1) A Vkt. 88. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter]

„a) a hajózási tevékenység folytatása feltételeinek és engedélyezése rendjének,”

[rendeletben történõ megállapítására.]

(2) A Vkt. 88. § (2) bekezdése f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter]

„f) a folyami információs szolgáltatások szakmai és mûködtetési szabályainak,”

[rendeletben történõ megállapítására.]
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12. § A Vkt. 90. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„h) a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi

CLXXXIV. törvénnyel együtt, a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezõ balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek

megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az I. és II. melléklet

kivételével.”

13. § A Vkt. 2. § (1) bekezdés f) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a folyami információs

szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben” szöveg, a 4. § (3) bekezdésében a „külön jogszabályban meghatározott”

szövegrész helyébe a „miniszter rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási” szöveg, 5. §-ában a „külön”

szövegrész helyébe az „a vízirendészettel és a víziközlekedéssel kapcsolatos rendõri feladatokról szóló” szöveg, 11. §

(4) bekezdésében a „külön” szövegrész helyébe „az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló” szöveg, 19. §

(1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és

megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletekben” szöveg,

26. § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „hajózási képesítésekrõl szóló miniszteri

rendeletben” szöveg, 44/B. §-ában a „külön jogszabályban megkövetelt” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

44/D. §-ában a „Külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „A” szó, 52/A. § (1) bekezdésében a „külön

jogszabályban” szövegrész helyébe az „a hajózási tevékenység engedélyezésére vonatkozó” szöveg, 52/A. §

(4) bekezdésében a „Felügyelet” szövegrész helyébe a „hajózási hatóság” szöveg, 53. § (1) bekezdésében a „külön”

szövegrész helyébe a „közforgalmú hajózási tevékenységrõl rendelkezõ” szöveg, 58. § (1) bekezdésében a „külön

jogszabályban” szövegrész helyébe az „a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való

korlátozásáról és a korlátozás alá esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl szóló Kormány rendeletben”

szöveg, 58. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes” szövegrész helyébe az „illetékes települési” szöveg, 58. §

(3) bekezdés e) pontjában a „– a külön jogszabályban foglaltak alapján –” szövegrész helyébe az „a Kormány

rendeletében” szöveg, 60. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „miniszter rendeletében”

szöveg, a 62. § (2) bekezdésében a „rendkívüli hajózási” szövegrész helyébe a „víziközlekedési” szöveg, 87. §

45. pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „miniszter rendeletében” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a Vkt. 4. § (4) bekezdésében, 6. §-ában a „külön jogszabályban foglaltak alapján” szövegrész, 10. §

(1) bekezdés d) pontjában, 17. § (3) és (4) bekezdésében a „külön jogszabályban meghatározott” szövegrész, 4. §

(1) bekezdésében a „valamint a vízügyi igazgatási szervezet” szövegrész, a 11. § (9) bekezdése, 21. § (1) bekezdésében

az „– a külön jogszabályban megállapított –” szöveg, 50. § (3) bekezdés a) pontjában a „– külön jogszabályban –

meghatározott” szöveg, 59. § (8) bekezdése, a 60. § (1) bekezdésének záró szövegrészében az „azzal, hogy a bírság

kiszabása csak az 58. § (8) bekezdésében foglaltak mérlegelésével mellõzhetõ” szövegrész, 61. § (2) bekezdése, a 62. §

(3) bekezdésében a „súlyos” szövegrész, a 87. § 32. pontjában a „vízen történõ közútpótló átkelésre szolgáló”

szövegrész, a 87. § 39. pontjában az „általában” szövegrész.

2. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

15. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi

CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 1/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1/A. § (1) Az e törvény 3. § (4) bekezdésében, 7. § (3) és (4) bekezdésében, 14. §-ában, valamint 16. § (7) bekezdésében

foglaltakat a kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, repülõeseménnyel és

légiközlekedési rendellenességgel összefüggésben nem kell alkalmazni.

(2) A polgári légiközlekedési balesetek és repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl és a 94/56/EK irányelv

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

(a továbbiakban: EU-rendelet) 1. cikkét, 2. cikkének 1–9. és 11–17. pontját, 4. cikkét, 6. cikkét, 9. cikk (1) bekezdését,

11–14. cikkét, 15. cikkének (1) bekezdését, 16. cikkének (1)–(5) bekezdését, 17. cikkét, 18. cikkének (1)–(4) bekezdését

és a Mellékletét a kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, súlyos repülõeseménnyel,

repülõeseménnyel és légiközlekedési rendellenességgel összefüggésben megfelelõen kell alkalmazni azzal, hogy az
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Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) részére teljesítendõ értesítési és tájékoztatási kötelezettséget nem kell

teljesíteni.

(3) Amennyiben a közlekedésbiztonsági szerv szakmai vizsgálatot indít, repülõesemény és a légiközlekedési

rendellenesség vizsgálatára az EU rendelet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

16. § (1) A Kbvt. 2. § a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„a) közlekedési baleset: a légiközlekedési baleset, a súlyos vasúti baleset és a nagyon súlyos víziközlekedési baleset;

b) egyéb közlekedési esemény: a súlyos repülõesemény, a repülõesemény, a légiközlekedési rendellenesség, a vasúti

baleset, a váratlan vasúti esemény, a súlyos víziközlekedési baleset és a víziközlekedési esemény;”

(2) A Kbvt. 2. § e) pont ea) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:

e) súlyos sérülés: olyan sérülés, amelyet valaki baleset során szenved el, és amely]

„ea) vasúti közlekedés esetén – az öngyilkossági kísérletet elkövetõ személy kivételével – a sérüléstõl számított hét

napon belül 24 órát meghaladó kórházi ápolást tesz szükségessé, vagy”

(3) A Kbvt. 2. § e) pontja a következõ eg) alponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:

e) súlyos sérülés: olyan sérülés, amelyet valaki baleset során szenved el, és amely]

„eg) víziközlekedés esetén a sérüléstõl számított hét napon belül 72 órát meghaladó kórházi ápolást tesz szükségessé,

vagy tengeri baleset esetén ennek megfelelõ idõtartamú munkaképtelenséget okoz;”

(4) A Kbvt. 2. § f)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„f) légiközlekedési baleset: az EU-rendelet 2. cikkének 1. pontjában megfogalmazott baleset;

g) súlyos repülõesemény: az EU-rendelet 2. cikkének 16. pontjában megfogalmazott súlyos repülõesemény;

h) repülõesemény: az EU-rendelet 2. cikkének 7. pontjában megfogalmazott repülõesemény;”

(5) A Kbvt. 2. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„k) vasúti baleset: a vasutat érintõ, a vasúti közlekedés során bekövetkezõ, káros következményekkel járó nem

szándékos esemény vagy események láncolata, amelynek kategóriái:

ka) ütközés,

kb) kisiklás,

kc) baleset vasúti átjáróban,

kd) mozgó jármû okozta személyi sérülés,

ke) tûzeset,

kf) egyéb vasúti baleset;”

(6) A Kbvt. 2. § m)–o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„m) víziközlekedési baleset: a víziközlekedési tevékenység folytatása során bekövetkezett olyan esemény, amely során

ma) halál vagy súlyos személyi sérülés történik, és ez kapcsolatban vagy okozati összefüggésben áll az

úszólétesítmény mûködésével,

mb) személy úszólétesítményrõl eltûnik, és ez kapcsolatban vagy okozati összefüggésben áll az úszólétesítmény

mûködésével,

mc) az úszólétesítmény ténylegesen vagy feltételezhetõen eltûnik, vagy az úszólétesítményen tartózkodók az

úszólétesítmény elhagyására kényszerülnek,

md) az úszólétesítményben anyagi kár keletkezik,

me) az úszólétesítmény megfeneklik, üzemképtelenné vagy ütközés részesévé válik,

mf) olyan anyagi kár keletkezik, amely az úszólétesítmény mûködésével kapcsolatba vagy okozati összefüggésbe

hozható, vagy

mg) olyan környezetszennyezés keletkezik, amely az úszólétesítmény mûködésével kapcsolatba vagy okozati

összefüggésbe hozható;

n) víziközlekedési esemény: víziközlekedési balesetnek nem minõsülõ, az úszólétesítmény mûködésével

kapcsolatba vagy okozati összefüggésbe hozható, az úszólétesítményt vagy bármely személy életét veszélyeztetõ,

továbbá az úszólétesítményt, a víziút mûtárgyát, vagy a környezetet súlyos kár bekövetkezésével fenyegetõ esemény;
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o) vizsgálóbizottság: a közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény vizsgálatára kijelölt bizottság vagy

szakmai kivizsgáló;”

(7) A Kbvt. 2. § q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„q) biztonsági ajánlás: a közlekedésbiztonsági szerv által a szakmai vizsgálat során szerzett adatok alapján, a súlyos

vasúti baleset, a vasúti baleset, a váratlan vasúti esemény, a nagyon súlyos víziközlekedési baleset, a súlyos

víziközlekedési baleset, a víziközlekedési esemény (a továbbiakban együtt: vasúti és víziközlekedési balesetek és

események) megelõzése céljából tett javaslat, biztonsági ajánlás, továbbá az Európai Bizottság által kiadott biztonsági

ajánlás és az EU-rendelet szerinti biztonsági ajánlás is;”

(8) A Kbvt. 2. §-a a következõ s)–u) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„s) adatrögzítõ: az úszólétesítményeken vagy vasúti jármûveken lévõ vagy az infrastruktúrához kapcsolódó minden

olyan berendezés, amely kiolvasás után információt szolgáltathat a bekövetkezett közlekedési balesetrõl vagy egyéb

közlekedési eseményrõl;

t) súlyos víziközlekedési baleset: nagyon súlyos víziközlekedési balesetnek nem minõsülõ víziközlekedési baleset, így

különösen a tûz, robbanás, ütközés, zátonyra futás, mûtárggyal ütközés, idõjárás okozta súlyos károsodás, jég

okozta kár, az úszólétesítmény testének repedése, az úszólétesítmény testének feltételezett károsodása, amelynek

eredményeként

ta) fõgép mûködésképtelenné válik, a lakótér jelentõsen megrongálódik, vagy az úszólétesítmény szerkezete súlyosan

károsodik (különösen az úszólétesítmény testének víz alatti része beszakad), és ez az úszólétesítményt

üzemképtelenné teszi,

tb) környezetszennyezés történik,

tc) olyan meghibásodás keletkezik, amely parti segítséget vagy vontatást tesz szükségessé;

u) nagyon súlyos víziközlekedési baleset: olyan víziközlekedési baleset, amelynek során

ua) legalább egy személy életét veszti,

ub) az úszólétesítmény eltûnik vagy megsemmisül,

uc) jelentõs környezetszennyezés következik be,

ud) a hajóút teljesen vagy a víziközlekedést akadályozó módon részlegesen elzáródik,

ue) az úszólétesítmény a víziút mûtárgyait vagy a víziutat keresztezõ mûtárgyakat megrongálja, vagy azok

üzemképességüket részlegesen vagy teljesen elvesztik.”

17. § A Kbvt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közlekedésbiztonsági szerv:

a) kivizsgálja

aa) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint

a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló,

2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK-rendelet) II. melléklete

hatálya alá nem tartozó polgári és állami légijármûvel belföldön bekövetkezett légiközlekedési balesteket és súlyos

repülõeseményeket,

ab) a lajstromozásra kötelezett úszólétesítményekkel bekövetkezett nagyon súlyos víziközlekedési baleseteket és

a lajstromozásra nem kötelezett úszólétesítményekkel bekövetkezett halált okozó nagyon súlyos víziközlekedési

baleseteket,

ac) a súlyos vasúti baleseteket,

ad) az 1. § (2) bekezdésben meghatározott, az EK-rendelet II. melléklete hatálya alá nem tartozó polgári és állami

légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülõeseményeket, ha a légiközlekedési baleset,

súlyos repülõesemény helyszíne szerint illetékes kivizsgáló szerv nem folytat vizsgálatot;

b) kivizsgálhatja azokat az EK-rendelet II. melléklete hatálya alá tartozó légijármûvekkel bekövetkezett légiközlekedési

baleseteket és súlyos repülõeseményeket, a lajstromozásra nem kötelezett úszólétesítménnyel bekövetkezett

– az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában nem szereplõ – nagyon súlyos víziközlekedési baleseteket, és az egyéb

közlekedési eseményeket, amelyek megítélése szerint

ba) más körülmények között közlekedési balesethez vezethettek volna,

bb) a közlekedési rendszer egésze szempontjából jelentõséggel bíró eseménysorozat részét képezik,
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bc) a közlekedésbiztonságra európai közösségi szinten gyakorolnak hatást,

bd) a biztonsággal kapcsolatos tanulságokkal szolgálhatnak;

c) kivizsgálhatja azokat az a) pontban meg nem határozott eseteket is, amelyekkel kapcsolatban a vizsgálatot az

infrastruktúra üzemeltetõi, a közlekedési társaságok, a biztonsági hatóságok, továbbá nemzetközi együttmûködés

keretében az Európai Unió más tagállamának balesetvizsgáló szervezetei kérik;

d) figyelembe véve a víziközlekedési baleset vagy víziközlekedési esemény súlyosságát, az érintett úszólétesítmény

vagy rakomány típusát, valamint azt a mértéket, amellyel a szakmai vizsgálat megállapításai hozzájárulhatnak

a jövõbeli balesetek és események megelõzéséhez a súlyos víziközlekedési baleset és víziközlekedési esemény esetén

a közlekedésbiztonsági szerv elõzetes vizsgálatot végez és értékelést készít annak meghatározása érdekében, hogy

folytasson-e szakmai vizsgálatot; ha a közlekedésbiztonsági szerv a súlyos víziközlekedési baleset kapcsán nem indít

vizsgálatot, ennek indokait rögzíti;

e) a közlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelõzése érdekében javaslatot tesz a jogszabály

elõkészítõjének;

f) a közlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelõzése érdekében biztonsági ajánlást tesz

fa) a közlekedési társaságnak,

fb) a közlekedési infrastruktúra üzemeltetõinek, a jármûvet üzemeltetõnek, állami légijármû esetében az

üzemeltetésért felelõs állományilletékes parancsnoknak (a továbbiakban együtt: üzemeltetõ),

fc) állami légijármû esetén a légi jármû üzemben tartójának, továbbá a katonai állami légijármû esetén

a honvédelemért felelõs miniszternek,

fd) a közlekedési hatóságnak, és az eljárásban érintett más hatóságnak;

g) a légiközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények, repülõesemények és légiközlekedési rendellenességek

nyilvántartására, értékelésére, feldolgozására adatbázist hoz létre és mûködtet;

h) folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytat más országok szervezeteivel, a nemzetközi szervezetekkel

– a mûszaki és tudományos fejlõdéssel összhangban lévõ – közös vizsgálati módszerek kidolgozása, a biztonsági

ajánlások végrehajtásának figyelemmel kísérésére szolgáló közös elvek megfogalmazása céljából, az e törvény

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott adattartalommal értesíti az Európai Bizottságot a víziközlekedési

balesetekrõl és a rendkívüli víziközlekedési eseményekrõl;

i) a víziközlekedési balesetekre és víziközlekedési eseményekre vonatkozó adatokat a Bizottság által létrehozott, az

Európai Tengeri Balesetek Információs Platformja (EMCIP) elnevezésû európai elektronikus adatbázisban tárolja.”

18. § (1) A Kbvt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A vasúti vagy víziközlekedési balesetben vagy eseményben részt vevõ jármû személyzete, a jármûvek üzemben

tartói, az érintett közlekedési infrastruktúra üzemben tartói, továbbá a vasúti és víziközlekedési baleset vagy esemény

kivizsgálását végzõ más hatóságok haladéktalanul kötelesek jelenteni a közlekedésbiztonsági szervnek

a bekövetkezett vasúti és víziközlekedési balesetet vagy eseményt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban

meghatározott adattartalommal. A bejelentési kötelezettség kiterjed a magyar úszólétesítményt külföldön ért

balesetre is.”

(2) A Kbvt. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a § a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) Amennyiben

a) a légi jármû üzemeltetõje vagy üzemben tartója,

b) a repülõtér üzemben tartója,

c) a kivizsgálást végzõ más hatóság,

d) a légiforgalmi szolgálatot, vagy a földi kiszolgálással kapcsolatos feladatot ellátó személy,

e) a légi jármû személyzete,

f) a légi jármû vagy annak bármely felszerelése vagy alkatrésze tervezésével, gyártásával, karbantartásával vagy

módosításával foglalkozó személy,

g) a légi jármû vagy annak bármely felszerelése, vagy alkatrésze karbantartási célú átvizsgálásáról vagy üzembe

helyezésérõl szóló igazolást aláíró személy,

h) a légi navigációs berendezések telepítésével, módosításával, karbantartásával, javításával, nagyjavításával, repülési

próbájával vagy ellenõrzésével kapcsolatos feladatot ellátó személy

a feladata ellátása során repülõeseményrõl vagy légiközlekedési rendellenességrõl szerez tudomást, köteles azt

repülõesemény esetében haladéktalanul, légiközlekedési rendellenesség esetében 24 órán belül bejelenteni.
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(4a) A (4) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség kiterjed a magyar légijármûvel külföldön

bekövetkezett repülõeseményre és légiközlekedési rendellenességre is.

(4b) A (2) és a (4) bekezdés szerinti, a légiközlekedési balesetrõl, súlyos repülõeseményrõl, repülõeseményrõl vagy

légiközlekedési rendellenességrõl szóló bejelentést személyesen vagy a légiközlekedésrõl szóló törvényben

meghatározott baleseti ügyeleti szolgálat útján kell megtenni, a 22. § (1) bekezdés b) és d) pontja, és (2) bekezdése

alapján kiadott jogszabályban meghatározott adattartalommal.

(4c) A (4) és a (4a) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség nem terjed ki az állami légijármûvel

bekövetkezett légiközlekedési rendellenességre.”

(3) A Kbvt. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A légiközlekedésben elõforduló jelentési kötelezettség alá esõ események tájékoztató jellegû felsorolását a 22. §

(1) bekezdés b) és d) pontjában és a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabály állapítja meg.”

(4) A Kbvt. 10. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A bejelentõt – bejelentése miatt – munkáltatója részérõl nem érheti hátrány.”

(5) A Kbvt. 10. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A vizsgálóbizottság legalább két tagból áll. A bizottság tagjait a közlekedésbiztonsági szerv vezetõje írásban jelöli

ki a vizsgálat lefolytatására, egyidejûleg kijelöli a szakmai vizsgálat megszervezésével, végrehajtásával és

felügyeletével megbízott vizsgálatvezetõt. A bizottság munkájában való részvételre a közlekedésbiztonsági szerv

kormánytisztviselõin kívül más, a szakmai vizsgálat lefolytatására – a 22. § (1) bekezdés a–c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott – szakértelemmel rendelkezõ személy is igénybe vehetõ.

A vizsgálat vezetõje a közlekedésbiztonsági szerv kormánytisztviselõje. A súlyos repülõesemény kivételével az egyéb

közlekedési esemény vizsgálatára a közlekedésbiztonsági szerv kormánytisztviselõi közül – vizsgálóbizottság helyett –

szakmai kivizsgáló is kijelölhetõ. A szakmai kivizsgáló a vizsgálóbizottság feladatait látja el és gyakorolja jogait.”

19. § A Kbvt. 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szakmai vizsgálat tárgyává tett közlekedési baleset és egyéb közlekedési esemény helyszínének megbontásához

– a személyek életének, testi épségének védelme vagy katasztrófahelyzet felszámolása érdekében tett

intézkedésektõl, valamint halaszthatatlan eljárási cselekménytõl eltekintve – a vizsgálóbizottság vezetõjének

hozzájárulása szükséges.”

20. § A Kbvt. 11/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A meghatalmazott képviselõk helyszínre történõ érkezése nem késleltetheti a helyszíni szemle megkezdését és

lefolytatását.”

21. § (1) A Kbvt. 15. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti meghatalmazott képviselõk a vizsgálóbizottság vezetõjének felügyelete alatt a szakmai

vizsgálat során jogosultak:

a) megtekinteni a baleset helyszínét és megvizsgálni a roncsokat,

b) javaslatot tenni a tanúmeghallgatás témaköreire és hozzáférni a tanúk által szolgáltatott információkhoz,

c) másolatot kapni minden vonatkozó dokumentumból és hozzáférni a releváns tényadatokhoz,

d) jelen lenni az adatrögzítõ kiolvasásánál,

e) részt venni a helyszínen kívüli vizsgálati tevékenységekben, például az egyes alkatrészek vizsgálatában, mûszaki

megbeszéléseken, a tesztekben és szimulációkban,

f) részt venni a kivizsgálás elõre haladásáról tartott, az elemzéseket, a megállapításokat, az okokat és a biztonsági

ajánlásokat vizsgáló értekezleten,

g) elõterjesztést tenni a kivizsgálás különbözõ elemeire.”

(2) A Kbvt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A meghatalmazott képviselõ segítésére

a) az üzemeltetõ,

b) az üzemben tartó,

c) a tervezõ,
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d) a gyártó,

e) légijármû és úszólétesítmény esetén a lajstromozó, vasúti jármû esetén a nyilvántartó

állam kivizsgáló szerve a vizsgálathoz az üzemeltetõ, az üzemben tartó, a tervezõ, és a gyártó által ajánlott egy vagy

több tanácsadót nevezhet ki. Amennyiben a 15. § (2) bekezdése alapján érintett állam nem jelöl ki meghatalmazott

képviselõt, az üzemeltetõ, az üzemben tartó, a tervezõ és a gyártó képviselõjét a vizsgálóbizottság vezetõje a szakmai

vizsgálatba tanácsadónak hívhatja meg.”

(3) A Kbvt. 15. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, súlyos repülõeseménnyel,

repülõeseménnyel vagy légiközlekedési rendellenességgel érintett jármûvet, infrastruktúrát tervezõ, gyártó,

üzemben tartó, üzemeltetõ, lajstromozó állam katonai szakmai kivizsgáló szerve a közlekedésbiztonsági szerv

felhívására a vizsgálóbizottság mellé, vagy amennyiben a közlekedésbiztonsági szerv meghatalmazott képviselõ

küldésére jogosult, az õ munkájának segítésére, tanácsadót delegálhat.

(9) A (8) bekezdésben megjelölt tanácsadó az EU-rendelet 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogokat

gyakorolhatja, továbbá biztosítja a vizsgálóbizottság által kért információkat, adatokat és felszereléseket, valamint

köteles betartani az EU rendelet 14. cikkének érzékeny biztonsági információk védelmére vonatkozó rendelkezéseit.”

22. § A Kbvt. 15/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események kapcsán készült zárójelentés tervezetét a közlekedésbiztonsági

szerv vezetõje megküldi

a) a közlekedési hatóságoknak, a közlekedési balesetben vagy egyéb közlekedési eseményben érintett

szakszemélyzetnek, az érintett szervezet vezetõjének,

b) a biztonsági ajánlások címzettjeinek és

c) a vizsgálatban részt vett államok balesetkivizsgáló szerveinek

amelyre azok – a kézhezvételtõl számított 60 napon belül – észrevételt tehetnek.

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott határidõt kell alkalmazni a légiközlekedési baleset, a súlyos repülõesemény,

a repülõesemény és a légiközlekedési rendellenesség kapcsán megküldött zárójelentés-tervezet esetében is.”

23. § A Kbvt. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § (1) A szakmai vizsgálat eredményérõl a közlekedésbiztonsági szerv a zárójelentés-tervezeten alapuló

zárójelentést készít, amelyet a közlekedésbiztonsági szerv vezetõje ad ki.

(2) A közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény kapcsán készült zárójelentés tartalmazza a közlekedési

baleset vagy az egyéb közlekedési esemény idejét és helyét, valamint annak jellegét és következményeit a halálos

áldozatok, a személyi sérülések és az anyagi károk tekintetében, valamint a közlekedési baleset és az egyéb

közlekedési esemény okát. A vasúti és víziközlekedési balesetek és események kapcsán készült zárójelentés ismerteti

a lefolytatott vizsgálat célkitûzéseit és biztonsági ajánlást is tartalmazhat. A zárójelentés kötelezõ erõvel nem bír.

(3) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események kapcsán készült zárójelentés és az abban foglalt biztonsági

ajánlás nem tartalmazhat a közlekedési balesettel vagy egyéb közlekedési eseménnyel kapcsolatos, a vétkességre

vagy felelõsségre, illetve jogra vagy kötelezettségre vonatkozó megállapítást vagy feltételezést.

(4) A zárójelentésben minden esetben gondoskodni kell a közlekedési balesetben és az egyéb közlekedési

eseményben érintett személyek adatainak védelmérõl. A zárójelentés és az abban foglalt biztonsági ajánlás

– a közlekedési balesetben és az egyéb közlekedési eseményben érintett személyekre vonatkozó – személyes adatot

nem tartalmazhat.

(5) A zárójelentésben meg kell jelölni az eljárt vizsgálóbizottság vezetõjének, tagjainak, valamint a vizsgálóbizottság

munkáját segítõ meghatalmazott képviselõknek, tanácsadóknak és az EU rendelet 21. cikk (4) bekezdése szerinti

szakértõknek a nevét. A zárójelentést a vizsgálóbizottság tagjai írják alá. Az esetleges véleményeltérésre a zárójelentés

aláírásakor utalni kell, és az eltérõ véleményt a zárójelentéshez csatolni kell.

(6) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események, valamint a kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett

légiközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények vagy repülõesemények kapcsán készült zárójelentést

a közlekedésbiztonsági szerv köteles megküldeni a közlekedési balesetben vagy egyéb közlekedési eseményben

érintetteknek, a biztonsági ajánlás címzettjeinek, valamint minden olyan szervezetnek, amely abból biztonsági

szempontból hasznos következtetéseket vonhat le. A zárójelentést meg kell küldeni az e törvény

végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott nemzetközi szervezeteknek, az Európai Bizottságnak és

az Európai Vasúti Ügynökségnek.
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(7) A közlekedésbiztonsági szerv a zárójelentést – a légiközlekedési rendellenesség vizsgálatával kapcsolatban

készített zárójelentés kivételével – honlapján közzéteszi.

(8) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események kapcsán kibocsátott biztonsági ajánlások címzettjei a biztonsági

ajánlás kézhezvételétõl számított 90 napon belül írásban tájékoztatást adnak a közlekedésbiztonsági szervnek az

ajánlások elfogadásáról bevezetésük határidejének megjelölésével vagy egyet nem értésükrõl indokolással ellátva.

(9) A biztonsági ajánlások címzettjei jelentést nyújtanak be a közlekedésbiztonsági szervhez az ajánlások nyomán

megtett vagy tervezett intézkedésekrõl a tárgyévet követõ év április 30-áig.

(10) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események kapcsán kibocsátott zárójelentés közzétételének határideje

a szakmai vizsgálat megindításától számított egy év, kivéve, ha a közlekedésbiztonsági szerven kívül álló okok miatt

a közlekedési baleset vagy az egyéb közlekedési esemény vizsgálata ezen az idõtartamon belül nem zárható le, ebben

az esetben a vizsgálat állásáról a vizsgálat megindításától számított 12 hónapon belül, ezt követõen

12 havonta idõközi jelentést kell közzétenni a közlekedésbiztonsági szerv honlapján.

(11) A kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési baleset, súlyos repülõesemény és repülõesemény

kapcsán elkészített zárójelentés kibocsátásának határideje a szakmai vizsgálat megindításától számított 12 hónap,

kivéve, ha a közlekedésbiztonsági szerven kívül álló okok miatt a légiközlekedési baleset, súlyos repülõesemény vagy

repülõesemény vizsgálata ezen az idõtartamon belül nem zárható le.

(12) A zárójelentés kijavítására és kiegészítésére a hatósági döntés kijavítására és kiegészítésére vonatkozó szabályokat

kell alkalmazni.

(13) Amennyiben a szakmai vizsgálat lezárását követõen olyan új tények vagy bizonyítékok jutnak

a közlekedésbiztonsági szerv tudomására, amelyek a közlekedési baleset, súlyos repülõesemény vagy egyéb

közlekedési esemény bekövetkezése körülményeinek vagy okának alapvetõen új megítélését teszik szükségessé,

a közlekedésbiztonsági szerv vezetõje új szakmai vizsgálatot rendel el.

(14) A kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, súlyos repülõeseménnyel és

repülõeseménnyel összefüggõ zárójelentést a közlekedésbiztonsági szerv köteles megküldeni az érintett üzemben

tartónak és üzemeltetõnek, továbbá az állami légijármûvel összefüggõ biztonsági ajánlást – érintettségük esetén –

a NATO-tagországok repülésbiztonsági szervezeteinek.

(15) Amennyiben a közlekedési baleset vagy az egyéb közlekedési esemény tárgyában indított szakmai vizsgálat

lefolytatása a vizsgálat során felmerült objektív akadály miatt ellehetetlenül, a közlekedésbiztonsági szerv vezetõje

a zárójelentést zárójelentés-tervezet készítése nélkül adja ki.”

24. § A Kbvt. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A zárójelentés kibocsátása után egy – halálos sérülés esetén három – évvel, de – ha e törvény ettõl eltérõen nem

rendelkezik – legfeljebb a közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény bekövetkezése után három évvel

a közlekedésbiztonsági szerv köteles – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló

törvényben meghatározottak figyelembevételével – minden, az adott ügyben kezelt személyes és különleges adatot

helyreállíthatatlan módon törölni.”

25. § (1) A Kbvt. 19. §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a víziközlekedési baleset vagy víziközlekedési esemény az Európai Gazdasági Térség két vagy több

államát érinti, az érintett tagállamok kijelölt vizsgálóbizottságai megállapodnak, hogy melyikük végzi el a szakmai

vizsgálatot, vagy azt közösen végzik el, és haladéktalanul megállapodnak abban, hogy melyikük legyen a vizsgálatot

vezetõ tagállam.

(1b) Ugyanazon tengeri víziközlekedési baleset vagy tengeri víziközlekedési esemény párhuzamos vizsgálatára csak

kivételes esetekben kerülhet sor. Tengeri víziközlekedési baleset vagy tengeri víziközlekedési esemény párhuzamos

vizsgálata esetén a közlekedésbiztonsági szerv a miniszter útján értesíti az Európai Bizottságot a párhuzamos vizsgálat

indokairól. Párhuzamos vizsgálat során az abban részt vevõ más tagállam vizsgálóbizottságával együtt kell mûködni,

és a vizsgálat során gondoskodni kell a kölcsönös tájékoztatásról.”

(2) Kbvt. 19. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A víziközlekedési baleset és víziközlekedési esemény kapcsán vizsgálóbizottság kezdeményezésére

a közlekedésbiztonsági szerv vezetõje más államok vizsgáló testületeit vagy nemzetközi szervezetet felkérhet arra,

hogy a szakmai vizsgálat vezetését vállalja, a szakmai vizsgálatot folytassa le vagy a szakmai vizsgálathoz kapcsolódó

meghatározott feladatot végezzen el.”
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26. § (1) A Kbvt. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A vasúti és víziközlekedési balesetek és események esetén a részvételi szándékról, a meghatalmazott képviselõ

vagy a tanácsadó személyérõl, várható érkezésérõl a bejelentés vételét követõen a külföldi kivizsgáló szervet

haladéktalanul tájékoztatni kell. A tanácsadó küldése vonatkozásában e szabályokat a légiközlekedés területére is

alkalmazni kell.”

(2) A Kbvt. 19/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Magyar lajstromba vagy nyilvántartásba vett jármûvel, illetve a Magyar Köztársaság területén letelepedett

üzemeltetõ, üzemben tartó jármûvével külföldön bekövetkezett közlekedési balesetek és egyéb közlekedési

események külföldi szakmai vizsgálatához a közlekedésbiztonsági szerv által kijelölt meghatalmazott képviselõ

segítségére a közlekedésbiztonsági szerv, valamint az üzemben tartó, a gyártó és a tervezõ egy vagy több tanácsadót

jelölhet ki. Amennyiben a közlekedésbiztonsági szerv nem jelöl ki meghatalmazott képviselõt, a külföldi

vizsgálóbizottság felkérésére az üzemben tartó, a gyártó és a tervezõ részt vehet a szakmai vizsgálatban.”

27. § A Kbvt. V. fejezete a 19/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 19/B. §-sal egészül ki:

„KÖLTSÉGEK

19/B.§ (1) Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes két vagy több államot érintõ közös szakmai

vizsgálat esetén a közlekedésbiztonsági szerv saját vizsgálati tevékenységét díjmentesen végzi.

(2) Amennyiben a Magyar Köztársaság a szakmai vizsgálatban nem érintett, a vizsgálattal érintett állam által kért

segítségnyújtás költségeirõl a közlekedésbiztonsági szerv megállapodhat.”

28. § A Kbvt. V. fejezetét követõen a következõ V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET

TENGERI BALESETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

19/C. § E fejezet alkalmazásban:

a) vizsgálatot vezetõ állam: az az állam, amely az érdekelt államok kivizsgáló szerveinek közös megállapodása alapján,

a vizsgálat lefolytatásáért a felelõsséget vállalja;

b) érdekelt állam: az az állam,

ba) amelyiknek a vizsgálat által érintett úszólétesítmény a lobogóját viseli,

bb) amelynek beltengerén vagy parti tengerén a víziközlekedési baleset vagy víziközlekedési esemény történt,

bc) ahol vagy amelynek a nemzetközi jog által elismert joghatósága alá tartozó területén a víziközlekedési baleset vagy

víziközlekedési esemény súlyos környezeti károkkal fenyegetett vagy károkat okozott,

bd) amelynek a víziközlekedési baleset következményei súlyos károkat okoztak a belterületén, vagy a felségterületén

levõ mesterséges szigeteken, épületekben, vagy mûtárgyakban,

be) amelynek állampolgára a baleset során életét vesztette, vagy súlyos sérülést szenvedett,

bf) melynek olyan információ áll rendelkezésére, ami hasznos lehet a vizsgálat lefolytatásához,

bg) amelyik valamilyen más, a kivizsgálást vezetõ állam által lényegesnek ítélt okból kifolyólag érdekeltségét jelzi.

19/D. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni olyan tengeri víziközlekedési balesetekre és tengeri víziközlekedési

eseményekre is, amelyek – tekintet nélkül a bekövetkezés helyére vagy az érintett hajó(k) lobogójára – a Magyar

Köztársaság alapvetõ érdekeit érintik.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki olyan tengeri víziközlekedési balesetekre és tengeri víziközlekedési eseményekre,

amelyek csak a következõ típusú úszólétesítményeket érintik:

a) gazdasági célú hajózási tevékenységre nem használt, nem gépi meghajtású vízijármû és egyéb úszólétesítmény,

kedvtelési célú hajó, kivéve, ha legénységgel közlekedik vagy fog közlekedni, és kereskedelmi céllal 12 utasnál többet

szállít;

b) 15 méternél rövidebb halászhajó;

c) rögzített nyílt tengeri fúróberendezés.

(3) Ha a közlekedésbiztonsági szerv a 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján a tengeri súlyos víziközlekedési baleset

kapcsán nem indít vizsgálatot, ennek indokairól az EMCIP adatbázison keresztül értesíti az Európai Bizottságot.

(4) A szakmai vizsgálatot a tengeri víziközlekedési baleset vagy tengeri víziközlekedési esemény bekövetkezése után

a kivitelezhetõség függvényében haladéktalanul – de legkésõbb a bekövetkezését követõ két hónapon belül – meg

kell kezdeni.

(5) Az érdekelt harmadik államokkal együtt kell mûködni, és biztosítani kell számukra jelen törvény meghatalmazott

képviselõkre és tanácsadókra vonatkozó szabályait.
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19/E. § (1) Amennyiben a közlekedésbiztonsági szerv egy érdekelt harmadik állam által folytatott vizsgálatban

közremûködik, e közremûködése nem sértheti a jelen törvény szerinti vizsgálat lefolytatásával és a jelentéstételi

kötelezettségekkel kapcsolatos követelményeket. Ha az érdekelt harmadik állam vizsgálatot folytat,

a közlekedésbiztonsági szerv határozhat úgy, hogy nem végez párhuzamos vizsgálatot, amennyiben a harmadik állam

a vizsgálatot a tengeri víziközlekedési balesetek és tengeri víziközlekedési események kivizsgálásáról szóló,

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által kiadott szabályzatnak megfelelõen végzi.

(2) A tengeri víziközlekedési balesetek és tengeri víziközlekedési események kapcsán az adatok összefoglaló elemzése,

valamint az elvégzett kivizsgálások eredményei alapján biztonsági ajánlás kiadására az Európai Bizottság is jogosult.

(3) Amennyiben a szakmai vizsgálat során idõközi jelentést kell kiadni, azt meg kell küldeni az Európai Bizottságnak.

(4) Amennyiben a közlekedésbiztonsági szerv a vizsgálat bármely szakaszában arra az álláspontra jut, hogy sürgõs

uniós szintû fellépésre van szükség az új balesetek kockázatának megelõzése érdekében, haladéktalanul

tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot a korai vészjelzés szükségességérõl.”

29. § A Kbvt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A 7. § (1) bekezdés a) pontjában meg nem jelölt egyéb közlekedési esemény tekintetében,

ha a közlekedésbiztonsági szerv nem folytat le szakmai vizsgálatot, a közlekedés biztonsága érdekében a közlekedési

esemény kivizsgálására a légiközlekedésrõl szóló vagy a vasúti közlekedésrõl szóló törvény alapján létrehozott

biztonsági szervezetet irányító személyt vagy a víziközlekedésrõl szóló törvényben meghatározott vezetõt hívja fel

(üzemben tartói vizsgálat).

(1a) Az üzemben tartói vizsgálat lefolytatásához az (1) bekezdés szerinti biztonsági szervezet vagy személy

számára biztosítani kell az üzemben tartói vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges mértékben a 7. § (1) bekezdés

a) pontjában meg nem jelölt egyéb közlekedési eseménnyel érintett jármû személyzete tagjainak, az érintett jármû,

infrastruktúra üzemeltetésében, karbantartásában, kiszolgálásában részt vevõ vagy forgalmi irányítását,

tájékoztatását ellátó személyre vonatkozó, a 17. § a) pont aa)–af) alpontjában, valamint b) pontjában meghatározott

adatokat azzal, hogy ezek az adatok, valamint az adattovábbítás módja a személy azonosítására nem lehetnek

alkalmasak.

(1b) Az (1) bekezdés szerinti biztonsági szervezet vagy személy jogosult az érintett személy nevét és lakcímét a vele az

üzemben tartói vizsgálattal összefüggésben történõ kapcsolattartás céljából, az egyéb személyes és különleges

adatoktól elkülönítve kezelni.

(1c) Az üzemben tartói vizsgálat eredményérõl az (1) bekezdés szerinti biztonsági szervezet vagy személy üzemben

tartói jelentésben tájékoztatja a közlekedésbiztonsági szervet. Az üzemben tartói jelentés személyes adatot nem

tartalmazhat.

(1d) A kezelt adatokat – a katonai célú állami légiközlekedés kivételével – legkésõbb az üzemben tartói jelentés

közlekedésbiztonsági szerv részére történõ megküldését követõ 30. napon helyreállíthatatlan módon törölni kell.

A katonai célú állami légiközlekedés esetén a személy azonosítására szolgáló adatokat legkésõbb az üzemben tartói

jelentés közlekedésbiztonsági szerv részére történõ megküldését követõ 30. napon helyreállíthatatlan módon törölni

kell.”

30. § A Kbvt. VI. fejezetét követõen a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET

BÍRSÁG

20/A. § (1) Aki az EU-rendelet, valamint e törvény rendelkezéseit megszegve – a katonai célú állami légiközlekedés

kivételével –

a) az EU-rendelet 14. cikke szerinti védelem alatt álló információt közzétesz,

b) a vizsgálatot végzõk munkáját akadályozza,

c) bizonyítékok, lényeges információk vagy dokumentumok átadását megtagadja, azokat elrejti, megváltoztatja vagy

megsemmisíti, vagy

d) a közlekedési baleset vagy egyéb közlekedési esemény bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja

természetes személy esetén 1 000 000 Ft-ig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén

20 000 000 Ft-ig terjedõ bírság szabható ki.

(2) A bírság összegének megállapításánál a közlekedésbiztonsági szerv figyelembe veszi:

a) a szakmai vizsgálat akadályozásának mértékét,

b) a közlekedésbiztonság veszélyeztetésének mértékét,
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c) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait,

d) a közlekedési tevékenység jellegét és nagyságrendjét, továbbá

e) a bírságnak ugyanabban a szakmai vizsgálatban történõ ismételt kiszabása esetén az elõzõ bírságolások számát és

mértékét.

(3) A szakmai vizsgálat során a bírság ismételten is kiszabható.

(4) A bírság összegét a bírságot kiszabó határozat közlésétõl számított 30 napon belül a közlekedésbiztonsági szerv

által rendelkezésre bocsátott postai feladóvevényen vagy átutalással kell közlekedésbiztonsági szerv Magyar

Államkincstárnál vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára igazoltan befizetni.

(5) A bírságból befolyt összeget a közlekedésbiztonsági szerv elkülönítetten kezeli és a beszedett bírságokról

nyilvántartást vezet.

(6) A bírság kiszabására és végrehajtására egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

31. § A Kbvt. 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]

„c) a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályait,”

[rendeletben állapítsa meg]

32. § (1) A Kbvt. 23. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„d) a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvénnyel együtt, a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezõ balesetek

kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

az I. és II. melléklet kivételével.”

(2) A Kbvt. 23. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

„c) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel együtt, a polgári légiközlekedési balesetek és

repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010.

október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

33. § A Kbvt. 2. § e) pontjának nyitó szövegrészében a „valaki baleset” szövegrész helyébe a „valaki légiközlekedési baleset

kivételével baleset” szöveg, 3. § (1) bekezdésében az „a balesetek megelõzése érdekében” szövegrész helyébe az

„a balesetek megelõzése érdekében hatósági jogkörben eljárva” szöveg, 3. § (5) és (8) bekezdésében a „köztisztviselõ”

szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõ” szöveg, 3. § (8) bekezdésében a „köztisztviselõje” szövegrész helyébe a

„kormánytisztviselõje” szöveg, 3. § (9) bekezdésében a „köztisztviselõjének” szövegrész helyébe a

„kormánytisztviselõjének” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „a repülõeseményre” szövegrész helyébe az „a súlyos

repülõeseményre, a repülõeseményre” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „tényállás megállapítása” szövegrész helyébe a

„vasúti és víziközlekedési balesetek és események tényállásának megállapítása” szöveg, 9. § (1) bekezdés a) pontjában

a „közlekedési baleset” szövegrész helyébe a „közlekedési baleset és az egyéb közlekedési esemény” szöveg, 9. §

(1) bekezdés e) pontjában a „belõlük” szövegrész helyébe a „tõlük” szöveg, 9. § (2) bekezdésében az „A Szervezet”

szövegrész helyébe az „A közlekedésbiztonsági szerv” szöveg, 10. § (6) bekezdésében a „Légiközlekedési balesetek és

repülõesemények” szövegrész helyébe a „Légiközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények és repülõesemények”

szöveg, 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „repülõesemény esetében” szövegrész helyébe a „súlyos repülõesemény és

repülõesemény esetében” szöveg, 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „súlyos víziközlekedési baleset” szövegrész

helyébe a „víziközlekedési baleset” szöveg, 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „súlyos vasúti baleset” szövegrész helyébe

a „súlyos vasúti baleset és vasúti baleset” szöveg, 11. § (2) bekezdésében a „közlekedési balesettel, repülõeseménnyel

vagy váratlan eseménnyel kapcsolatban” szövegrész helyébe a „közlekedési balesettel vagy egyéb közlekedési

eseménnyel kapcsolatban” szöveg, 11. § (4) bekezdésében a „Súlyos víziközlekedési baleset” szövegrész helyébe a

„Víziközlekedési baleset” szöveg, a „súlyos víziközlekedési balesettel” szövegrész helyébe az „a víziközlekedési

balesettel” szöveg, 11/B. § (1) bekezdésében az „A jármûveken lévõ vagy az infrastruktúrához kapcsolódó adatrögzítõ

berendezések” szövegrész helyébe az „Az adatrögzítõ berendezések” szöveg, 11/B. § (3) bekezdésében az

„információkat” szövegrész helyébe az „információkat – figyelemmel a 18. § (6) bekezdésére –” szöveg, 13. §

(2) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõ” szöveg, 14. §-ában az „A közlekedési
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balesetben vagy az egyéb közlekedési esemény során” szövegrész helyébe az „A vasúti és víziközlekedési

balesetekben vagy esemény során” szöveg, 15. § (4) bekezdésében az „A közlekedési balesetben” szövegrész helyébe

az „A légiközlekedési baleset kivételével a közlekedési balesetben” szöveg, 17. §-ában a „7. § (1) bekezdésében foglalt

feladatának ellátása céljából – a közlekedési baleset, súlyos repülõesemény és” szövegrész helyébe a „7. §

(1) bekezdésében és az EU-rendeletben foglalt feladatának ellátása céljából a közlekedési baleset és” szöveg, 17. § a) és

b) pontjában a „forgalmi irányítását” szövegrész helyébe a „forgalmi irányítását, tájékoztatását” szöveg, a 17. §

c) pontjában a „ , súlyos repülõesemény, illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, 18. § (5) bekezdésében a

„köztisztviselõi jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi jogviszonyban” szöveg, a „köztisztviselõi

jogviszony” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi jogviszony” szöveg, 18. § (6) bekezdésében a „köztisztviselõje”

szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõje” szöveg, 18/A. §-ában a „légiközlekedési baleset vagy repülõesemény”

szövegrész helyébe a „légiközlekedési baleset, súlyos repülõesemény, repülõesemény vagy légiközlekedési

rendellenesség” szöveg, 18/B. §-ában a „légiközlekedési balesettel és repülõ eseménnyel” szövegrész helyébe a

„légiközlekedési balesettel, súlyos repülõeseménnyel, repülõeseménnyel vagy légiközlekedési rendellenességgel”

szöveg, 19. § (1) bekezdésében a „vasúti esemény melyik tagállamban történt, illetve” szövegrész helyébe a „vasúti

esemény az Európai Unió melyik tagállamában történt, vagy” szöveg, 19. § (3) bekezdésében a „közlekedési

balesetben, a súlyos repülõeseményben, az egyéb közlekedési eseményben külföldi légi jármû, úszólétesítmény”

szövegrész helyébe a „közlekedési balesetben vagy az egyéb közlekedési eseményben külföldi úszólétesítmény”

szöveg lép.

34. § Hatályát veszti a Kbvt. 3. § (3) bekezdésében a „– a bírságból származó bevételek kivételével –” szövegrész, 19. §

(4) bekezdésében és 19. § (5) bekezdésében a „harmadik államnak vagy” szövegrész, 20. § (2)–(3) bekezdése, 20. §

(4) bekezdése, valamint 23. § (1) bekezdés a) pontja.

3. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

35. § A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3/B. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A légiközlekedési hatóság az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam légiközlekedési

hatóságától kapott információkat, a külföldi légijármûvel kapcsolatban összegyûjtött, az ellenõrzés során

tudomására jutott adatokat és a jelentést – a (2), (4), (5) és (6) bekezdésben szereplõ kivétellel – csak az Európai

Bizottságnak, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban

részes államok légiközlekedési hatóságának továbbíthatja.”

36. § Az Lt. 41. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A repülõtér üzemben tartója és a repülõtér használója szerzõdésben (szolgáltatói megállapodás) állapodik meg

a repülõtér használójának egyedi igénye szerinti szolgáltatás nyújtásáról, valamint a repülõtéri szolgáltatásoknak,

termináloknak vagy azok egy részének a (3) bekezdés szerinti szabályzatban foglaltaktól eltérõ minõségének és

használati körének – az egyes terminálok vagy azok egy részének különleges használatra való fenntartása érdekében

történõ – meghatározásáról.”

37. § (1) Az Lt. 71. § 12. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[12. légiközlekedéssel összefüggõ tevékenység:]

„a) a légijármû, légijármû komponens, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártása, valamint

karbantartása,”

(2) Az Lt. 71. §-a a következõ 30–31. ponttal egészül ki:

[71. § A törvény alkalmazásában]

„30. légijármû komponens: a légijármû hajtómûve (beleértve a segédhajtómûvet is), légcsavarja, alkatrésze vagy

berendezése,

31. karbantartás: légijármû, légijármû komponens vagy légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz nagyjavítása, kisjavítása,

ellenõrzõ vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása, hibaelhárítása, vagy ezek kombinációja, kivéve a légijármû repülés

elõtti ellenõrzését.”
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38. § Az Lt. 65/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„65/A. § (1) A légiközlekedés biztonsága érdekében a polgári légijármû üzemben tartójának, az állami légijármû

üzemben tartójának és üzemeltetõjének, a repülõtér üzemben tartójának, az állami repülések céljára szolgáló

repülõtér üzemeltetõjének, a légiforgalmi szolgálatnak vezetõjük közvetlen alárendeltségében repülésbiztonsági

szervezetet kell fenntartania, vagy a feladat ellátására más szervezettel szerzõdést kell kötnie.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezet engedélyét – az állami légijármû üzemben tartója és üzemeltetõje,

az állami repülések céljára szolgáló repülõtér üzemben tartója és üzemeltetõje, az állami légiforgalmi szolgálat

kivételével – a légiközlekedési hatóság adja ki. Az állami légijármû üzemben tartója és üzemeltetõje, az állami

repülések céljára szolgáló repülõtér üzemben tartója és üzemeltetõje, és az állami légiforgalmi szolgálat

repülésbiztonsági szervezetének engedélyét a katonai légügyi hatóság adja ki. A légiközlekedési hatóság és a katonai

légügyi hatóság – a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

szóló törvényben meghatározott szakmai vizsgálattal összefüggésben történõ kapcsolattartás biztosítása céljából –

tájékoztatja a közlekedésbiztonsági szervet a kiadott, felfüggesztett és visszavont engedélyekrõl.

(3) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló

törvényben meghatározott légiközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények, repülõesemények és légiközlekedési

rendellenességek bejelentése, valamint a szükséges intézkedések meghozatala érdekében a repülésbiztonsági

szervezeten belül baleseti ügyeleti szolgálatot, továbbá a légiközlekedés biztonsága érdekében repülésbiztonsági

szolgálatot kell fenntartani, vagy csatlakozni kell olyan szervezethez, amely a légiközlekedési hatóság, az állami

légijármû üzemben tartója és üzemeltetõje, az állami repülések céljára szolgáló repülõtér üzemben tartója és

üzemeltetõje, és az állami légiforgalmi szolgálat esetén a katonai légügyi hatóság jóváhagyásával e szolgálatok

feladatait átvállalja.

(4) A repülésbiztonsági szervezettel kapcsolatos részletes szabályokat a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények

és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól szóló, és a kizárólag állami

légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülõesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai

vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijármûvel összefüggõ üzembentartói vizsgálat

szabályairól szóló jogszabály állapítja meg.”

39. § (1) Az Lt. 73. § (1) bekezdés a következõ m) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]

„m) a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó segélynyújtásról szóló nemzeti

vészhelyzeti tervre és a légitársasági segélynyújtási tervre vonatkozó szabályokat,”

(2) Az Lt. 73. § (1) bekezdés y) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]

„y) a bajba jutott vagy eltûnt légijármûvek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel

összefüggõ tevékenységet ellátó légi kutató-mentõ szolgálat szervezetét, mûködésének, fenntartásának, riasztásának

és a mentéssel járó költségek viselésének a rendjét, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokat,

valamint”

40. § (1) Az Lt. 74. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap]

„d) a miniszter, hogy a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül

helyezésérõl szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó

légijármû, légijármû komponens és légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártásának és karbantartásának

a légiközlekedéssel összefüggõ részletes szabályait,”

[rendeletben állapítsa meg.]

(2) Az Lt. 74. § (2) bekezdés w) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap]

„w) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy – a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – az állami szerv által

igazolt állami célú nemzetközi repülésekhez és a magyar állami légijármûvek nemzetközi repüléseihez szükséges

engedélyezési eljárásrend részletes szabályait.”

[rendeletben állapítsa meg].
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41. § Az Lt. 74/A. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

„n) a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi

CLXXXIV. törvénnyel együtt, a polgári légiközlekedési balesetek és repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl

és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet.”

42. § Az Lt. 3/D. § (1) bekezdés b) pontjában a „légijármû és légijármû berendezés” szövegrész helyébe a „légijármû és

légijármû komponens” szöveg, a 41. § (3) bekezdésében a „legalább 60 nappal” szövegrész helyébe a „legalább

120 nappal” szöveg, az 52. § (1) bekezdésében az „e légijármûvek és berendezéseik légialkalmasságának,

üzemképességének tanúsításához,” szövegrész helyébe az „e légijármûvek üzemképességének tanúsításához,”

szöveg lép.

43. § Hatályát veszti az Lt. 66/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „állami célú légiközlekedés tekintetében a katonai légügyi

hatóság,” szövegrész.

4. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

44. § A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) a 32. §-t követõen a következõ alcímmel

és 32/A. §-sal egészül ki:

„BIZTONSÁGI SZERVEZET

32/A. § (1) A vasúti közlekedés biztonsága érdekében a vasúti társaság vezetõje közvetlen irányításában biztonsági

szervezetet tart fenn. A vasúti társaság a biztonsági szervezet mûködtetésére más vasúti társasággal szerzõdést

köthet. A biztonsági szervezettel rendelkezõ vasúti társaságok a biztonsági szervezetük feladatainak hatékony

ellátása érdekében együttmûködési szerzõdést köthetnek.

(2) Az országos vasúti pályahálózatot mûködtetõ vasúti társaság a biztonsági szervezetet maga mûködteti.

(3) A vasúti társaság a biztonsági szervezet feladatait a biztonságirányítási rendszerben látja el. Vasútbiztonsági

tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély megszerzésére nem kötelezett vasúti társaság esetében a biztonsági

szervezet feladatait a vasútüzem-vezetõ is elláthatja.

(4) Amennyiben a biztonsági szervezet a biztonságirányítási rendszer részét képezi,

a) azt pályahálózat mûködtetõ vasúti társaság és integrált vasút társaság esetében a vasútbiztonsági engedélyben,

b) egyéb esetben a vasútbiztonsági tanúsítványban

hagyja jóvá a közlekedési hatóság.

(5) Amennyiben a biztonsági szervezet a biztonságirányítási rendszer létrehozására nem kötelezett vasúti társaságban

mûködik, a vasúti társaság e tevékenységére vonatkozó belsõ szabályzatát a közlekedési hatóság hagyja jóvá.

(6) A közlekedési hatóság – a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai

vizsgálatáról szóló törvényben meghatározott szakmai vizsgálattal összefüggésben történõ kapcsolattartás

biztosítása céljából – tájékoztatja a közlekedésbiztonsági szervet a kiadott és visszavont vasútbiztonsági

engedélyekrõl és vasútbiztonsági tanúsítványokról, valamint a jóváhagyott szabályzatokról.

(7) A biztonsági szervezet gondoskodik a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

haladéktalan bejelentésérõl, valamint a szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá – a biztonságirányítási

rendszerben foglalt kötelezettségekkel összhangban – az üzembentartói vizsgálat lefolytatására eseményvizsgáló

szolgálatot tart fenn.

(8) A biztonsági szervezettel kapcsolatos részletes szabályokat a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

vasúti események vizsgálatának részletes szabályairól szóló jogszabály állapítja meg.”

45. § A Vtv. 40. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A helyi vasúti pálya – ide nem értve a sífelvonó által használt vasúti pályát – az önkormányzat vagy olyan szervezet

tulajdonában állhat, amelyben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül legalább többségi irányítást biztosító

befolyással rendelkezik.”
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46. § A Vtv. 87. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Amennyiben a 32/A. § szerinti biztonsági szervezet feladatait a vasúti társaság a biztonságirányítási rendszerben

látja el, a vasútbiztonsági engedély, vasútbiztonsági tanúsítvány módosítása iránti kérelmét 2012. január 31-éig

nyújtja be a közlekedési hatóságnak. A vasútbiztonsági engedély, vasútbiztonsági tanúsítvány kizárólag erre irányuló

módosítása kapcsán fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj a vasútbiztonsági engedély, vasútbiztonsági tanúsítvány

kiadása hatósági díjának 40%-a.”

47. § A Vtv. 88. § (2) bekezdése a következõ 31. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]

„31. az átjárhatósági mûszaki elõírások keretében alkalmazandó megfelelõségértékelési, alkalmazhatósági és

EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó részletes szabályokat”

[rendeletben állapítsa meg.]

48. § Hatályát veszti a Vtv. 69. § (1) bekezdése.

5. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása

49. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a törzsvagyonának részét képezõ közutak és mûtárgyaik mûködtetése céljából önkormányzati

intézményt, vagy saját többségi befolyásával (Ptk. 685/B. §) e célra gazdálkodó szervezetet mûködtethet, a feladatot

a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra ruházhatja, vagy a mûködtetést koncesszióba adhatja.”

50. § A Kkt. 20. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

[Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban]

„l) a magyarországi illetõségû személynek vagy szervezetnek a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármû belföldi

üzemeltetésére, használatára”

[vonatkozó rendelkezések megsértõi bírság fizetésére kötelezhetõk.]

51. § A Kkt. a következõ alcímmel és 25/B. §-sal egészül ki:

„A külföldi rendszámmal ellátott jármûvek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok

25/B. § (1) A közúti forgalomban a 25/A. §-ban meghatározott jármû a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott

magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, amennyiben:

a) az üzemben tartója e törvény rendelkezései szerint belföldi üzembentartónak minõsül vagy

b) vezetõje Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha

a) az üzemben tartó olyan nem természetes személy, amely rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett

székhelye vagy telephelye szerinti országban végzi,

b) a jármû tulajdonosa a jármû forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte.

(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazása során forgalomba helyezés kezdeményezésének minõsül a jármû származás

ellenõrzési nyilvántartásba vétele is.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a jármûvezetõ

a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van,

b) a jármûvet harminc napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén és a használathoz az üzembentartó

a jármû birtokba adása idõpontjának megjelölésével írásban hozzájárult,

c) a jármûvet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja.

(5) A (2) és (4) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállását az ellenõrzés során a jármû üzemben tartója,

valamint a jármû vezetõje közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal köteles igazolni.

(6) Az ellenõrzõ hatóság az (1) bekezdésben meghatározottak megsértésérõl a jármû hatósági engedélyében

feltüntetett, a jármû tulajdonosára és az üzemben tartójára vonatkozó adatok, valamint a jármû azonosító- és mûszaki

adatainak továbbításával értesíti az állami adóhatóságot is.”
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52. § A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következõ 31. alponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap

a Kormány, hogy]

„31. a reklámtábláknak, a reklámhordozóknak és egyéb reklám célú berendezéseknek a közutak melletti elhelyezésére

vonatkozó részletes szabályokat”

[rendeletben állapítsa meg.]

53. § (1) A Kkt. 20. § (4) bekezdésében szereplõ az „a)–j) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–j) és l) pontjában” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Kkt. 21/B. § (2) bekezdésében a „, vagy a 20. § (4a) bekezdése alapján bírságot szabtak ki” szövegrész.

6. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

54. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A fõvárosi önkormányzat feladat és hatásköre különösen]

„g) ellátja a fõváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai feladatait, kijelöli a fõútvonalakat, a tömegközlekedés

által igénybe vett útvonalakat, ellátja Budapest területén a fõvárosi önkormányzat tulajdonában levõ országos

közutak, közúti hidak, alul- és felüljárók – az autópályák és autóutak kivételével – üzemeltetését, fenntartását és

fejlesztését, valamint a kerületi önkormányzatok tulajdonában levõ tömegközlekedés által igénybe vett utak

üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését. Az e pontban meghatározott feladatok – a fõvárosi közutak

útosztályba sorolása kivételével – az önkormányzat által kijelölt, 100%-ban köztulajdonban álló, közlekedés-szervezési

feladatot ellátó gazdasági társaság útján is elláthatók;”

7. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális

alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

55. § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek

feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény 92. § (10) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[A közút kezelõjén a helyi közutak tekintetében]

„c) Budapest Fõváros Önkormányzata esetében a b) pontban foglaltaktól eltérõen a fõvárosi közgyûlést kell érteni.

A fõvárosi közgyûlés ezen bekezdésben foglalt feladatait az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági

társaság útján is elláthatja.”

8. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

56. § (1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 1. §-ban felsorolt tevékenységek folytatásának feltétele, hogy]

„a) az állam vagy az önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás (az utóbbi kettõ a továbbiakban együtt:

önkormányzat) – a 14. §-ban foglaltak figyelembevételével – a tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetben [Ptk.

685. § c) pont] közvetlen vagy közvetett többségi tulajdoni részesedéssel, szavazati joggal rendelkezzen, illetve

e célra költségvetési, illetõleg önkormányzati intézményt alapítson, vagy”

(2) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10/A. § (1) Ha a koncesszióköteles tevékenységet végzõ, a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott

gazdálkodó szervezetet értékesítik magántulajdonos részére – amelynek következtében már nem felel meg

a közvetlen vagy közvetett többségi állami vagy önkormányzati tulajdonra, illetve szavazati jogra vonatkozó

elõírásoknak – legkésõbb a privatizációs eljárás megindításával egyidejûleg koncessziós pályázatot kell lefolytatni

a koncesszióköteles tevékenység átengedésére. A koncessziós eljárásra, az e §-ban foglalt eltérésekkel, e törvényben

foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
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9. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit

a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A törvény 45. §-a, 49. §-a, és 54–55. §-ai 2011. augusztus 1-jén lépnek hatályba.

(3) A törvény 50–51. §-a, 53. §-a 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A törvény 2. § (1) és (2) bekezdése, 9. §-a és 44. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

(5) A törvény 29. §-át a vasúti és a víziközlekedés vonatkozásában 2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.

58. § (1) Ez a törvény a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezõ balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról,

valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009.

április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének – az I. és II. melléklet kivételével – való megfelelést

szolgálja.

(2) Ez a törvény a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló 95/18/EK tanácsi

irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának

felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i

2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a törvény a polgári légiközlekedési balesetek és repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl és a 94/56/EK

irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi XCII. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról*

1. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 9. § (2) bekezdése

a következõ f) ponttal egészül ki:

[(2) A jármûnyilvántartás a külön jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jármû]

„f) kilométerszámláló mûszere által jelzett értéket (km-óra állást) és a km-óra állás rögzítésének idõpontját.”

2. § (1) A Kknyt. 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) A nyilvántartót az eljáró hatóság értesíti:]

„d) a tulajdonos (üzembentartó) bejelentése alapján a 9. § (1) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdés e) és f) pontjában

megjelölt, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokról és – ha külön jogszabály eltérõen nem

rendelkezik – azok változásáról.”

(2) A Kknyt. 14. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) A nyilvántartót értesíti:]

„e) a közlekedési hatóság a jármûvezetõnek a 8. § a)–d), az e) pontban meghatározott pályaalkalmasságára és

utánképzésére vonatkozó, továbbá a k) és l) pontjaiban, valamint a jármû forgalomba helyezés elõtti és idõszakos

vizsgálata során, továbbá a jármûhonosítási eljárásban megállapított, a 9. § (2) bekezdésének a), b), d) és f) pontjaiban

meghatározott adatairól;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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3. § A Kknyt. 24. §-ának (3) bekezdése a következõ d) és e) pontokkal egészül ki:

[A kérelemben megjelölt célt nem kell igazolni, ha az:]

„d) a jármûnek a jármûnyilvántartásba bejegyzett érvényes forgalmazási korlátozás tényének ellenõrzésére irányul,

e) a 9. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatok igénylésére irányul.”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § 2012. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai

és vizsgakövetelményeirõl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el.

1. § (1) A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelethez 
 
1.) Az R. 1. számú mellékletének 98. sora helyébe a következ  szöveg lép: 
 

Szakképesítés OKJ-ben szerepl  adatai 

[Sorszám 
Sorszáma azonosító száma megnevezése 

Szakmacsoport 
megnevezése] 

„98. 198. 31 582 07    Bádogos Építészet 

  31 582 07 0010 31 01 Szakképesítés-elágazás: 
Épület- és építmény bádogos  

  31 582 07 0010 31 02 Szakképesítés-elágazás: 
Ipari szigetel -bádogos ” 

 

2.) Az R. 1. számú mellékletének 185. sora helyébe a következ  szöveg lép: 
 

Szakképesítés OKJ-ben szerepl  adatai 

[Sorszám 
Sorszáma azonosító száma megnevezése 

Szakmacsoport 
megnevezése] 

„185. 354. 33 815 01 1000 00 00 Fodrász Egyéb szolgáltatások 

  33 815 01 0001 33 01 Szakképesítés-ráépülés: 
Parókakészít  ” 

 
3.) Az R. 1. számú melléklete az alábbi 199. sorral egészül ki: 
 

Szakképesítés OKJ-ben szerepl  adatai 

[Sorszám 
Sorszáma azonosító száma megnevezése 

Szakmacsoport 
megnevezése] 

„199. 425. 55 810 02 0000 00 00 Fogyasztóvédelmi  
szakasszisztens Egyéb szolgáltatások”  
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4.) Az R. 1. számú melléklete az alábbi 200. sorral egészül ki: 
 

Szakképesítés OKJ-ben szerepl  adatai 

[Sorszám 
Sorszáma azonosító száma megnevezése 

Szakmacsoport 
megnevezése] 

„200. 426. 31 521 28 0000 00 00 Járm ipari fémalkatrész-
gyártó Gépészet” 

 

 

 
2. melléklet a 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelethez 
 
 
1.) A R. 2. számú mellékletében az Épít anyag-ipari technikus szakképesítés után 
következ  Épület- és építménybádogos szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményei helyébe a következ  szakmai és vizsgakövetelmény lép: 

 
„BÁDOGOS 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

I. 
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL  ADATOK 

 
1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 07  
 
2. A szakképesítés megnevezése: Bádogos 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Szakképesítés-

elágazások 
    

    Azonosítószám: 31 582 07 0010 31 01 
    Megnevezés: Épület- és építmény bádogos 
    Azonosítószám: 31 582 07 0010 31 02 
    Megnevezés: Ipari szigetel -bádogos 
 
3.3 Szakképesítés-

ráépülés 
Nincs   
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4. Hozzárendelt FEOR szám: 7633 
5. Képzés maximális id tartama: 

Szakképesítés megnevezése 
Szakképzési 
évfolyamok 

száma 
Óraszám 

Bádogos 2 2000 
 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Épület- és építmény bádogos 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet  az e rendelet 3. számú 

mellékletében az építészet szakmacsoportra 
meghatározott kompetenciák birtokában. E 
kompetenciák megszerezhet ek a szakképzést 
el készít  évfolyam keretében is.  

  Vagy 
 
 Iskolai el képzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 
 
 Szakmai el képzettség: - 
 
 El írt gyakorlat: - 
 
 Elérhet  kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya:  30% 
3. Gyakorlat aránya : 70% 

(Az elmélet/gyakorlat arány az „el rehozott” szakképzés esetében a szakmai 
képzésre vonatkozik) 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Id tartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhet  
 Ha szervezhet , mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
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SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Ipari szigetel -bádogos 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet  az e rendelet 3. számú 

mellékletében az építészet szakmacsoportra 
meghatározott kompetenciák birtokában. E 
kompetenciák megszerezhet ek a szakképzést 
el készít  évfolyam keretében is. 

  Vagy 
 
 Iskolai el képzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 
 
 Szakmai el képzettség: - 
 
 El írt gyakorlat: - 
 
 Elérhet  kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya:  30% 
3. Gyakorlat aránya:  70% 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 
 Id tartama (évben vagy félévben): - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhet  
 Ha szervezhet , mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

1. A szakképesítéssel legjellemz bben betölthet  munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

7633 Épület-, építménybádogos 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemz  leírása: 
Munkaterületen a munka megkezdésének feltételeit ellen rzi 
Munkát el készít 
Helyszíni tervezést, ellen rzést végez 
Helyszíni felmérést, ellen rzést végez 
El készít  munkát végez 
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El regyártást végez 
Függ eresz-csatornát szerel 
Fekv eresz csatornát készít 
Párkányon ül  csatornát készít 
Attika csatornát készít 
Hajlat- vagy vápacsatornát készít 
Szegélylemezeket készít 
M helyben próbaszerelést végez 
El regyártott elemeket helyszínre szállít 
Lefolyócsöveket felszerel 
Szell z sisakot, kúpos cs hüvelyt készít 
Tet kibúvót készít 
El regyártott rendszereket szerel 
Tartó-, távtartószerkezetet szerel 
H szigetel  réteget szerel cs vezetéken 
H szigetel  réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken 
H szigetel  réteget szerel kazánon, porleválasztón 
Véd burkolatot szerel cs vezetéken 
Véd burkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken 
Véd burkolatot szerel kazánon, porleválasztón 
Beépített szigetelés  burkolatot szerel cs szerelvényeken 
Vízvet ket, rozettákat szerel 
A hulladékot fajtánként összegy jti, munkahelyét takarítja 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetel  
 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0459-06 Épít ipari közös feladatok I. 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez 
Felméri a munkafeladat id beli végrehajthatóságát, megtervezi a 
munkafolyamatot 
Anyagszükségletet számol 
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökr l, gépekr l 
Ellen rzi a felhasználásra kerül  anyagokat 
Felvonul a megfelel  eszközökkel, munkaer vel a munkaterületre 
Egyeztet a tervez vel, a kivitelezésben résztvev  más szakmák 
képvisel ivel, a megrendel vel 
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet 
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Helyszíni méréseket végez 
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket 
A tervek alapján esetenként vázlatot készít 
Megel z  munkafolyamat produktumát ellen rzi 
Eszközeivel levonul a munkaterületr l 
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról 
Összegy jti és szakszer en tárolja a keletkezett hulladékot 
Anyagok, eszközök szakszer  tárolását biztosítja 
Munkakörének megfelel  naplót vezet 
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, t z- és környezetvédelmi oktatáson 
vesz részt 
Ellen rzi a munkavédelmi eszközöket 
Használja (biztosítja) az el írt munkavédelmi eszközöket 
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét 
Betartja a sajátos munkabiztonsági el írásokat 
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényez ket 
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en 
intézkedik 
Teljesíti a m emlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, 
m szaki el írások rá vonatkozó rendelkezéseit 
Megteszi a szükséges teend ket a keletkezett környezetszennyezéssel 
kapcsolatban 
Részt vesz a számlák összeállításában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Anyagmennyiség-meghatározás 
C Rendelési dokumentumok 
C Szállítás 
C Munka megkezdésének feltételei 
B Munkaterület átadás-átvételének szabályai 
C Az elvégzett munka dokumentálása 
B Hulladékkezelés 
B Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás 
C Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek) 
C Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló) 
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi el írások 
B Els segélynyújtás 
B T zvédelem 
A T zveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése 
C Hatósági el írások 
A Véd ruhák, véd felszerelések használata 
B Környezetvédelem 
C Felmérés szabályai 
C Kiviteli tervek 
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 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szint  számítógéphasználat 
3 Elemi számolási készség 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
4 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése 
4 Építészeti jelképek értelmezése 
4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése 
5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Precizitás 
Szervez készség 

 
Társas kompetenciák: 

Interperszonális rugalmasság 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Rendszerez  képesség 
Numerikus gondolkodás, matematikai készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2604-10 Épület- és építménybádogos feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Biztosítja a vagyonvédelmet 
Gondoskodik az energiaellátásról 
El készíti az alapanyagokat 
Szerkesztést, el rerajzolást végez 
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel 
Fémlemezeket hajlít 
Beszegést, peremezést végez 
Fémlemezeket összekapcsol 
Átlapolásokat készít 
Korcolást készít 
Ragasztott kötést létesít 
Forrasztást készít 
Szegecskötést készít 
Leer sítéshez rögzítést készít 
Tartóelemeket ellen riz 
Korrózióvédelmet végez 
Elemeket készít 
Elemeket formára hajt 
Elemeket földön összeszerel 
Elemeket ellen riz 
Kiegészít  elemeket készít 
Csatornaszögletet készít 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 79. szám 22897

 

Véglemezes elemet készít 
Betorkollócsonkot készít 
Csatornaszögletet, véglemezes elemet és betorkollócsonkot csatlakoztatja 
a földön 
Csatornaelemeket egymáshoz rögzíti 
Csatornaelemeket tet n elhelyezi, beállítja, rögzíti 
Átlapolásokat leforrasztja 
A csatornaelemeket, csöves és lapos beszegéssel ellátja 
Cs hüvelyt készít, helyszínen elhelyezi 
Szegélylemezt felszerel, rögzít 
Csatornabélés elemméreteit meghatározza, szabja, beszegi, profilt kialakít 
Csatornatartó vasakat felszerel 
Mozgóhézagot, csatornaszögletet, véglemezt és betorkollócsonkot készít, 
felszerel 
Homloklemezt elhelyez (külön igény esetén) 
Összeépítend  lemezeket a helyszínen összeépíti 
Mozgóhézagot készít 
Véglemezt kialakít 
Lefolyóelemet készít 
Elemeket vízfolyás irányában kett s korcolással összekapcsolja 
Rögzít nyelveket elhelyezi 
Vápalemezeket tet höz rögzíti 
Párkányszegélyt készít 
Fal- és kéményszegélyt készít 
Oromszegélyt készít 
Szegélylemezeket rögzíti 
A cs  jellemz  méreteit kiszámítja 
Cs bilincsek helyét meghatározza 
Cs tartó gy r ket elhelyezi 
Meghatározza az íves elemek méreteit, számát 
Cs bilincseket elhelyez 
Függ leges lefolyócsöveket helyszínen összeszereli, rögzíti 
Kifolyókönyököket elhelyez 
Kúpidomot, tölcséridomot, hengert készít 
Merevítéseket forraszt 
Beszereli a tet síkba a kibúvót 
Ellen rzi a kijutás lehet ségét 
M anyag csatornarendszert szerel 
Rézlemez anyagok rendszerét szereli 
Galvanizált acéllemez-csatornarendszert épít be 
Horganyzott acéllemez-csatorna elemeket alkalmaz 
Vízfolyást ellen riz 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Épít anyagok általános tulajdonságai 
C Természetes építészeti anyagok 
C Építési köt anyagok 
C Beton és vasbeton 
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C Építési m anyagtermékek 
C Építési kerámiatermékek 
C Víz-, h - és hangszigetel  anyagok 
B Fémek 
C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok 
C Égetett agyag 
B Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai 

tulajdonságai 
B A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei 
B Idomanyagok 
B Köt elemek 
B Kiegészít  elemek 
B Hosszúság és területmérés 
B Szögmérés 
B Épületbádogos-munkák szakszámításai 
B Felszín, köbtartalom 
B Szabványok 
B Méretmegadási módok, szerkesztés 
B M szaki el írások, m veleti, alkalmazástechnikai utasítások 
B Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tet alaprajzok, homlokzati rajzok, 

rajzi jelölések 
B Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak m szaki rajza, 

részletrajza 
C Ábrázolásmódok 
B Állványozás 
B Anyagvizsgálat 
C Épületszerkezetek építési technológiája 
C Szigetelés 
C Fedél- és födémszerkezetek 
C Hagyományos és korszer  tet fed  technológiák 
B Tartó- és rögzít szerkezetekkel kapcsolatos lakatosmunkák 
C Tet szerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos ácsmunkák 
B Lyukasztógépek 
B Fúrógépek 
B Él- és ívhajlítógépek 
B Hornyoló- és göngyölít gépek 
B Korckészít  gép 
B Vak(POP)-szegecsel  gépek 
B Vágószerszámok 
B Forrasztószerszámok 
B Szerel  és bontó kéziszerszámok 
B Bádogos munka segédeszközei 
B Épületbádogos szerkezetek és szerkezeti elemek készítése 
B K m ves szerkezetek fedéseinek készítése, felszerelése, felújítása 
B Vízgy jt  és vízlevezet  szerkezetek készítése, felszerelése, felújítása 
B Kemény és lágy fedés  tet k bádogos szerkezeteinek készítése, 

felszerelése, felújítása 
B Használati és berendezési tárgyak, fémlemez-szerkezetek és szerkezeti 

elemek készítése 
B Bádogosipari m anyag szerkezetek összeépítése, felszerelése, felújítása 
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B Lemezfedések készítése, felszerelése, felújítása 
B Tet - és épületdíszít  bádogos munkák készítése, felújítása 
B Légtechnikai berendezések bádogos munkáinak (légcsatornák és idomok) 

készítése, felszerelése, felújítása 
B Kovácsolás, h kezelés 
B Fémek képlékeny alakításának eljárásai 
B A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai 
B Korrózió fogalma, a korrózió elleni védelem változatai 
B Szerelés és bontás 
C Szerkezet-, méret- és min ség-ellen rzés 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Építészeti m szaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Építészeti m szaki rajzról vázlat készítése 
4 Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tet alaprajzok, homlokzati rajzok, 

rajzjelölések olvasása, értelmezése 
4 Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak m szaki 

rajzainak, részletrajzainak olvasása, értelmezése 
3 Tervdokumentációk olvasása, értelmezése 
4 M szaki rajz jelölésrendszerének értelmezése 
5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer 

értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 
4 Geometria használati készség 
5 Mér - és jelöl  eszközök használata 
4 Rajzolóeszközök használata 
5 Tet fedési szerel  kéziszerszámok használata 
4 Faipari gépek és szerszámok használata 
5 Szerel - és bontószerszámok használata 
4 Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata 
5 Forrasztóeszközök használata 
3 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Látás 
Egyensúlyérzék 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
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Önállóság 
Pontosság 
Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Felfogóképesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0886-06 Általános vállalkozási feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Egyszer  árajánlatot készít 
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) 
feltételeket 
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad 
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel 
Reklamációt intéz 
Számlát állít ki az elvégzett munkáról 
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszer  indítási, m ködtetési feladatait 
Közrem ködik kisebb társas vállalkozás m ködtetésében 
Tájékozódik a piaci igényekr l 
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a 
technológiai változásokhoz 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D Alapszint  munkajog (munkaadó, munkavállaló) 
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok 
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi 

ismeretek 
C Számlázás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Kézírás 
1 Elemi szint  számítógéphasználat 
3 Információforrások kezelése 
3 Elemi számolási készség 
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Személyes kompetenciák: 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Rugalmasság 

 
Társas kompetenciák: 

Interperszonális rugalmasság 
 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Nyitott hozzáállás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2603-10 Ipari szigetel -bádogos feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Helyszíni bejárást végez, felméri a munkaterületet 
Felméri a munkafeladat id igényét, a munkafolyamatot megtervezi 
Munkaterületen a munka megkezdésének feltételeit ellen rzi 
Kiszámítja az anyag- és eszközszükségletet, megtervezi a létszámigényt 
Gondoskodik a szükséges anyagokról, gépekr l és eszközökr l 
Átveszi és ellen rzi a kivitelezéshez szükséges anyagokat 
Egyeztet a megrendel vel, tervez vel és a kivitelezésben résztvev  más 
szakmák képvisel ivel 
Átveszi, illetve átadja a munkaterületet, munkát 
Felvonul a munkaterületre a megfelel  anyagokkal, eszközökkel és 
munkaer vel 
Helyszíni izometrikus felmérést végez 
Értelmezi a kiviteli terveket, összehasonlítja a helyszíni felméréssel 
El regyártást végez 
M helyben próbaszerelést végez 
El regyártott elemeket helyszínre szállít 
Tartó-, távtartószerkezetet szerel 
H szigetel  réteget szerel cs vezetéken 
H szigetel  réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken 
H szigetel  réteget szerel kazánon, porleválasztón 
Véd burkolatot szerel cs vezetéken 
Véd burkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken 
Véd burkolatot szerel kazánon, porleválasztón 
Beépített szigetelés  burkolatot szerel cs szerelvényeken 
Vízvet ket, rozettákat szerel 
Ellen rzi az eltakarásra kerül  szerkezeteket, a megel z  munkafolyamat 
eredményét 
Gondoskodik a munkahely rendjér l, a munkaterület folyamatos tisztán 
tartásáról 
Gondoskodik az anyagok és eszközök szakszer  tárolásáról 
Összegy jti és szakszer en tárolja a keletkezett hulladékot 
Részt vesz a biztonságtechnikai, t z- és környezetvédelmi oktatáson 
Ellen rzi a munkavédelmi felszereléseket 
Dokumentálja a tevékenységét 



22902 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 79. szám

 

Gondoskodik az el írt munkavédelmi eszközökr l és rendeltetésszer en 
használja azokat 
Gondoskodik a munkaterület rendjér l, balesetmentességér l és 
védelmér l 
Betartja a helyi üzemre el írt sajátos munkabiztonsági el írásokat 
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényez ket 
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en 
intézkedik 
Teljesíti a m szaki el írások, a környezetvédelmi- és egyéb jogszabályok 
rá vonatkozó rendelkezéseit 
Megteszi a szükséges intézkedéseket a keletkezett 
környezetszennyezéssel kapcsolatban 
A hulladékot fajtánként összegy jti 
Adatot szolgáltat a számlák összeállításához 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Épít anyagok általános tulajdonságai 
C Természetes építészeti anyagok 
C Építési köt anyagok 
C Beton és vasbeton 
C Építési m anyagtermékek 
C Építési kerámiatermékek 
C Vízszigetel anyagok 
C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok 
B Fémek 
B Ásványgyapot h szigetel anyagok 
B Kerámiaszálas h szigetel anyag 
B Kalcium-magnézium szilikátszálas h szigetel anyag 
B Habüveg h szigetel anyag 
B Kalciumszilikát h szigetel anyag 
B Mikroporózus h szigetel anyag 
B Duzzasztott perlit 
B Kemény m anyaghabok 
B Lágy m anyaghabok 
B Parafa h szigetel anyag 
B Véd burkolatokhoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és 

technológiai tulajdonságai 
B Véd burkolatokhoz használt m anyagok fizikai, kémiai, mechanikai és 

technológiai tulajdonságai 
B Az ipari bádogos szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei 
B Idomacélok 
B Köt elemek 
B Párazáró rétegek anyagai 
B Hosszúság-, terület- és szögmérés 
A Izometrikus felmérési és jelölési rendszer 
B Ipari szigetel -bádogos munkák szakszámításai 
B Felszín és térfogatszámítás 
B Szabványok és m szaki el írások 
B Alkalmazástechnikai és technológiai el írások 
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B Ipari és épületgépészeti cs rendszerek, készülékek, tartályok kazánok rajzi 
ábrázolása 

B Méretmegadási módok, véd burkolati elemek szerkesztése 
B Állványozási munkák el írásai 
B H szigetelési és véd burkolati anyagok vizsgálata 
B Cs vezetékek, szerelvények, légtechnikai rendszerek és füstgázvezetékek 

h szigetelése 
B Tartályok és készülékek h szigetelése 
B Kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések h szigetelése 
B K olajfinomítók berendezéseinek h szigetelése 
B Tartó- és távtartó szerkezetek gyártása, szerelése 
B H szigetelt cs vezetékek, szerelvények, légtechnikai rendszerek és 

füstgázvezetékek véd burkolatai 
B H szigetelt tartályok és készülékek véd burkolatainak kivitelezése 
B H szigetelt kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések 

véd burkolatainak kivitelezése 
B K olajfinomítók h szigetelt berendezéseinek véd burkolatainak 

kivitelezése 
B Mér - és hegyes körz k 
B Acél derékszögek 
B Rajzsablonok 
B Lyukastó szerszámok és gépek 
B Fúró- és csavarbehajtó gépek 
B Él- és körhajlító gépek 
B Kézi- és elektromos peremez  gépek 
B Körkivágó gépek 
B Kézi lemezvágó ollók 
B Karos-, íves- és tábla lemezvágó gépek 
B Számítógéppel vezérelt plazma- és elektromos üzem  lemezvágó gépek 
B POP szegecsel k 
B Korrózió fogalma, korrózió elleni védelem változatai, szigetelés alatti 

korrózió (CUI) megel zése 
B Véd burkolatok tömít anyagai, tömítési technológiák 
B Véd burkolati elemek szakszer  gyártása, szerelése, bontása 
B Kész ipari h szigetel  és véd burkolati rendszerek méret- és 

min ségellen rzése 
 

 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi számítógéphasználat 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Olvasható kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Épületgépészeti m szaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Épületgépészeti m szaki rajzról vázlat készítése 
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4 Ipari bádogos munkákkal kapcsolatos rajzok, rajzjelölések olvasása, 
értelmezése 

4 Izometrikus rajzok olvasása, készítése ipari berendezésekr l felmérés 
alapján 

3 Tervdokumentációk olvasása, értelmezése 
4 M szaki rajzok jelölésrendszerének értelmezése 
5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer 

értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 
4 Térgeometriai használati készség 
5 Mér - és jelöl eszközök használata 
4 Rajzolóeszközök használata 
5 H szigetel  réteg, tartószerkezetek és véd burkolat szereléséhez 

szükséges kéziszerszámok használata 
4 Idomacélok daraboló és megmunkáló gépeinek használata 
5 Finomlemezek szabásához, megmunkálásához szükséges gépek 

használata 
3 Anyagok és el regyártott burkolati elemek mozgatásához szükséges 

gépek, eszközök használata 
 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Térlátás 
Egyensúlyérzék 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Pontosság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Együttm ködési készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Felfogóképesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Ellen rz  képesség 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 

 
A 31 582 07 0010 31 01 azonosító számú, Épület- és építmény bádogos 

megnevezés  szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0459-06 Épít ipari közös feladatok I. 
2604-10 Épület- és építménybádogos feladatok 
0886-06 Általános vállalkozási feladatok 
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A 31 582 07 0010 31 02 azonosító számú, Ipari szigetel -bádogos megnevezés  
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
0459-06 Épít ipari közös feladatok I. 
2603-10 Ipari szigetel -bádogos feladatok  
0886-06 Általános vállalkozási feladatok 

 
 

V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele.  
Iskolai rendszer  szakképzés esetén: Az utolsó szakképz  évfolyam eredményes 
elvégzése, amely egyenérték  a modulzáró vizsga eredményes letételével 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0459-06 Épít ipari közös feladatok I. 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése 
számítógépen 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a 
munkafolyamat megtervezése (id terv), 
munka- baleset- és környezetvédelmi el írások alkalmazása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 70 perc 
 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2604-10 Épület- és építménybádogos feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Épületbádogos-szerkezetek (vízgy jt  és vízlevezet  szerkezetek), 
szerkezeti elemek készítése, szerelése 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 150 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Tet - vagy épületdíszít  és egyéb bádogos munkák elvégzése, fémlemez-
szerkezet készítése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 150 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Tet - vagy homlokzati rajz alapján vázlatrajz készítés, anyagszükséglet 
számítás 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Anyagfelhasználás és gyártásismeret 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 35% 
2. feladat 35% 
3. feladat 20% 
4. feladat 10% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0886-06 Általános vállalkozási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Vállalkozás indítása, piackövetés, számla-, nyugtakibocsátás 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 45 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
4. vizsgarész 
2603-10 Ipari szigetel -bádogos feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

H szigetel -bádogos szakma elméleti alapjai, szerepe, szerkezeti elemei 
és kialakítása. H szigetel  anyagok, meleg- és hidegtechnológiai 
szigetelés, véd burkolati rendszerek. 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 180 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

H szigetelés készítése cs modellen, el írt anyaggal, technológiával, 
véd burkolati elem szerkesztése, gyártása méretezett rajz alapján. 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama:  300 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

H technikai alapismeretek, h szigetelés feladatai, gazdaságossága, 
h szigetel  anyagok, el regyártás, -szerelés, munkabiztonság, izometrikus 
felmérés 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 25% 
2. feladat 50% 
3. feladat 25% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 582 07 0010 31 01 azonosító számú, Épület- és építmény bádogos 
megnevezés  szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a 
vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 70 
3. vizsgarész: 10 

 
A 31 582 07 0010 31 02 azonosító számú, Ipari szigetel -bádogos megnevezés  
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 70 
3. vizsgarész: 10 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér  
szempontjai 

- 
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VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

Ép
ül

et
- é

s 
ép

ítm
én

y 
bá

do
go

s 

Ip
ar

i s
zi

ge
te

l
-b

ád
og

os
 

Anyagmozgató eszközök X X 
Mér eszközök X X 
Jelöl eszközök X X 
Forrasztóeszközök X   
Lemezollók X X 
Fogók X X 
Kalapácsok X X 
Szegecsez k X X 
Elektromos kézi kisgépek X X 
Fémipari kéziszerszámok X X 
Szerel szerszámok X X 
Telepített lemezmegmunkáló gépek, felszerelések X X 
M szaki dokumentáció X X 
Számítógép X X 
Szoftverek X X 
Nyomtató X X 
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X X 
Anyagmozgató gépek, eszközök X X 
Szerel - és bontószerszámok X X 
Lemezmegmunkáló szerszámok X X 
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VII. 
EGYEBEK 

 
Iskolai rendszer  képzéseknél az összefügg  szakmai gyakorlat id tartama: 2 
szakképz  évfolyam esetén az els  tanévet követ en 160 óra, 3 szakképz  évfolyam 
esetén az els  tanévet követ en 80 óra a második tanévet követ en 120 óra.” 
 
2.) A R. 2. számú mellékletében az Érdekérvényesít  (lobbi) szakreferens 
szakképesítés után következ  Fodrász szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményei helyébe a következ  szakmai és vizsgakövetelmény lép: 

 
„FODRÁSZ 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

I. 
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL  ADATOK 

 
1. A szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Fodrász  
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs  
 
3.2 Szakképesítés-

elágazások 
Nincsenek  

 
3.3 Szakképesítés-

ráépülés 
  

  Azonosítószám:  33 815 01 0001 33 01 
  Megnevezés Parókakészít  
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5311 
 
5. Képzés maximális id tartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Fodrász 2 2000 
Parókakészít  - 1000 
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II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fodrász 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet  az e rendelet 3. számú 

mellékletében az egyéb szolgáltatások 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhet ek 
a szakképzést el készít  évfolyam keretében is 

  Vagy 
 
 Iskolai el képzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai 

végzettség 
  Vagy  
  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

27. § (4) bekezdése szerint - kizárólag 
szakképzési évfolyamon megszervezett 
szakiskolai nevelésben és oktatásban részt 
vev  tanulók esetében - a nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 

 
 Szakmai el képzettség: - 
 
 El írt gyakorlat: - 
 
 Elérhet  kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30% 
 
3. Gyakorlat aránya: 70% 

(Az elmélet/gyakorlat arány az „el rehozott” szakképzés esetében a szakmai 
képzésre vonatkozik) 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Id tartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhet  

 Ha szervezhet , mikor: az utolsó szakképz  évfolyamot megel z en 
 

 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
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SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Parókakészít  
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Szakmai el képzettség: 33 815 01 1000 00 00 Fodrász  
  33 7812 01 Fodrász 
 
 El írt gyakorlat: - 
 
 Elérhet  kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek  
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30% 
 
3. Gyakorlat aránya: 70% 

 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemz bben betölthet  munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

5311 Fodrász, borbély 
 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemz  leírása: 
 

Megteremti a vállalkozás feltételeit 
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira 
Fogadja a vendéget 
El készít  feladatokat végez 
Hajmosást végez 
A haj és fejb r kisebb rendellenességeit ápolja 
Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint 
Tartós hullámosítást, egyenesítést végez  
N i hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint 
Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint 
Gyermek hajvágást végez 
Hajformázást végez 
Arcborotválást végez 
Bajusz- és szakállkezelést végez 
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Hajmunkákat végez 
Speciális fodrászati tevékenységet végez 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat 
Házi hajápolásra tanácsot ad 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

33 815 02 Kéz- és lábápoló, m körömépít  
52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 

 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megválasztja a vállalkozás formáját 
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét 
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, 
dokumentációkat, nyomtatványokat 
Elkészíti az üzleti tervet 
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit 
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét 
a m ködési engedély kiadásakor és a szolgáltatás m ködése során 
folyamatosan 
Leltárt készít 
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési 
lehet ségeket 
Marketing és PR tevékenységet folytat 
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket 
Ellen rzi a gépek üzemképes állapotát 
El készíti a véd felszerelést 
El készíti a napi dokumentációt 
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs m veleteket 
Feltölti a készletet 
Tisztítja és fert tleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket 
Karbantartja az eszközöket és a gépeket 
A felhasznált textíliát fert tleníti, mossa, vasalja 
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján 
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról 
Szelektíven gy jti a hulladékot 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Vállalkozási formák 
D Piackutatás alapjai 
C Pénzügy alapjai 
C Számvitel alapjai 
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai 
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei 
D Pályázatírás alapjai 
D Marketing alapjai 
C Jogi alapok 
C Biztonságos munkavégzés feltételei 
C Villamosság-biztonságtechnika alapjai 
D Balesetvédelem 
D T zvédelem 
D Közegészségügy 
D Veszélyes hulladékok kezelése 
C Kommunikáció alapjai 
C Pszichológiai kultúra 
C Etika alapjai 
C Szolgáltatásetika 
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos m ködés fenntartásához 

szükséges szabályok 
C Fogyasztóvédelmi szabályok 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép használat 
3 Olvasott szöveg megértése 
3 Fogalmazás írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Döntésképesség 
Szervez készség 
Önállóság 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság 
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Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Információgy jtés 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6112-11 Fodrászatban alkalmazott alapm veletek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segít kész 
viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást fejb rön, hajon kikérdezéssel, tapintással, 
szemrevételezéssel 
M veleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  eszközöket, segédeszközöket 
Fert tleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
B rpróbát végez 
Vendégnyilvántartást, fest könyvet vezet, esetleg számítógép segítségével 
El készíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint 
Beteríti a vendéget 
A mosás típusának, céljának megfelel en elvégzi a mosási m veletet, 
esetleg masszázst is végez 
Befejez  feladatként ápolja a hajat és a fejb rt, helyre állítja a pH-t 
Kiválasztja a fejb r- és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és 
technológiákat 
Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint 
Összeállítja a kívánt színnek megfelel  festéket az oxidációs emulzió 
koncentrációjának, a keverési aránynak megfelel en és meghatározza a 
hatóid t 
Elvégzi a hajfestési m veletet 
Emulgeál 
El pigmentál, pigmentál 
Elvégzi az sz haj festését a megfelel  anyagok alkalmazásával 
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, 
anyagokat, eszközöket 
Elvégzi a megtervezett színezési m veletet 
Összeállítja a kívánt színnek megfelel  extra felvilágosító hatású anyagot az 
oxidációs emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelel en és 
meghatározza a hatóid t 
Elvégzi a hajszín-világosítást az els sz kítés, utánsz kítés alapelvei, 
technológiája szerint 
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, 
eszközöket, hatóid t 
Elvégzi a megtervezett melírozási m veleteket 
Kiválasztja a hajtípusnak megfelel  anyagokat (pl.: eltér  pH-jú oldatokat, 
el kezel ket) eszközöket, hatóid t 
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A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési 
m veletet 
Elvégzi a közömbösítést, fixálást 
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez) 
Festi, színezi a szakállt, bajuszt, el készíti, m veleti tervet készít, elvégzi a 
vegyszeres m veletet, utókezelést végez 
Tanácsot ad otthoni hajápolásra 
Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít 
Vékony és vastag hajsüt vassal frizurát készít 
Formázza a hajat csavaróval, csipesszel (gy r zéssel) 
Száraz hajat formáz hajsüt vasakkal vagy hajsimítóval 
Száraz hajat felt z, fon, sodor az alkalmi frizurához ill  díszítést alkalmaz 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai kultúra tényez i 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
C B r anatómiai felépítése és élettana 
B Hajszál hossz- és keresztmetszete 
B Haj, arcsz rzet élettana 
B Haj és fejb r elváltozásai és rendellenességei 
B Hajmosási alapismeretek 
B Haj és fejb r ápolása 
B Arcápolás és borotválás 
A Hajfestés folyamatának technológiái 
A Színezés, tónusbiztosítás 
A Sz kítés és színelvonás technológiája 
A Melírozás technológiája 
A Színkeverés 
A Haj tartós formaváltoztatásai 
B Vizes haj formázása 
B Száraz haj formázásának módjai 
B Tervezés technológiai folyamata 
B El készítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fert tlenít szerek alkalmazási módjai 
B Hajszínváltoztatók tulajdonságai 
B Tartós formaváltoztatás anyagai 
B Hajrögzít k, finistermékek fajtái 
B Hígítási, keverési arányok számítása 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
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2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
1 Elemi szint  számítógép használat 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Térlátás 
Formaérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezési képesség 
Áttekint  képesség 
Értékelési képesség 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6113-11 Alaphajvágás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segít kész 
viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást fejb rön, hajon kikérdezéssel, tapintással, 
szemrevételezéssel 
M veleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  eszközöket, segédeszközöket 
Fert tleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
Megtervezi és elvégzi a n i alaphajvágást  
Meghatározza a különböz  alaphajvágási követelmények vezet tincseit és a 
vezet tincsek hosszát 
Meghatározza a vezet  tincshez viszonyítva a térbeli kiemelési szöget 
A hajvágás folyamatában, menetében folyamatos, szakaszos ellen rzést 
végez 
Biztosítja a szükséges szimmetriát és ellen rzi  
Folyamatosan megjeleníti az átmenetképzést és ellen rzi   
Az alaphajvágás formájának és kiemelésének megfelel  hajszárítást végez 
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Meghatározza a „0”pontot 
A formának megfelel en ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont 
Átmenetet képez ollóval (stuccol) 
Borotvával átvékonyítja a hajat 
Hajnövési széleket tisztára borotválja 
Férfi klasszikus frizurát készít kézi szárítóval és kefével 
Alkalmazza a klasszikus forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit 
Kialakítja a végs  formát a megfelel  finistermékek segítségével 
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (f nöz) 
Elvégzi a borotválás el készít  m veleteit 
Elvégzi a borotválást a megfelel  irányok és borotva fogások alkalmazásával 
Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait 
Bajuszt, szakállt vág és formázza azt 
Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelel  anyagokkal, eszközökkel, 
technológiával, magatartással 
Tanácsot ad otthoni hajápolásra 

 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai kultúra tényez i 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
B Hajszál hossz- és keresztmetszete 
B Haj, arcsz rzet élettana 
B Különböz  korok stílusjegyei,  
B Különböz  korok hajviselettörténete, 
B Különböz  geometriai formák  
C Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával  
B Arc idegei: V. és VII. 
B Arc és nyak izmai 
B Arcformák, fejformák, el nytelen tulajdonságok korrigálása 
B Koponya csontjai, koponyaformák, koponyarendellenességek 
B  A hajas fejb r területi felosztása, illetve különböz  területek szakszer  

megnevezése 
B Az elkülönített területi egységek tudatos sorrendi alkalmazása 
B Alapleválasztások és ezekhez kapcsolódó sík és térbeli szögek  
B Haj és fejb r elváltozásai és rendellenességei 
B Hajmosási alapismeretek 
B Haj és fejb r ápolása 
B Arcápolás és borotválás, borotvafogások 
B Arcborotválás menete, technológiája 
B Klasszikus modell bajusz- és szakállformák  
B Nyak- és fülfazonok  
A Hajvágás 
A N i hajvágás 
A Férfi hajvágás 
B Gyerekhajvágás 
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B Vizes haj formázása 
B Bajusz- és szakállkezelés 
B Száraz haj formázásának módjai 
B Tervezés technológiai folyamata 
B El készítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fert tlenít szerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzít k, finistermékek fajtái 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Térlátás 
Formaérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 

 
 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezési képesség 
Áttekint  képesség 
Értékelési képesség 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6114-11  Frizurakészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

 
Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segít kész 
viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást fejb rön, hajon kikérdezéssel, tapintással, 
szemrevételezéssel 
M veleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  eszközöket, segédeszközöket 
Fert tleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
Megtervezi a divat hajvágási formákat, ehhez kiválasztja és meghatározza az 
alkalmazott technikákat 
Kialakítja a divatigény szerint a fej területi felosztását a hajvágáshoz, 
hajszárításhoz 
Meghatározza a felosztások sorrendiségét 
Meghatározza a vezet  tincset és a hajvágási szögeket 
A megtervezett formához a szükséges technológiákkal és technikákkal 
precízen és tudatosan elvégzi a hajvágást 
A haj tömegét tudatosan megváltoztatja 
A hajvágási eszközöket szakszer en és balesetmentesen alkalmazza 
Ellen rzi a n i divathajvágást a különböz  hajvágási technológiáknak 
megfelel en 
A frizura formájának megfelel en hajszárítást végez 
A megszárított hajon befejez  hajvágási technológiákat alkalmaz 
Férfi divatos frizurát készít különböz  kézi szerszámokkal az aktuális 
divatnak megfelel en 
Alkalmazza a különböz  hajvágási és hajvékonyítási technikákat 
A férfi divatfrizurával harmonizáló arcsz rzetet készít 
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit 
A száraz haj formázó termékeit tudatosan, szakszer en, divat szerint 
alkalmazza 
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (f nöz) 
Hosszú hajat formáz felt zéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával 
Az alkalmi frizurának megfelel en felosztja a fej területeit 
A felt zéshez használt eszközöket precízen, balesetmentesen alkalmazza, 
az elvárásoknak megfelel en használja 
A száraz haj formázásához szükséges eszközöket rendeltetésszer en 
használja 
A frizurához a tiszta, száraz hajat igény szerint el készíti 
Hangsúlyozza a haj területi és tömegbeli különbségeit, melyek kialakításához 
pótrészeket, póttincseket is használhat 
Az alkalmi frizura kialakításához ismeri és alkalmazza a különböz  
technikákat és technológiákat, a hajat fonja, sodorja, szövi 
Megválasztja a díszek anyagait és azokat esztétikusan elhelyezi 
A modell személyiségéhez harmonizáló alkalmi frizurát készít 
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A frizura hangsúlyozásához, formájához megtervezi a haj színváltoztatását, 
tartós formaváltoztatását és elvégzi a kívánt vegyszeres m veletet 
Hajhosszabbítást végez az ismert technológiákkal 
N i, férfi alkalmi, extrém hajviseletet készít 
Tanácsot ad otthoni hajápolásra 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai kultúra tényez i 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
B Hajszál hossz- és keresztmetszete 
B Haj, arcsz rzet élettana 
B Haj és fejb r elváltozásai és rendellenességei 
B Különböz  korok, divatirányzatok 
B Bajusz, szakállformák 
B Különböz  geometriai formák ismerete 
C Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával  
B Arcformák, fejformák, el nytelen tulajdonságok korrigálása 
B  A hajas fejb r területi felosztása, illetve különböz  területek szakszer  

megnevezése 
B Az elkülönített területi egységek tudatos sorrendi alkalmazása 
B Hajmosási alapismeretek 
B Haj és fejb r ápolása 
B Arcápolás és borotválás, borotvafogások 
B Arcborotválás menete, technológiája 
B Nyak- és fülfazonok ismerete 
B Száraz haj formázásának módjai 
C Hajmunka 
B Tervezés technológiai folyamata 
B El készítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fert tlenít szerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzít k, finistermékek fajtái 
B Hajszín változtatási eljárások  
B A haj tartós formaváltoztatási m veletei 

   
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
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4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 
3 Segédeszközök szükséges használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Formaérzékelés 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 
Empátia 
Kommunikációs készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezési képesség 
Áttekint  képesség 
Értékelési képesség 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6115-11 Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A vágott hajat fert tleníti 
A vágott hajat szakszer en, az egészségügyi el írásoknak megfelel en 
tárolja 
Információt kér a kívánt szolgáltatásról 
Konzultál, tanácsot ad, empatikusan, segít készen viselkedik 
M veleti tervet készít 
Méretet vesz paróka, pótrész, tupé készítéséhez 
Kiválasztja (vendég együttm ködésével) a kívánt hajszínt, hajhosszúságot 
Megbeszéli a frizura stílusát, formáját 
Tresszelés elmélete, gyakorlata: 

 Kiválasztja a megfelel  hajszínt (keverés), min ségét, hosszúságát 
 Tressz eszközet szakszer en használja 
 Különböz  tresszelési technológiákat alkalmat 
 Ismeri és rajzzal ábrázolja a tresszelés munkafolyamatát 
 Felszereli a tresszpadot 
 Kartácsot - gerebent helyesen használja 
 Háromféle tresszt (egyszer , Angol, baba) készít (10-10cm) 
 Komplexen elkészíti a melírozott frufru pótrészt 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Vágott haj fert tlenítése, tisztítása 
A Tompára, hosszra húzása 
A Méretvétel szakszer  alkalmazása 
A Színkeverés 
B Vágott haj szerkezete 
B A haj rendeltetésszer  tárolása 
B Festés – színváltoztatás, tartós formaváltoztatás 
C Higiénia 
C Kommunikáció 
C Etikai alapismeretek 
C Esztétika 
A Hajtincsezés, keratinozás 
A Hajcsomózás 
A Tresszelés anyagai, eszközei 
A Tresszpad ismerete 
A Tresszelés technikája 
A Pót arcsz rzet készítése tresszelési technológiával (pajesz) 
B Tresszeléssel alkotott póthajak alkalmazása 
B A knipfeléssel készített póthajak alkalmazása 
A Frizura kialakítása 
C Fonatkészítés 
A Tresszelés fajtái 
A Knipfelés fajtái 
B Pótrészek javítása 
 

 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Térlátás 
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Társas kompetenciák: 
Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 
Kommunikációs készség 
Empátia  
 

Módszerkompetenciák: 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezési képesség 
Áttekint  képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6116-11 Parókakészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Knipfelés elmélete, gyakorlata: 
 Megtervezi a haj színét, hosszúságát, s r ségét és a választékot 
 Megtervezi a szalagkidolgozás menetét 
 Megtervezi a knipfelés munkafolyamatát 
 Felfeszíti a monturt, pótrészt, tupét 
 Kidolgozza a szalagot 
 Knipfeléssel parókát, pótrészt, tupét (s r ségnek megfelel en) készít 

Preparálást végez: 
 A hajat tincsenként leköti 
 Preparáló fára tekeri madzag, cérna segítségével. 
 Vágott haj kif zése 
 Száradás után leszedi 

Méretet vesz pótrészhez, tupéhoz (hajhiányának figyelembe vételével) 
Parókához meghatározza a körméretet 

 homloktól- tarkóig 
 fült l- fülig  
 halántéktól- halántékig 
 tamplitól- tampliig  
 valamint nyakméretet 

   Pót arcsz rzetet készít knipfelési technológiával  
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Tet  pótrész készítése 
B Haj szakszer  leválasztása 
B Eszközök, anyagok ismerete 
B Tet  pótrész felvarrása 
C Hajfestés, hajszínezési eljárások 
C Haj összevágása, frizura kialakítása 
C Tet  pótrész összevágása a saját hajjal 
B Baleset- és t zvédelmi el írások betartása 
B Benzines tisztítás (valódi haj) 
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B Samponos tisztítás (m szál) 
A Fejre feszítés (szerel fej) 
C Berakás 
C Szárítás 
C Fésülés 
A Parókák, pótrészek javítása 
B Kiszolgálás 
C Csomagolás 
B Preparálás 
A Csomózás (knipfelés) fajtái 
B Krepp készítés 
B Duplacsomó 
B Szalagok kidolgozása 
B Választék készítés 
B Tambura (fehér) választékkészítés 
B Tupé készítés 
C Pótrészek összeállítása 
C Paróka anyagai 
C Csomózás munkafolyamata a haj színválasztásának megfelel en 
A Részparókák készítése  

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

Személyes kompetenciák: 
Stabil kéztartás 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 
Kommunikációs készség 
Empátia  
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Módszerkompetenciák: 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezési képesség 
Áttekint  képesség 

 
 

A 33 815 01 1000 00 00 azonosítószámú Fodrász megnevezés  szakképesítés 
szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
6112-11 Fodrászatban alkalmazott alapm veletek 
6113-11 Alaphajvágás 
6114-11 Frizurakészítés 

 
33 815 01 0001 33 01 azonosítószámú Parókakészít  megnevezés  szakképesítés-

ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

6115-11 Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások 
6116-11 Parókakészítés 

 
 

V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
 
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 
1200 óra igazolt szakmai gyakorlat 
 
Iskolai rendszer  szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképz  évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték  a 
modulzáró vizsga eredményes letételével 
 
MKIK által szervezett eredményes szintvizsga teljesítése 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Munkavédelem, környezetvédelem 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Dokumentálás, nyilvántartás vezetés számítógéppel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 40% 
3. feladat 20% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6112-11 Fodrászatban alkalmazott alapm veletek  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Dauer kialakítása - tartóshullámosító vízzel- modellen   
- A dauer m anyag csavarókkal (facsavaró nem használható): iránya, vastagsága 
igazolja, hogy a csavarás a frizura jellegének megfelel   
- A dauervíz hajtípusnak való helyes megválasztása 
- A felválasztások arányosak, egyforma tömeg ek 
- A dauerpapír, dauert k segítségével, törés-, pipamentes kialakítás az egész fejen  
- A fixálási folyamat helyes alkalmazása 
- A vízhullám technikával készült frizura.  

 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc munkafolyamat + 60 perc kiegészít  vegyi folyamat + 60 perc 

vízhullám frizura kialakítása és fésülés 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban.  
 

- 5-ös színmélységnél sötétebb alapszín nem festhet   
- Legalább 8 db fóliát kell elhelyezni, amely lehet f zött-, lapmelír 
- A festés folyamán legalább két színmélységet kell felvilágosítani divatszínre, 
vagy legalább 70% sz hajat kell divatszínre festeni 
- Ha t  – után – festést végez a vizsgázó, a lenövésnek minimum 1 cm-nek kell 
lenni 
- Az els  festés technológiájánál a negatív allergiatesztet, b rpróbát 
dokumentálni kell  
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- A melír a hajt t l kezd djön 
- A hajtömeg lehet melírozott, de a kialakítás során bizonyítani kell az új 
melírszín kialakítást 
- A melír kett  színmélység különbséget kell, hogy adjon 
- Kézi hajszárítóval történ  frizurakészítés  

 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: munkafolyamat 45 perc + 90 perc vegyi folyamat hatóideje + 30 perc 

frizura készítése f nhullámmal 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Komplex szakmai ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 35% 
2. feladat 35% 
3. feladat 30% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6113-11 Alaphajvágás  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A) N i alaphajvágás csak ollóval, lefelé hosszabbodó forma 
 

- Az alap hajvágási m velet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz 
felosztása  
- Az anatómiai pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa 
ki a vezet  tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát 
és átmenetképzését 
- Balesetmentesen alkalmazza a hajvágás m veletét, a hajterületek 
leválasztását és ellen rzését  
- 4 cm hajvágás és új forma kialakítása kötelez   
- A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással 
lehet elkészíteni. 
- A hajvágás és a hajszárítás külön értékelend ! 
- A vizsgabizottság a hajvágást vizesen, felválasztásokkal ellen rzi. 
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Lefelé hosszabbodó forma 
A haj hossza ennél a formánál a fej legmagasabb pontjánál kell a 
legrövidebbnek lennie. 
 Vezet  passzé készítése a fej legmagasabb pontjától kiindulva a 

tarkó irányába 
 Függ leges leválasztásokkal haladjon a fülig 
 A fejtet  részen is legyen egy vezet  passzé 
 Folytassa az oldalrészek vágását összekötve a fejtet  vezet  

passzéjával 
 Ellen rizze az egészet vízszintes kiemelésekkel! 

 
 
B) Férfi klasszikus vágás, szárítás  
- A hajhoz a fejtet n minimum 8 cm hosszú, a tarkó, fül körül minimum 1 cm 
legyen  
- Készítend  választékkal vagy választék nélküli klasszikus hajvágás, szárítás  
- A kiindulási „0” pont meghatározása után a fül körül és a tarkórészen lév  haj 
vágása stuccolással történjen  
- A haj a fülre a fazonvágás után nem lóghat, éles tiszta fazon vágása kötelez   
- Oldalfazon kiborotválása kötelez   
- Vízszintes kiindulási vonal „0” pont, csak kontúr nélkül borotválható ki 
- A fejtet t és az oldalhajakat borotvával át kell vékonyítani úgy, hogy a 
klasszikus frizura szárítása, fésülése kialakítható legyen, hullám- és 
tincsmentesen  
- Hajvágógép és ritkító olló, valamint tapperolló nem használható  
- A vizsga folyamán minimum 1 cm haj vágása kötelez  a fejtet n lév  
hajhosszból is 
- A hajvágás és a hajszárítás külön értékelend ! 
- A hajvágást a vizsgabizottság felválasztásokkal ellen rzi. 

 A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 105 perc 
   
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
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4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6114-11 Frizurakészítés  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A) Aktuális divatos n i hajvágás, szárítás 
 

- A fejterületeken alkalmazza a szükséges felt zéseket, tegye láthatóvá és 
bizonyítsa be a hajvágás folyamán a tudatos és felépített hajvágási 
technikákat  
- Minimum 4 cm hajvágás és új forma kialakítása kötelez   
- Munkájával az aktuális divat stílusjegyeket alkalmazza, bizonyítsa 
- A hajszárítás kapcsolódjon a hajvágás stílusához, tegye kompletté a 
munkafolyamatot a tökéletes frizura érdekében  
- Alkalmazza a száraz hajon a befejez  hajvágási technológiákat  
- Az el re elkészített festéssel, melírrel tegye kompletté a divatkövetést, a 
stílust! 

 
B) Konty – alkalmi frizura díszítéssel 
- Becsavart, megszárított, vagy sima, kiengedett hajból felt zésekkel, olyan 
frizurát alakítson ki, ami összhangban van a vendége, modellje karakterével, 
megjelenésével  
- A díszítés hangsúlyozza a modell teljes megjelenését, kapcsolódjon a frizura 
alkalmi jelleghez  
- Csatok, hajt k, gumik és kontybetétek alkalmazása megengedett.  
 
C) Aktuális férfi divatos vágás, szárítás  

- A hajhossz a fejtet n minimum 8 cm hosszú, a tarkó és fül körül minimum  
1 cm legyen  
- A vizes haj vágása az aktuális divat szerint úgy történjen, hogy 
technológiában, formában bizonyítsa jártasságát  
- Divatos jelleg alakuljon ki  
- Az új forma és eltér  frizura vágása során az egész fej területén hajvágást 
kell végezni, minimum 2 cm-es mértékben  
- Ritkítóolló, hajvágógép használata megengedett  
- Az el re elkészített hajszín kombinációval hangsúlyozza a stílust, a 
divatkövetést 
- A hajvágás és a hajszárítás külön értékelend ! 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Komplex kommunikációs szakmai vizsgafeladat  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

Szóbeli 
Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 90% 
2. feladat 10% 
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5. Vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6115-11 Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások   
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A paróka készítés elméleti ismeretei  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A) Háromféle technológiával elvégzett tressz készítése 10-10 centiméter 
terjedelemben, valamint melírozott frufru tresszelése és összevarrása  
B) Babafejen legalább két technológiával minimum 20-20 tincs hajdúsítás illetve 
hajhosszabbítás elvégzése 
 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 180 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 25% 
2. feladat 75% 

 
6. Vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
6116-11 Parókakészítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat 
Végezzen szerelvénykészítést, valamint a kész szerelvényen készítsen választékot 
és els  hajnövést knippfelési technológiával! 

- Egy teljes fejhez méretezett szelvényen készítsen választékot, amely 
kapcsolódik az els  hajnövés készítéséhez 
- A választéknak minimum 6 centiméteresnek kell lennie  
- Az els  hajnövéseknél jobbra és balra minimum 3 centiméter hosszban  
- Az elkészítend  knipfelési mennyiségi legalább 10 négyzetcentiméternek kell, 
hogy legyen!  

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 210 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, 
valamint tanácsadás az otthoni kezelésre alkalmazásra. 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 70% 
2. feladat 30% 
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3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan: 
 
A 33 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Fodrász megnevezés  szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 

1. vizsgarész  10  
2. vizsgarész  20  
3. vizsgarész  35  
4. vizsgarész  35  

 
A 33 815 01 0001 33 01 azonosító számú, Parókakészít  megnevezés  
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 

5. vizsgarész  50  
6. vizsgarész  50  

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentések feltételei:  
 A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér  

szempontjai:  
 

A Fodrász és a Parókakészít  szakmai vizsga akkor tekinthet  sikeresnek, ha az 
összes vizsgarészt vizsgafeladatonként legalább 51%-ra teljesítette a vizsgázó. A 
vizsgázó a szakmai vizsgát folytathatja és javítóvizsgát a sikertelen 
vizsgafeladatból/vizsgafeladatokból kell tennie. 
 

 
VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

 F
od

rá
sz

 
P

ar
ók

a-
ké

sz
ít

 

Kiszolgáló- és várakozószékek X  
Tükör X X 
Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok X X 
Hajmosótál X X 
Fehérnem k (törölköz , kis kend , vágókend , vegyszeres beterít  
kend , kötény, stb.) X X 

Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágógép, hajsüt vasak, hajsimító, 
stb.) X  

Hajszárítóbúra (klimazon vagy infrazon, g zbúra) X  
Hajvágás eszközei (nyes , borotva, olló, ritkító olló, tapper olló) X X 
Hajformázás eszközei (hajsüt vasak, berakó csavarók, csipeszek, 
hajt k, csatok) X X 

Tartós hajformázás eszközei (dauercsavarók, dauert , dauerpapír, 
nyaktál) X X 

Hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mér henger, fest tál, ecset, 
beterít  kend , véd keszty ) X X 

Borotválás eszközei (borotva, borotvaecset, borotvatál) X  
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Oktatás eszközei (projektor, számítógép, frizuratervez  szoftver) X  
Hajvizsgáló készülék X  
Hajvastagság mér   X  
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények X X 
Gereben  X 
Leszorító a gereben rögzítéséhez  X 
Kartács  X 
Tresszpad – komplett  X 
Tresszcérnák  X 
Rézdrót  X 
Sodrógép  X 
Hajcsavaró készülék, és különböz  vastagságú orsók  X 
Különböz  méret  szerel  fafejek (50-60cm)  X 
Különböz  méret  szerel  parafafejek (50-60cm)  X 
Fa és parafa fejek állványai  X 
Párnák,  hajpótrészek víz- és vashullámosításához  X 
Knipfel t k (csomozót k)   X 
Szerel fogók (laposfogók)  X 
Szilvavas  X 
Kis kalapácsok  X 
Haj f zésére, festésére szolgáló m anyag edények (2-3 l-es 
nagyságban)  X 

Fejnélküli, könnyen hajlítható szerel szegek (1cm-es)  X 
Szabócentiméter  X 
Szabókréta  X 
Varrócérna  X 
Gy sz k  X 
Varrót k  X 
Szalagok  X 
Zsinórok  X 
Rugók  X 
Vesetál, t l, hálószövet  X 
Vágott humán haj (többféle hosszúságban)  X 
M haj  X 
Állati sz rök (Angóra, jak, bivaly…)  X 
Hajvágáshoz nyes , borotva, ollók  X 
Hajcsavarók (többféle méretben)  X 
Hajcsipeszek  X 
Elektromos vagy gázmelegít  készülék  X 
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VII. 
EGYEBEK 

 
1. Iskolai rendszer  képzéseknél az összefügg  szakmai gyakorlat id tartama: 2 
szakképz  évfolyam esetén az els  tanévet követ en 160 óra, 3 szakképz  évfolyam 
esetén az els  tanévet követ en 80 óra a második tanévet követ en 120 óra.” 
 
 
 
 
3.) A R. 2. számú melléklete a Munkaügyi, munkavédelmi felügyel  szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelményei után a következ  Fogyasztóvédelmi 
szakasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével egészül ki: 
 

 
„ FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKASSZISZTENS 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

I. 
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL  ADATOK 

 
 

1. A szakképesítés azonosító száma:  55 810 02 0000 00 
 

2. A szakképesítés megnevezése:  Fogyasztóvédelmi szakasszisztens 
 

3. Szakképesítések köre:  
 

3.1. Részszakképesítés Nincs  
 

3.2. Szakképesítés-elágazások Nincsenek  
 

3.3. Szakképesítés-ráépülés Nincs  
 

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3129 
 

5. A képzés maximális id tartama: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Fogyasztóvédelmi szakasszisztens 2 - 
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II.  
EGYÉB ADATOK 

 
 

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fogyasztóvédelmi szakasszisztens 
 

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
Bemeneti kompetenciák:  – 
Iskolai el képzettség: érettségi 
vizsga 
Szakmai el képzettség:  – 
El írt gyakorlat: – 
Elérhet  kreditek mennyisége: 120 
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 

 
2. Elmélet aránya: 55% 

 
3. Gyakorlat aránya: 45% 
 
4. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhet  
 
5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges  

 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemz bben betölthet  munkakör, foglalkozás 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

3129 Egyéb technikusok 
 
 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemz  leírása 
 

Munkája során betartja és betartatja a fogyasztóvédelem hazai és Európai Uniós 
szabályait, tisztában van a kereskedelem, vendéglátás, – ide értve a közétkeztetést 
is – szolgáltatások fogyasztóvédelmi vonatkozásaival. Ismeri és alkalmazza az 
élelmiszertechnológiák alapjait, az élelmiszerbiztonság és min ségirányítás f  
elemeit, az egészséges táplálkozás szabályait. Munkacsoportot irányít, a munkája 
közben felmerül  kommunikációs feladatokat megoldja. Használja az informatikai és 
telekommunikációs eszközöket. Alkalmazza a vonatkozó jogi szabályozásokat. 
Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges alapvet  élelmiszeripari, 
kereskedelmi, m szaki alapismeretekkel, jártas a fogyasztóvédelmi ellen rzés jogi 
hátterében és gyakorlatában. 
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Idegenforgalom és egészséges életvitel területén szerzett ismereteit használja a 
fogyasztóvédelmi ellen rzések során, képes értékelni a vendéglátás és kapcsolódó 
szolgáltatások színvonalát. 
A termékellen rzés folyamatában szakszer en jár el, képes a folyamat önálló 
jogszer  végig vitelére. 
Az élelmiszerellen rzés területén: a HACCP és a legfontosabb nyomonkövetési 
rendszerek alapjainak ismeretében képes ezek m ködésének ellen rzésére, ismeri 
és alkalmazza a legfontosabb klasszikus és m szeres élelmiszermin sítési 
módszereket. 
A fogyasztóvédelem területén: ismeri és alkalmazza a fogyasztóvédelem hazai és 
EU szabályzását, képes a panaszok felvételére, önálló kivizsgálására, jelentés 
készítésére, valamint tanácsadásra. 
Az önképzés területén: igényes az új technológiák megismerésére, a jogi szabályzás 
változásainak követésére, törekszik sz kebb szakterülete minél mélyebb 
megismerésére. 
A kommunikáció területén: képes a szakmai szövegek olvasás, illetve hallás utáni 
megértésére, legalább egy világnyelven szakmai körökben információk fogadására, 
illetve átadására. 
 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezé

55 621 01 Agrármenedzser-asszisztens 
 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1745-06  Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Ismeri a vezet  mérnökök munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket 
Egyéb programokat alkalmazási szinten ismer 
Számítógépes rendszereket és hálózatokat tervez, üzemeltet 
Kommunikációtechnikai és számítógépes vev szolgálat és kereskedelmi feladatokat 
ellát 
Min ségbiztosítási rendszert kidolgoz és alkalmaz 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Számítógépes programokat használ   
B Használja és kezeli az adatbázisokat 
A Telefont, fénymásolót, audiovizuális eszközöket használ 
C  Számítógépes nyilvántartást végez 
B Adatokat gy jt és nyilvántart 
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B Gazdasági és piaci környezetet értékel 
B Elemzéseket készít 
C Számítógépes vev szolgálatot szervez 
C Elemzi a gazdálkodási összefüggéseket 
B Szakirodalmat tanulmányoz 
B Prezentációt készít 
B Szervezi a munkafolyamatokat 
C Szóbeli és írásbeli el terjesztéseket készít 
C Kapcsolatot épít és ápol a társszervezetekkel 
C Idegen nyelven tárgyal 
B Tárgyilagos tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek 
A Betartja a szakirányú etika elvárásait 
A Betartja a szakirányú viselkedéskultúra elveit 
B Min séget ellen riz 
B Értelmezi a szakmai útmutatókat 
B Min séget biztosít és ellen riz 
B Biztosítja a gyártás anyag és logisztikai feltételeit 
B Min ségbiztosítási feladatokat lát el 
A  Megvalósítja a menedzsment el írásait 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1  Elemi szint  számítógép-használat 
2  ECDL 1. m. IT alapismeretek 
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2  ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2  ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 
2 ECDL 6. m. Prezentáció 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4  Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
4 Rajz olvasása, értelmezése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3  Jelképek értelmezése 
4 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 
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Személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Megbízhatóság  
Szervez készség 
Pontosság 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Döntésképesség 
Rugalmasság 
Türelmesség 
Önfegyelem 
Kitartás 
Szorgalom, igyekezet 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Stresszt r  képesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremt  készség  
Konfliktusmegoldó készség 
Konszenzuskészség  
Meggy z készség 
Segít készség 
Kommunikációs rugalmasság  
Közérthet ség 
Empatikus készség 
Fogalmazó készség 
Nyelvhelyesség 
Hatékony kérdezés készsége  
Interperszonális rugalmasság 
 
Módszerkompetenciák: 
Helyzetfelismerés 
Rendszerez  képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Tervezés 
Információgy jtés 
Logikus gondolkodás 
Problémaelemzés -feltárás 
Okok feltárása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Nyitott hozzáállás 
Emlékez képesség (ismeretmeg rzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Intenzív munkavégzés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Figyelem-összpontosítás 
Eredményorientáltság 
Felfogóképesség 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6117-11 Kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás, egészséges életmód 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Biztosítja a fogyasztóvédelmi el írások teljesülését a kereskedelem különböz  
területein  
Részt vesz az idegenforgalom és vendéglátás körébe tartozó legfontosabb 
szolgáltatások ellen rzésében 
Részt vesz az élelmiszerek szállítására, tárolására és forgalmazására vonatkozó 
speciális el írások ellen rzésében 
Részt vesz az egészséges táplálkozáshoz és életvitelhez szükséges információkkal 
kapcsolatos tanácsadásban 
Ismeretei és tapasztalata alapján min síti az idegenforgalom és vendéglátás 
területéhez tartozó szolgáltatásokat 
Korszer  táplálkozástani ismeretek birtokában segíti az ellen rz  és tanácsadói 
feladatokat ellátó személy munkáját 
Min ségbiztosítási rendszert alkalmaz  
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C A reformételek, táplálék kiegészít k összetétele, várható hatásai 
C A vendéglátás tárgyi feltételei, a szolgáltatás színvonala 
C Az élelmiszerek csoportosítása, fontosabb jellemz i, 
C Az élelmiszerekkel szemben támasztott min ségi követelmények 
C A fogyasztóvédelem vonatkozó el írásai 
B Az élelmiszerek szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények 
B A wellness szállodák jellemz i, legfontosabb szolgáltatások 
C A szabadid s programok csoportosítása, a wellness és turizmus kapcsolata  
B A szabadid s programok szervezése, a wellness programok összeállítása.  
B Integrált rendezvényszervezés metodikája 
C Az étkeztetés (élelmezés) tervezése és elemzése.  
C Az étrend-összeállítás szempontjai 
C Táplálékkiegészít k, funkcionális élelmiszerek, natur (bio) élelmiszerek  

jelent sége 
B Alternatív táplálkozási formák és táplálkozástudományi megítélésük. 
B A diétás élelmezés alapjai 
B Panaszok, bejelentések kivizsgálásának módszerei, folyamata  
B Az élelmiszerek érzékszervi min sítése 
B Az ügyfelek tárgyilagos tájékoztatása 
B A szakmai útmutatók értelmezése 
 
A szakmai készségek a szint megjelölésével: 
3 Wellness berendezések kezelése 
3 Ízek érzékelése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
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4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Jelképek értelmezése 
 
Személyes kompetenciák: 
Megbízhatóság 
Szervez készség 
Pontosság 
Önállóság 
Felel sségtudat  
Rugalmasság 
Türelmesség 
Szorgalom, igyekezet 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremt  készség  
Konfliktusmegoldó készség 
Konszenzuskészség  
Kommunikációs rugalmasság  
Empatikus készség 
Fogalmazó készség 
Hatékony kérdezés készsége  
Határozottság 
Udvariasság 
 
Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Információgy jtés 
Problémaelemzés -feltárás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Módszeres munkavégzés 
Intenzív munkavégzés 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6118-11 A fogyasztóvédelem feladatai, jogi háttere  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyeket intéz 
Folyamatosan követi és alkalmazza a fogyasztóvédelem magyar és az EU-s 
szabályozását 
Termékellen rzést, próbavásárlást – hatósági eljárás keretében – szakszer en 
lefolytat, jegyz könyvez, elemez 
Min ségbiztosítási rendszert alkalmaz 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C A fogyasztóvédelem hazai és EU-s intézményrendszere 
C A Fogyasztóvédelmi jog 
C A reklámok fogyasztóvédelmi megítélése 
C A termékellen rzés helye a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységében 
C Fogyasztóvédelmi intézkedések a szolgáltatások területén 
C A Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák m ködése 
C A fogyasztóvédelem feladatai az elektronikus úton bonyolított  

kereskedelemben 
C A fogyasztóvédelem reklámokkal kapcsolatos feladatai, ellen rzési  

lehet ségei 
B A fogyasztóvédelmi tájékoztatás 
C A Békéltet  Testület és a civil fogyasztóvédelmi szervezetek m ködése  
B A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat szankcionálása 
C Az élelmiszerekre vonatkozó legfontosabb nemzetközi és hazai jogszabályok  
C Az idegenforgalom és a vendéglátás területén végzend  hatósági ellen rzés 

szempontjai 
C Termékellen rzés 
C Az új jogszabályok értelmezése 
C Kapcsolatok építése, ápolása a társszervezetekkel  
B Min ségellen rzés 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
4  Információforrások kezelése 
 
Személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Megbízhatóság 
Szervez készség 
Önállóság 
Döntésképesség 
Rugalmasság 
Szorgalom, igyekezet 
Stresszt r  képesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
 
Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremt  készség  
Konfliktusmegoldó készség 
Konszenzuskészség 
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Segít készség 
Kommunikációs rugalmasság  
Hatékony kérdezés készsége  
 
Módszerkompetenciák: 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Problémaelemzés -feltárás 
Intenzív munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6119-11 Élelmiszermin ség és -biztonság 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Értelmezi a toxikológiai vizsgálatok eredményeit 
Alkalmazza az élelmiszerbiztonság el írásait 
Átlátja, alkalmazza a nyomonkövetés rendszerét 
Ismeri az élelmiszerek leggyakoribb és legveszélyesebb szennyez  anyagait, azok 
hatását, elvégzi meghatározásukat 
Felismeri az élelmiszerbiztonságot veszélyeztet  fizikai, kémiai, biológiai tényez ket, 
kockázatbecslést végez. 
Élelmiszermin ségi és biztonsági rendszert m ködtet 
Alkalmazza a legfontosabb klasszikus és modern élelmiszer-vizsgálati módszereket, 
önállóan értelmezi a mérési eredményeket, legfontosabb min sít  paramétereket 
Dokumentálja a mintavétel, valamint a meghatározások körülményeit, vizsgálati 
eredményeit 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Az élelmiszer adalékok csoportosítása, jellemzése 
C Élelmiszerbiztonság és nyomonkövetés alapfogalmai 
C A termék- és tételazonosítás célja, módszerei 
B A nyomonkövetési rendszerek felépítése, elemei 
B A hazai és nemzetközi élelmiszerszabványok 
C Min ség-ellen rzés módszerei, eszközei 
B Min ségügyi rendszerek az élelmiszeriparban 
B A kockázatelemzés tartalma, szükségessége, összetev i 
C Az élelmiszertechnológiai higiénia és ellen rz  rendszere 
C A tisztítás és fert tlenítés jelent sége, m veletei, környezet- és munkavédelmi 

szempontjai 
C Az élelmiszervizsgálatok rendszere, szabályozása 
C Élelmiszerek mintavétele, a mintakezelés szabályai 
C Az élelmiszeranalitika klasszikus módszerei, fontosabb paraméterek 
B Modern módszerek az élelmiszeranalitikában 
C Analitikai gyorstesztek és használatuk 
B Vizsgálati eredmények kiértékelése 
B A szakmai útmutatók értelmezése 
B Min ség biztosítása és ellen rzése 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4  Mennyiségérzék 
 
Személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Megbízhatóság  
Önállóság 
Felel sségtudat  
Kitartás 
Szorgalom, igyekezet 
Elhivatottság, elkötelezettség 
 
Társas kompetenciák: 
Segít készség 
Kommunikációs rugalmasság  
Fogalmazó készség 
Nyelvhelyesség 
Hatékony kérdezés készsége  
 
Módszerkompetenciák: 
Rendszerez  képesség 
Tervezés 
Információgy jtés 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Figyelem-összpontosítás 
 

Az 55 810 02 0000 00 00 azonosító számú Fogyasztóvédelmi szakasszisztens 
megnevezés  szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója Megnevezése 
1745-06 Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok 
6117-11 Kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás, egészséges életmód 
6118-11 A fogyasztóvédelem feladatai, jogi háttere  
6119-11 Élelmiszermin ség és -biztonság  
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V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei 
 
Az utolsó szakképz  évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenérték  a 
modulzáró vizsga eredményes letételével. 
 
A szakképzési  programban meghatározott tudásszint mérések és az összefügg  
szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképz  évfolyam 
eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. 
 
A tudásszint mérést az ajánlott képzési programban meghatározottaknak 
megfelel en jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.  
 
A szakképzési programban el írt terjedelemben és határid re elkészített 
szakdolgozat leadása.  
 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1745-06 Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Informatikai, kommunikációs, ellen rzési, tervezési feladatok megoldása  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 30 perc (felkészülési id  20 perc, válaszadási id  10 perc) 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 100% 

 
2. vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6117-11 Kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás, egészséges életmód 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Gasztronómia, egészséges táplálkozás, speciális étrendek.  
Szabadid s programok szervezése. A szolgáltatások ellen rzése. 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Önálló tervezési, feladat, vizsgálat – szakdolgozat védése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6118-11 A fogyasztóvédelem feladatai, jogi háttere  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Termékellen rzési feladat végrehajtása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A fogyasztóvédelem szervezeti rendszere, szabályzása  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6119-11 Élelmiszermin ség és -biztonság 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Élelmiszeranalitikai feladat elvégzése, jegyz könyv készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Élelmiszerkomponensek, hatásaik és vizsgálatuk, nyomonkövetés, 
kockázatelemzés, min ség-ellen rzés és min ségbiztosítás az 
élelmiszeriparban 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
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3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 55 810 02 0000 00 azonosító számú Fogyasztóvédelmi szakasszisztens 
megnevezés  szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga 
egészében: 

 
1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 30 
3. vizsgarész: 30 
4. vizsgarész: 30 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér  
szempontjai: - 

 
VI. 

ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 
 
 

 
 

 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök és felszerelések minimuma 

Fo
gy

as
zt

óv
éd

el
m

i 
sz

ak
as

sz
is

zt
en

s 
 

Számítástechnikai eszközök X 
Internet hozzáférés X 
Irodafelszerelések  X 
Jogszabály gy jtemény X 
Kommunikációs eszközök X 
Mintavétel eszközei, berendezései X 
Laborfelszerelések X 
pH-mér  X 
Konduktométer X 
Spektrofotométer X 
Polarográf X 
Gázkromatográf (GC) X 
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográf (HPLC) X 
AAS vagy ICP készülék X 
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VII. 
EGYEBEK 

 
Az összefügg  szakmai gyakorlat id tartama: 360 óra 
 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Akkreditált Iskolai rendszer  Fels fokú Szakképzés Kollégiuma Egyesület” 
 

 
 
4.) A R. 2. számú melléklete a Fogyasztóvédelmi szakasszisztens szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelményei után a következ  Járm ipari fémalkatrész-gyártó 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével egészül ki: 
 

„JÁRM IPARI FÉMALKATRÉSZ-GYÁRTÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL  ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 28 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Járm ipari fémalkatrész-gyártó 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Szakképesítés-

elágazások 
Nincsenek   

 
3.3 Szakképesítés-

ráépülés 
Nincs   

 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7415 
 
5. Képzés maximális id tartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Járm ipari fémalkatrész-gyártó 2 2000 
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II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Járm ipari fémalkatrész-gyártó 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet  az e rendelet 3. számú 
mellékletében a gépész szakmacsoportra 
meghatározott kompetenciák birtokában. E 
kompetenciák megszerezhet ek a szakképzést 
el készít  évfolyam keretében is. 
Vagy 

 
Iskolai el képzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség  
 

 Szakmai el képzettség: - 
 
 El írt gyakorlat: - 
 
 Elérhet  kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30% 
3. Gyakorlat aránya: 70% 

 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 
 Id tartama (évben vagy félévben): - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhet  
 Ha szervezhet , mikor:  
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 



22948 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 79. szám

 

III. 
MUNKATERÜLET 

1. A szakképesítéssel legjellemz bben betölthet  munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

7415 Öntödei foglalkozású 
 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemz  leírása: 

 
Betartja a munka-, t z- és környezetvédelmi el írásokat 
Alkatrészgyártást el készít 
Járm ipari fémalkatrészeket gyárt 
Mér - és gyártóeszközöket kezel 
Öntött alkatrészgyártást el készít 
Öntött alkatrészeket gyárt 
Önt formát gyárt 
Öntödei berendezéseket kezel 
H kezelt-alkatrészgyártást el készít 
H kezelt-alkatrészeket gyárt 
H kezel  berendezéseket kezel 
Szakmai ellen rzést végez 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

31 521 02 0000 00 00 CNC forgácsoló 
54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus 
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos 
31 521 12 0000 00 00 H kezel  
31 521 23 0000 00 00 Önt  
33 521 08 0000 00 00 Szerszámkészít  

 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, t z- környezetvédelmi és 
min ségbiztosítási feladatok  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil:  

Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi el írásokat 
Betartja és betartatja a t zvédelmi el írásokat 
Betartja és betartatja a környezetvédelmi el írásokat 
Rendet tart a munkahelyi környezetében 
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Tisztán tartja a munkahelyi környezetét 
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi el írásokat 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a munka-, t z- és környezetvédelemmel kapcsolatos 
események kivizsgálásában, dokumentálásában 
Részt vesz a munkabiztonsági javaslatok kidolgozásában 
Részt vesz a mentésben, els segélyt nyújt 
Havaria esetén (baleset, t z, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a 
megfelel  szerveket (ment k, t zoltóság, környezetvédelem, 
katasztrófavédelem) és az érvényesutasítások/rendelkezések szerint jár el 
Betartja és betartatja a min ségbiztosítási rendszer el írásait, utasításait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó 
el írásokat 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgy jtés szabályait 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A      Környezetvédelem 
A      T zvédelem 
A      Munkabiztonság 
A      T zoltó berendezések, eszközök 
A      T zkár bejelentése 
A      Els segélynyújtás 
C      Munkavégzés szabályai 
C      Min ségbiztosítási alapismeretek 
C      Min ségbiztosítási Kézikönyv 
A      Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Információforrások kezelése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Els segélynyújtás 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felel sségtudat 
Szabálykövet  magatartás 
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Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerez  képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó 
dokumentumokat (m hely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszer bb 
hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, m szaki 
leírás, gépkönyv stb.) 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és 
alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, m szaki táblázatok, 
gyártmánykatalógusok) 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára 
vonatkozó dokumentációt (technológiai el írások, m veletterv, m veleti 
utasítás, m szaki leírás, gépkönyv stb.) 
El készíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 
segédanyagokat, el re gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, 
mér eszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és 
emel berendezéseket, személyi véd felszereléseket 
Egyszer  gépészeti m szaki rajzokat készít 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, mer legesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 
El rajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (f részelés, 
reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, 
felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.) 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, 
fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés) 
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Egyszer  alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez m velet-, illetve 
szerelési tervet készít 
Közrem ködik min ségbiztosítási feladatok megvalósításában  

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B M szaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások (m veleti, szerelési terv) értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata 
C Mérési utasítás 
B Mértékegységek 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könny fémötvözetek 
C Szabványos színesfémötvözetek 
B M szaki mérés eszközeinek ismerete 
B Hosszméretek mérése és ellen rzése 
B Szögek mérése és ellen rzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellen rzése 
B El rajzolás 
C Reszelés, f részelés, köszörülés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
B Gépi forgácsolás szerszámai 
A Gépi forgácsoló alapeljárások gépei 
A Esztergálás 
A Fúrás, furatmegmunkálás 
B Marás 
B Gyalulás, vésés 
B Köszörülés 
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emel - és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
B Szabványhasználati ismeretek 
B Min ségbiztosítási alapismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Információforrások kezelése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Szabadkézi vázlatkészítés 
2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 M szaki táblázatok kezelése 
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5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése 
5 Egyszer  alkatrészek elkészítéséhez m velet-, illetve szerelési terv 

készítése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Gépipari mér eszközök használata 
3 Egyéb mér eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felel sségtudat 
Térlátás 
Szabálykövetés 
Testi er  
Térérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekint  képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerez  képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezési képesség 
Absztrakt gondolkodás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 
Ellen riz felületi érdességet 
Mér idomszerrel 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellen rzését végzi 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, 
tulajdonságaik, jellemz  felhasználási területeik 

C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, 
technológiai tulajdonságai 

B Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könny fémötvözetek 
C Szabványos színesfémötvözetek 
C Anyagvizsgálatok 
B M szaki mérés eszközeinek ismerete 
A Mechanikai hosszmérések 
C Mérés optikai mér eszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakh ség és helyzetpontosság ellen rzése 
C Mér lapok, termékkísér  lapok, bárcák, feliratozás stb. 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4 M szaki táblázatok kezelése 
3 Roncsolásos anyagvizsgálatok 
3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
3 Technológiai vizsgálatok 
5 Gépipari mér eszközök használata 
4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
4 Mérési jegyz könyv készítése 

 
 
Személyes kompetenciák: 

Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
Felel sségtudat 
Pontosság 
Önállóság 
Precizitás 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Emlékez képesség (ismeretmeg rzés) 



22954 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 79. szám

 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerez  képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6120-11 Járm ipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 
Alapanyagot el készít 
Segédanyagot el készít 
Kiválasztja a megfelel  h kezelési eljárást 

 Meghatározza a munkadarab felmelegítésének és h ntartásának id tartamát 
Kiválasztja a h t közeg fajtáját és a leh tés módját 

 Gondoskodik a gépen el írt paraméterek beállításáról 
 A munkájához szükséges kisgépeket használja 
 Anyagvizsgáló berendezést kezel 

Mérleget kezel 
 Anyagvizsgálatot végez 
 Figyeli a berendezések m szaki állapotát 
 Biztonsági ellen rzéseket végez 
 Rögzíti és jelzi a m szak alatt történt rendellenességeket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A A metallurgiai folyamatok kémiai, fémtani alapja 
B Acélok h ntartásakor lejátszódó folyamatok 
B Fémek hevítésekor lejátszódó folyamatok 
B Fémek h tésekor lejátszódó folyamatok 
A H kezelési eljárások 
C Felületkezelés 
B Gyártási dokumentáció  
C M szaki rajzok alaki és formai ismerete 
B H kezelések rajzi jelölése 
B Öntészeti rajzjelölések 
B Anyagjelölés (Melegüzemi) 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 
B Elektronikus okmányolás 
B Anyagel készítés 
B Anyagbiztosítás, anyagmozgatás 
B Kohászati alapanyagok, segédanyagok 
B Kohászati el készít  m veletek 
B Segédberendezések  
A H mérsékletmérés 
A Próbavétel 
A Anyagvizsgálat (Anyagszerkezettani) 
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
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A Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika 
B Gépbeállítás, gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.) 
A T zvédelem 
A Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése, szelektív hulladékgy jtés 
 

 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szint  számítógép használat 
3 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelv  íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Információforrások kezelése 
3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
2 Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
3 M szaki táblázatok kezelése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mér eszközök, mér m szerek használata 
5 Gép kezel szerveinek kezelése 
4 Anyagvizsgáló berendezések kezelése 
5 Súly (tömeg) mérés 
5 H mérsékletmérés 
5 M bizonylatolás 
5 Hulladékkezelés 
5 Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata 
 

Személyes kompetenciák: 
Állóképesség 
Kézügyesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Döntésképesség 
Precizitás 
Testi er  

 
Társas kompetenciák: 

Segít készség 
Közérthet ség 
Határozottság  
Visszacsatolási készség  

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6121-11 Járm ipari fémalkatrész-gyártó feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Fémet homokformába önt: 
 Beformázza az önt mintát 
 Formázógépet kezel 
 Kézi szerszámokat kezel 
 Mintafeleket formából eltávolít 
 Összeállítja a formát 
 A formát leönti 
Fémet héjformába önt: 
 Készre süti a héjformát 
 Formát összeállít 
 A formát leönti 
Kokillaöntést végez: 
 El készíti a kokillát (tisztítja, el melegíti, mázzal bevonja) 
 Fémet kokillába önt 
 Öntvényt ellen riz 
Nyomásos öntést végez: 
 Szerszámot el készít (tisztít, ellen riz, el melegít) 
 Önt gépet kezel 
 Öntvényt ellen riz 
Magkészítést végez: 
 Szerszámot el készít 
 Maglöv  gépet kezel 
 Magot készít (vízüveges, furángyantás) 
Befejez  m veleteket végez: 
 Ellen riz, dokumentál 
 Gyártmánykísér  lapokat kezel 
H kezelést végez: 
 Felhevíti a munkadarabot az adott eljárás figyelembe vételével 
 H ntartja a felhevített munkadarabot  
 Normalizálás során leh ti a munkadarabot nyugvó leveg n 
 Lágyítás során leh ti a munkadarabot a kemencével együtt 
 Edzés és nemesítés során leh ti a munkadarabot  
 Kérgesítés során leh ti a munkadarabot a h álló dobozzal együtt 
 Kéregedzés során leh ti a munkadarabot vízben vagy olajban 
 Felületi edzés során leh ti a munkadarabot folyamatos vízsugárral 
 Edzés során feszültség mentesíti a munkadarabot  
 Nemesítés során megereszti a munkadarabot  
 Kéregedzés során feszültség mentesíti a munkadarabot  
 Felületi edzés során feszültség mentesíti a munkadarabot 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Fémöntészet  
B Fémek öntészeti tulajdonságai 
B Vasöntészet sajátosságai 
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B Acélöntészet sajátosságai 
B Alumíniumöntészet sajátossága 
B Fémöntés berendezései és technológiája 
A Nyomásos önt gép felépítése 
A A kokillaöntészet jellemz i 
A Öntvényanyagok, olvasztási, öntési jellegzetességek 
C A formázástechnológia alapjai 
A A formázás alap és segédanyagai 
A A formázás szerszámai 
A A formázás mér eszközei 
A Forma és magkészítési módok 
A Magkészítés berendezései 
B Kemencekezel i alapismeretek 
C Kemence vezérl  berendezések 
E Kemence karbantartás 
A H mérsékletmérési módok, eszközök 
C H t anyagok 
B Szabványok és egyéb segédletek 
B Öntvények ábrázolása, öntvényrajz értelmezése 
A Gyártásközi ellen rzés, termékkísér  dokumentum 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek  

1 Elemi szint  számítógéphasználat 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
2 Szakmai nyelv  íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Öntészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Kéziszerszámok használata 
5 Homokformázás 
5 Héjforma készítés 
5 Magkészítés 
5 Formázógép kezelése 
5 Maglöv  gép kezelése 
5 H mérséklet mérése 
5 Nyomásos önt gép kezelése 
5 Mér eszközök használata 
5 Gyártásközi ellen rzés 
5 Munkabiztonsági eszközök használata 
5 Környezetvédelem 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Felel sségtudat 
Önállóság 
Kézügyesség 
Tapintás 
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Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatfenntartó készség 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
A környezet tisztántartása 
 

A 31 521 28 0000 00 00 azonosító számú, Járm ipari fémalkatrész-gyártó 
megnevezés  szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, t z- 

környezetvédelmi és min ségbiztosítási feladatok 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
6120-11 Járm ipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok 
6121-11 Járm ipari fémalkatrész-gyártó feladatok 

 
 

V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Iskolai rendszer  szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképz  évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték  a 
modulzáró vizsga eredményes letételével 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, t z- környezetvédelmi és 

min ségbiztosítási feladatok 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és t zvédelmi ismeretek 
Els segélynyújtás, újraélesztés 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 30 perc 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Min ségbiztosítási alapismeretek 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 75% 
2. feladat 25% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással, az ehhez kapcsolódó 
technológiai dokumentáció készítése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Anyagvizsgálati mérések 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Összetett méret-, alak-, helyzetellen rzés 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc  
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6120-11 Járm ipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok 
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  
Járm ipari fémalkatrész-gyártáshoz szükséges alapanyag, segédanyag 
ellen rzése, anyagvizsgálat, a végzett munka dokumentálása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Alapanyagok, segédanyagok, anyagvizsgálati eljárások, öntési-, h kezelési 
eljárások m szaki rajz értelmezése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
 írásbeli  
Id tartama:  60 perc  
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 60% 
2. feladat 40% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6121-11 Járm ipari fémalkatrész-gyártó feladatok 

 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Járm ipari fémalkatrész-gyártó feladat végrehajtása (technológiai 
dokumentáció alapján kokillaöntés el készítése, vagy önt forma 
készítése, vagy magkészítés) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Adott darab h kezelésének el készítése és végzése a megadott 
technológia alapján 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Járm ipari fémalkatrész-gyártás 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 25 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 35% 
3. feladat 25% 
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3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 521 28 0000 00 00 azonosító számú, Járm ipari fémalkatrész-gyártó 
megnevezés  szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga 
egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 30 
5. vizsgarész: 40 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér  
szempontjai 

 
VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

Já
rm

ip
ar

i 
fé

m
al

ka
tré

sz
-g

yá
rtó

 

Els segélynyújtás eszközei X 
Környezetvédelmi eszközök, berendezések X 
Kéziszerszámok X 
Mér eszközök X 
Mér berendezések X 
Anyagvizsgáló berendezések X 
H mérsékletmér k X 
Kisgépek X 
Munkapadok X 
Szerszámgépek X 
Gépi szerszámok X 
Egyéni véd eszközök X 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X 
Mérlegek X 
Öntödei mér eszközök X 
Önt homok kezel  eszközök X 
Önt forma készít  eszközök X 
Formázószekrények X 
Rázóasztal X 
Elektromos hevít kemencék X 
H kezel  alapeszközök X 
Számítógépek és hardver eszközök X 
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VII. 
EGYEBEK 

 
Iskolai rendszer  képzéseknél az összefügg  szakmai gyakorlat id tartama: 90 óra” 
 
 
 
3. melléklet a 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelethez 
 
1) Az R. 4. számú mellékletének a 98. sora helyébe a következ  szöveg lép: 
 

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szerepl  adatai 

[Sorszám 
Sorszáma azonosító száma 

 
megnevezése 
 

A 37/2003. (XII. 27.) OM 
rendelet szerinti 
szakképesítés 
azonosító száma és 
megnevezése] 

„98 198. 31 582 07    Bádogos 
- 

  31 582 07 0010 31 01 Szakképesítés-elágazás: 
Épület- és építmény bádogos 

31 5216 02 Bádogos 
és épületbádogos 

  31 582 07 0010 31 02 Szakképesítés-elágazás: 
Ipari szigetel -bádogos 

-” 

 
2) Az R. 4. számú mellékletének a 185. sora helyébe a következ  szöveg lép: 
 

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szerepl  adatai 

[Sorszám 
Sorszáma azonosító száma 

 
megnevezése 
 

A 37/2003. (XII. 27.) OM 
rendelet szerinti 
szakképesítés 
azonosító száma és 
megnevezése] 

„185. 354. 33 815 01 1000 00 00 Fodrász 
33 7812 01 Fodrász 

  33 815 01 0001 33 01 Szakképesítés-ráépülés: 
Parókakészít  

33 7812 01 Fodrász” 

 



A nemzeti fejlesztési miniszter 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelete

a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §

(1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

„b) a földgázszállítási tevékenységet végzõ, a rendszerirányítási tevékenységet végzõ, a földgázelosztási és a

földgáztárolási mûködési engedélyesekre (a továbbiakban: szállítói, rendszerirányítói, elosztói vagy tárolói

engedélyes) és a rendszerhasználókra,”

(terjed ki.)

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) és aab) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték]

„aaa) mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kilépõ csonkja, amelyen keresztül a rendszerhasználó

igénye alapján a szállított földgáz a csatlakozó földgázrendszerbe kerül,

aab) olyan virtuális betáplálási pontja, amelyen az elosztói szigetüzembe földgáztermelésbõl származó betáplált

földgáz a szállítórendszerbe elszámolás-technikailag átadásra kerülhet,”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aah) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték]

„aah) részét képezõ, mérési rendszerrel nem rendelkezõ a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerint

meghatározott magyar gázkiegyenlítési pont,”

(3) Az R. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a következõ aai) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában

a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték]

„aai) Horvát Köztársaság és Magyar Köztársaság államhatárának Drávaszerdahely felöli betáplálási pontja,”

(4) Az R. 2. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„q) gáznapi átlaghõmérséklet: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározott

átlaghõmérséklet,”

(5) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ y) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„y) fizikai áramlással ellentétes irányú (Backhaul) kapacitás: a földgáz olyan nem fizikai szállítását lehetõvé tevõ

kapacitás, amely segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a rendszerüzemeltetõ a fizikai

áramlás irányú szállítási feladatból történõ nettósítással teljesít.”

3. § Az R. a következõ 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történõ földgáz tárolói

rendszerhasználat mértékét évente egyszer, május 1-jétõl április 30-ig terjedõ idõszak vonatkozásában állapítja meg.

A rendszerhasználat mértékének megállapításakor a Hivatal az adott év április 1. napján lekötött kapacitásokat veszi

figyelembe a földgáz tárolói engedélyessel egyeztetve.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti mérték megállapítása érdekében a kereskedelmi engedélyesek kötelesek a Hivatalnak

megküldeni minden év április 5-ig a földgáztárolóban lekötött kapacitás-lekötéseikre vonatkozó adatokat egyetemes

szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók szerinti bontásban.

(3) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történõ földgáz tárolói

rendszerhasználat mértékét május 1-jéig meghozott határozatában állapítja meg.

(4) Ha a határozat meghozatalát követõen a kereskedõváltásra tekintettel a kereskedelmi engedélyesek földgáztárolói

kapacitás-lekötése változik, a felek a kapacitás díjat a megváltozott mérték szerint számolják el. A Hivatal a

megváltozott mértékre tekintettel új határozatot nem hoz.

(5) Ha olyan kereskedelmi engedélyes köt le egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében

kapacitást, amely a Hivatal határozatának kiadásakor nem látott el egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót,

vagy nem rendelkezett földgáz kereskedelmi engedéllyel, a földgáz tárolói és a kereskedelmi engedélyesnek közösen

kell kérelmet benyújtania az (1) bekezdés szerinti mérték Hivatal által történõ megállapítására. A felek kérelmükben

kötelesek megjelölni, hogy mely idõponttól kérik a tárolói rendszerhasználat mértékének megállapítását, amely nem

lehet korábbi, mint a kérelem benyújtásának napja. A kérelmezõknek a (2) bekezdés szerinti adatokat kérelmük

mellékleteként be kell nyújtani a Hivatalhoz.

3/B. § (1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történõ szállítói

rendszerhasználat mértékét évente egyszer, augusztus 1-jétõl július 31-ig terjedõ idõszak vonatkozásában állapítja

meg. A rendszerhasználat mértékének megállapításakor a Hivatal az adott év július 1. napján lekötött kapacitásokat

veszi figyelembe a szállítói engedélyessel egyeztetve.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mérték megállapítása érdekében a földgáz kereskedelmi engedélyesek kötelesek a

Hivatalnak megküldeni minden év július 5-ig a földgázszállításra lekötött kapacitás-lekötéseikre vonatkozó adatokat

egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók szerinti bontásban.

(3) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történõ földgáz szállítói

rendszerhasználat mértékét augusztus 1-jéig meghozott határozatában állapítja meg.

(4) Ha a határozat meghozatalát követõen a kereskedõváltásra tekintettel a földgáz kereskedelmi engedélyesek

szállítói kapacitás-lekötése változik, a felek a kapacitás díjat a megváltozott mérték szerint számolják el. A Hivatal a

megváltozott mértékre tekintettel új határozatot nem hoz.

(5) Ha olyan kereskedelmi engedélyes köt le egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében

szállítói kapacitást, amely a Hivatal határozatának kiadásakor nem látott el egyetemes szolgáltatásra jogosult

felhasználót, vagy nem rendelkezett földgáz kereskedelmi engedéllyel, a szállítói és a földgáz kereskedelmi

engedélyesnek közösen kell kérelmet benyújtania az (1) bekezdés szerinti mérték Hivatal által történõ

megállapítására. A felek kérelmükben kötelesek megjelölni, hogy mely idõponttól kérik a tárolói rendszerhasználat

mértékének megállapítását, amely nem lehet korábbi, mint a kérelem benyújtásának napja. A kérelmezõknek a

(2) bekezdés szerinti adatokat kérelmük mellékleteként be kell nyújtani a Hivatalhoz.”

4. § Az R. 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítói engedélyes részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási forgalmi díjat)

„a) a földgázkereskedõ, beleértve a Magyar Köztársaság területén átszállító vállalkozást is,”

(köteles megfizetni.)

5. § Az R. a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § (1) A Hivatal a 3/A. § szerinti határozatot a 2011. július 1-jétõl 2012. április 30-ig terjedõ idõszak vonatkozásában

a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról szóló

36/2011. (VII. 12.) NFM rendelet hatálybalépését követõ harmadik munkanapig hozza meg a 2011. júniusi tárolói

kapacitás-lekötések és a földgáz kereskedelmi engedélyesek adatszolgáltatása alapján, a földgáz tárolói engedélyessel

egyeztetve. A tárolói és a földgáz kereskedelmi engedélyesek a kapacitás díját 2011. július 1-jétõl a határozatban

foglaltak szerint számolják el.

(2) A Hivatal 2011. évben a 3/B. § szerinti határozatot 2011. augusztus 1-jéig hozza meg a 2011. július 1-jei szállítói

kapacitás-lekötések és a földgáz kereskedelmi engedélyesek adatszolgáltatása alapján, a szállítói engedélyessel

egyeztetve. A szállítói és a földgáz kereskedelmi engedélyesek a kapacitás díját 2011. július 1-jétõl 2012. július 31-ig

terjedõ idõszak vonatkozásában a határozatban foglaltak szerint számolják el.”

22964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 79. szám



6. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „a GET 4. §-a szerinti engedélyest” szövegrész helyébe az „a szállítási

rendszerirányítót” szöveg lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R. 3. § (3a) és (4a) bekezdése, valamint az R. 3. melléklet 1.1.18. és 1.8.3. pontjai.

(2) 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti az R. 14. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül)

I. a) Szagosítási díj: 4318 Ft/liter

b) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év

II. A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására lekötött

kapacitások esetében (általános forgalmi adó nélkül)

1. Szállítási díjrendszer

Szállítási díjak:

A B C D

1. A 2. § (1) bekezdés
Szállítási kapacitásdíj

[Ft/(MJ/h)/év]
Szállítási kapacitásdíj

[Ft/(MJ/nap)/év]
Szállítási forgalmi díj

(Ft/GJ)

2. a) pont aa) alpont aaa) és
pontja (kilépési pontok)

70,99 –

33,24

3. a) pont aa) alpont
aaf) pontja (Kiskundorozsma
kilépési pont)

466,77 –

4. a) pont aa) alpont
aag) pontja (Csanádpalota
kilépési pont)

240,83 –

5. a) pont aa) alpont
aac) pontja (osztrák/magyar
határ Baumgarten felõli
belépési pont)

– 21,38

6. a) pont aa) alpont aai) pontja
(horvát/magyar határ
Drávaszerdahely felõli
belépési pont)

21,38

7. a) pont aa) alpont aad) pontja
(ukrán/magyar határ Beregovo
felõli belépési pont)

– 21,38

8. a) pont aa) alpont aae) pontja
(hazai termelés belépési pont)

– 19,24

9. a) pont ac) alpont acb) pontja
(tárolói belépési pont)

– 12,83
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2. Elosztási díjrendszer

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

A B C D E

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi
díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/GJ

3. Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók 515,36

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

12 000 276,92

5. 20 m3/h és annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

18 919 42,68

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

A B C D E

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi
díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/GJ

3. Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók 514,63

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

12 000 209,88

5. 20 m3/h és annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

17 430 42,68

c) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

A B C D E

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi
díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/GJ

3. Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók 506,82

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

12 000 215,09

5. 20 m3/h és annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

10 771 43,35

d) Elosztási díjak a Fõgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erõmû Kft., az ISD Power Energiatermelõ és

Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén

A B C D E

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi
díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/GJ

3. Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók 498,02

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

12 000 217,13

5. 20 m3/h és annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

13 597 42,62
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e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. elosztási területén

A B C D E

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi
díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/GJ

3. Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók 443,27

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

12 000 186,59

5. 20 m3/h és annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

14 657 42,80

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

A B C D E

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók
Elosztási

átalánydíj
Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi
díj

2. Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/GJ

3. Gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók 508,79

4. 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

12 000 296,18

5. 20 m3/h és annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérõvel rendelkezõ
felhasználók

17 914 42,61

3. Tárolási díjrendszer

a) Kitárolási díj: 5,12 Ft/GJ

b) Betárolási díj: 31,43 Ft/GJ

c) A tárolói kapacitásdíj kiszámítása az egyetemes szolgáltatásra jogosult falhasználók ellátása érdekében történõ

kapacitás lekötés esetében a következõ képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)
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III. A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátására

lekötött kapacitások esetében (általános forgalmi adó nélkül)

1. Szállítási díjrendszer

A B C D

1. A 2. § (1) bekezdés
Szállítási kapacitásdíj

[Ft/(MJ/h)/év]
Szállítási kapacitásdíj

[Ft/(MJ/nap)/év]
Szállítási forgalmi díj

(Ft/GJ)

2. a) pont aa) alpont aaa) és
pontja (kilépési pontok)

85,29 –

33,24

3. a) pont aa) alpont
aaf) pontja (Kiskundorozsma
kilépési pont)

466,77 –

4. a) pont aa) alpont
aag) pontja (Csanádpalota
kilépési pont)

240,83 –

5. a) pont aa) alpont
aac) pontja (osztrák/magyar
határ Baumgarten felõli
belépési pont)

– 28,89

6. a) pont aa) alpont aai) pontja
(horvát/magyar határ
Drávaszerdahely felõli
belépési pont)

28,89

7. a) pont aa) alpont aad) pontja
(ukrán/magyar határ Beregovo
felõli belépési pont)

– 28,89

8. a) pont aa) alpont aae) pontja
(hazai termelés belépési pont)

– 26,00

9. a) pont ac) alpont acb) pontja
(tárolói belépési pont)

– 17,33

2. Elosztási díjrendszer

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

A B C D

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási alapdíj
Elosztási

kapacitásdíj
Elosztási forgalmi díj

2. Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ

3. 20–100 m3/h közötti névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

20 373 43,16

4. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 3131–17 100 MJ/h
kapacitás lekötésû felhasználók

711 39,11

5. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás lekötésû felhasználók

309 37,97

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

A B C D

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási alapdíj
Elosztási

kapacitásdíj
Elosztási forgalmi díj

2. Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ

3. 20–100 m3/h közötti névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

18 736 43,16

4. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 3131–17 100 MJ/h
kapacitás lekötésû felhasználók

731 39,11

5. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás lekötésû felhasználók

291 37,97
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c) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

A B C D

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási alapdíj
Elosztási

kapacitásdíj
Elosztási forgalmi díj

2. Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ

3. 20–100 m3/h közötti névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

11 609 43,84

4. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 3131–17 100 MJ/h
kapacitás lekötésû felhasználók

199 39,72

5. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás lekötésû felhasználók

288 38,57

d) Elosztási díjak a Fõgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erõmû Kft., az ISD Power Energiatermelõ és

Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén

A B C D

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási alapdíj
Elosztási

kapacitásdíj
Elosztási forgalmi díj

2. Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ

3. 20–100 m3/h közötti névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

14 883 43,10

4. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 3131–17 100 MJ/h
kapacitás lekötésû felhasználók

185 39,05

5. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás lekötésû felhasználók

298 37,92

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. elosztási területén

A B C D

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási alapdíj
Elosztási

kapacitásdíj
Elosztási forgalmi díj

2. Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ

3. 20–100 m3/h közötti névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

15 123 43,28

4. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 3131–17 100 MJ/h
kapacitás lekötésû felhasználók

192 39,21

5. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás lekötésû felhasználók

281 38,07

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

A B C D

1. Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási alapdíj
Elosztási

kapacitásdíj
Elosztási forgalmi díj

2. Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ

3. 20–100 m3/h közötti névleges (össz) kapacitású
gázmérõvel rendelkezõ felhasználók

19 512 43,09

4. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 3131–17 100 MJ/h
kapacitás lekötésû felhasználók

495 39,04

5. 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású
gázmérõvel rendelkezõ és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás lekötésû felhasználók

471 37,90
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3. Tárolási díjrendszer

a) Kitárolási díj: 5,12 Ft/GJ

b) Betárolási díj: 31,43 Ft/GJ

c) A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a nem egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében

történõ kapacitás lekötés esetében a következõ képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)”

2. melléklet a 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 1.1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.1.1. A szállítási forgalmi díjat az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók által felhasznált, a 2. §

(1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aaf), aag), aai) pontja, valamint a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont

aca) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetõje által – az

ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztezõ vezetékek esetében a kapcsolódó rendszerüzemeltetõvel kötött együttmûködési

megállapodásban, a szállítóvezeték be- és kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott földgáz

hõmennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követõ hónapban. A földgázszállító rendszerhez kapcsolódó

rendszerüzemeltetõ köteles minden hónap havi allokációja során az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra

vonatkozó havi mennyiséget rendszerhasználónként és kiadási pontonként megadni a szállítói engedélyesnek.

Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttmûködési

Megállapodás tartalmazza. A rendszerhasználó kérésére a szállítói engedélyes köteles a jegyzõkönyvben szereplõ

fûtõértéket díjmentesen, mûbizonylattal alátámasztani.”

2. Az R. 3. melléklet 1.1.17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.1.17. A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a kapacitás belépési ponton

MJ/nap, kilépési ponton MJ/h mértékegységben történõ megállapításához az adott hálózati ponthoz a MER alapján az

adott gáznapon rendelt, a szállítóvezetéken mért napi tény fûtõértéket kell figyelembe venni.”

3. Az R. 3. melléklete a következõ 1.3.10. ponttal egészül ki:

„1.3.10. A fizikai áramlással ellentétes irányú (bachaul) kapacitás lekötésekor fizetendõ díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont

aa) alpont aaa) pontjában meghatározott kilépési pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) pontja

szerinti hazai termelés belépési pontra meghatározott díj alapján, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aae) és

acb) pontja szerinti belépési pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) pontja szerinti kilépési

pontokra meghatározott díj alapján, míg a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf), aag), aai) pontokban

meghatározott határkeresztezõ kilépési pontok esetében az adott aaf) vagy aag) vagy aai) pontok szerinti

határkeresztezõ kilépési pontra meghatározott díj alapján kell számítani. A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf),

aag) és aai) pontja szerinti határkeresztezõ vezetékhez a fizikai áramlással ellentétes irányú hozzáférés esetében a

rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) pontjára vonatkozó, a 2. melléklet

II.1. pontjában meghatározott kilépési díj alapján számított backhaul kapacitás díját is.”

4. Az R. 3. melléklet 1.5.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.5.1. A szállítói engedélyes egy adott hálózati pont és lekötési idõszak vonatkozásában az e rendeletben rögzített

megszakítható kapacitás típusok közül meghatározza az értékesíthetõ megszakítható kapacitás típusát. Az

átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai vagy napi kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben

meghatározott idõpontig kell megtenni.”
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5. Az R. 3. melléklet 1.6.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.6.5. Ha a szerzõdés a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a

megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.”

6. Az R. 3. melléklet 2.1.20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.1.20. A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a kapacitás MJ/h

mértékegységben történõ megállapításához az adott hálózati ponthoz a MER alapján az adott gáznapon rendelt, a

szállítóvezetéken mért tény fûtõértéket kell figyelembe venni.”

7. Az R. 3. melléklet 2.5.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.5.1. A földgázelosztó egy adott hálózati pont és lekötési idõszak vonatkozásában az e rendeletben rögzített

megszakítható kapacitás típusok közül meghatározza az értékesíthetõ megszakítható kapacitás típusát. Az

átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások joghatályos bejelentését az ÜKSZ-ben

meghatározott idõpontig kell megtenni.”

8. Az R. 3. melléklet 2.6.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.6.5. Ha a szerzõdés a megszakítást összesen 25 gáznapnál hosszabb idõtartamra teszi lehetõvé, akkor a

megszakítható kapacitás díja az 1.3. pontban meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.”

9. Az R. 3. melléklet 1.1.5. pontjában az „a) pont aa) alpont aaf) és aag) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa) alpont

aaf), aag) és aai) pontja” szöveg, 1.1.9. pontjában az „a) pont aa) alpont aaa), aab), aaf) és aag) pontjai” szövegrész

helyébe az „a) pont aa) alpont aaa), aab), aaf), aag) és aai) pontjai” szöveg, 1.2.1. pontjában az „a) pont aa) alpont aaa),

aab), aac), aad), aaf) és aag) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa) alpont aaa), aab), aac), aad), aaf), aag) és aai)

pontja” szöveg, 1.2.2. pontjában az „a) pont aa) alpont aaa), aab), aac), aad), aaf) és aag) pontja” szövegrész helyébe az

„a) pont aa) alpont aaa), aab), aac), aad), aaf), aag) és aai) pontja” szöveg, 1.6.4. és 2.6.4. pontjaiban a „10%” szövegrész

helyébe a „15%” szöveg lép.

3. melléklet a 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelethez

„6. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Szállítási kilépési pontokhoz rendelt hõmérsékletmérési pontok

OMSZ mérési pont
megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Agárd Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta I–5–2 (DHE),
Dunaújváros 4, Kápolnásnyék+Mezõszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezõszentgyörgy,
Nádasdladány 1–2+2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1–1, Szabadegyháza 1+2,
Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, Százhalombatta I–2+3, Százhalombatta I–2 (DHE),
Százhalombatta I–3 (DHE),, Százhalombatta I–5–1 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1,
Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1–1, Szabadbattyán 1–2

Baja Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1–1, Bátmonostor 1–2, Felsõszentiván,
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb

Békéscsaba Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás,
Gerendás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezõberény, Murony, Sarkad + Méhkerék,
Sarkad, Méhkerék, Újkígyós

Budapest-Lõrinc Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1+Százhalombatta I–5–1 (DHE), Budaörs,
Budatétény 1, Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1–2+2, Csepel 1–2,
Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllõ 1+2, Gödöllõ 1, Gödöllõ 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1,
Ikarusz 2, Kõbánya 1, Soroksár 1–1, Csepel 1–1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1–1,
Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1,
Százhalombatta I–4 (DHE), Kõbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor,
Nagykõrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1–2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1–2, Pusztavacs,
Soroksár 1–2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II,
Szõd, Tököl, Újhartyán, Vác I+III–1–2, Vác I, Vác III–1–2, Vác III–1–1 (DCM), Vecsés 1,
Vecsés 2, Vecsés 3–1, Vecsés 3–2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II–1 (DUFI),
Százhalombatta II–2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser, Üllõ
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OMSZ mérési pont
megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Debrecen Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1–2, Bödönhát 1–1, Debrecen, Debrecen I–1,
Debrecen I–2, Debrecen II, Debrecen I–3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson,
Hajdúszoboszló II,
Kaba 1–1, Kaba 1–2, Mezõsas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás,
Tiszacsege

Eger Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Kál, Mátraderecske,
Mezõkövesd, Mezõnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz,
Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta

Gyõr Bábolna, Bõnyrétalap, Devecser, Devecser 1–2, Devecser 1–1, Gönyû, Gyõr 1+2+Töltéstava,
Gyõr 1, Gyõr 2, Töltéstava, Ikrény, Lovászpatona 1–1, Lovászpatona 1–2, Pápa

Káld Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi

Kaposvár Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa,
Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1–1, Öreglak 1–2,
Somogyjád

Kapuvár Csorna, Fertõszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér

Kecskemét Bugac, Kecskemét I–1+I–2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I–1, Kecskemét I–2, Kecskemét II,
Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld,
Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse

Kelebia Jánoshalma, Kunfehértó

Kiskunmajsa Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank

Miskolc Abaújkér, Center 2–1, Center 2–2, Center 2–3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I,
Kazincbarcika II, Kazincbarcika III–2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem,
Kazincbarcika III–1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezõcsát, Miskolc I+II–3+II–4, Miskolc I,
Miskolc II–3, Miskolc II–4, Miskolc II–1, Miskolc II–2, Miskolc II–5, Miskolc III (HCM),
Nemesbikk, Ózd I–l+Ózd II, Ózd I–1, Ózd II, Ózd I–2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr,
Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I–1–1 (THE),
Tiszaújváros II–3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II–3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I–1–3,
TVK, Tiszaújváros II–1 (TVK), Tiszaújváros II–4 (TVK–ER), Tiszaújváros II–2 (THE), Vadna,
Tiszaújváros I–2 (INERT), Tiszaújváros I–1–2 (TIFO)

Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós

Nagykanizsa Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1–1, Lenti 1–2, Magyarszerdahely,
Nagykanizsa 1–1, Nagykanizsa 1–2

Nyíregyháza Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Gyõrtelek 1+2, Gyõrtelek 1, Gyõrtelek 2, Ibrány,
Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs,
Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2 + Nyírtelek 1,
Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Õr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári,
Vásárosnamény

Orosháza Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II–1, Orosháza I,
Orosháza II–1, Orosháza II–2, Orosháza II–3, Pusztaföldvár

Paks Aba, Törökkoppány, Fadd 1+2, Fadd 1–1, Fadd 1–2

Pécs Bonyhád, Bonyhád 1–1, Bonyhád 1–2, Maráza, Pécs I–1+I–2+II, Pécs I–1, Pécs I–2, Pécs II,
Pécs III

Pitvaros Battonya, Battonya 1–1, Battonya 1–2, Mezõhegyes, Tótkomlós, Végegyháza

Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár

Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3

Szarvas Ecsegfalva, Szarvas+Endrõd 1–1, Szarvas, Endrõd 1–1

Szécsény Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság,
Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II

Szeged Algyõ I, Algyõ II, Hódmezõvásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged,
Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2
(KTD)

Szentes Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II

Szentgotthárd Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd

Szentkirályszabadja Ajka 1, Ajka 2, Balatonfûzfõ, Berhida, Herend, Keszthely, Kõröshegy, Papkeszi, Pétfürdõ 1,
Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1–1, Sümegcsehi 1–2, Tapolca, Veszprém I–1+I–2+II
(BM), Veszprém I–1, Veszprém I–2, Veszprém II (BM), Õsi, Pétfürdõ 2
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OMSZ mérési pont
megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

Szolnok Abony, Berekfürdõ, Berekfürdõ 1–1, Berekfürdõ 1–2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa,
Karcag, Kenderes I–1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfû, Mezõtúr + Endrõd 1–2,
Endrõd 1–2, Mezõtúr, Öcsöd, Szajol 1–1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II–1, Szolnok II–2,
Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1–2, Kenderes I–2 (KTD)

Szombathely Kõszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény

Tápiószele Zsámbok 3

Tass Kunadacs, Tass

Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu

Tata Almásfüzitõ, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék

Záhony Mándok

Zalaegerszeg Nagylengyel 1–1, Nagylengyel 1–2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1–1,
Pókaszepetk 1–2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT,
Nagylengyel KTD NLT–3

”

A vidékfejlesztési miniszter 66/2011. (VII. 12.) VM rendelete

az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett

földrészletekrõl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 15. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl szóló

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek

jelölt területek elnevezésû 3. melléklet 3. pont Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területén található kiemelt

jelentõségû természetmegõrzési területnek jelölt területek része az alábbi 3.2. ponttal egészül ki:

„3.2. Tiszaújvárosi ártéri erdõk (HUBN22096)

3.2.1. Tiszaújváros

017/1, 017/2, 023, 025, 026/1, 026/2, 027, 028, 030, 031, 032/1, 032/2, 034, 0239/2, 1800, 1801, 1802”

2. § A KvVM rendelet kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek jelölt területek elnevezésû 3. melléklet 4. pont

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területén található kiemelt jelentõségû természetmegõrzési

területnek jelölt területek része az alábbi 4.5. ponttal egészül ki:

„4.5. Gödöllõi-dombság bõvítése (HUDI20023)

4.5.1. Gödöllõ

4849/2, 4850, 4851, 4852, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871”

3. § A KvVM rendelet kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek jelölt területek elnevezésû 3. melléklet 5. pont

Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területén található kiemelt jelentõségû természetmegõrzési

területnek jelölt területek része 5.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.1. Gönyûi homokvidék bõvítése (HUFH20009)

5.1.1. Gyõr

0879/2, 0893/1, 0897,

5.1.2. Gönyû

064 helyrajzi számból 4,7 ha (az E554922-N265237, E555027-N265282, E555095-N265191, E555131-N265212,

E555135-N265208, E555159-N265182, E555198-N265121, E555231-N265081, E555053-N264970, E554937-N265204

EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonallal körbezárt terület,
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5.1.3. Nagyszentjános
0179/1”

4. § A KvVM rendelet kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek jelölt területek elnevezésû 3. melléklet 6. pont
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területén található kiemelt jelentõségû természetmegõrzési
területnek jelölt területek része az alábbi 6.10. ponttal egészül ki:
„6.10. Felsõ-Tisza bõvítése (HUHN20001)
6.10.1. Taktakenéz
071, 072, 073/1, 073/2”

5. § A KvVM rendelet kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek jelölt területek elnevezésû 3. melléklet 7. pont
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területén található kiemelt jelentõségû természetmegõrzési
területnek jelölt területek része az alábbi 7.8., 7.9. pontokkal egészül ki:
„7.8. Hajósi-homokpuszta bõvítése (HUKN20014)
7.8.1. Hajós
0424/2
7.9. Kékhegyi Lõtér (HUKN22037)
7.9.1. 
Érsekcsanád
0294/1, 0295, 0296/1, 
7.9.2. 
Csávoly
0177/2”

6. § (1) A KvVM rendelet 6. melléklet 2. pontja alatt lévõ különleges természetmegõrzési területeknek jelölt területek és
kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek jelölt területek 25., 73., 78. számú térképszelvényei helyébe a
melléklet szerinti 25., 73., 78. számú térképszelvények lépnek. 

(2) A KvVM rendelet 6. melléklet 2. pontja alatt lévõ különleges természetmegõrzési területeknek jelölt területek és
kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek jelölt területek a melléklet szerinti 66. és 88. számú
térképszelvényekkel egészülnek ki. 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 66/2011. (VII. 12.) VM rendelethez*

* A 66/2011. (VII. 12.) VM rendelet melléklete a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában a „66/2011. (VII. 12.) VM rendelet melléklete” hivatkozás
alatt található.  A melléklet ezen része a jelen közlöny 22975–22979. oldalait képezi.
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IX. Határozatok Tára

Az Országos Választási Bizottság 99/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. J. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 10-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés úgy módosítsa a jelenleg hatályos 1949. évi XX. törvényben kihirdetett

Alkotmányt, hogy az alapján korlátozni lehessen a már megszerzett nyugdíjakból eredõ jogosultságot?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a feltenni kívánt kérdés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosítására irányul, így a kérdésben megtartásra kerülõ országos

népszavazás eredményének az Országgyûlés csak úgy tudna eleget tenni, ha magát az Alkotmányt módosítaná.

Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB, 40/1999.

(XII. 21.) AB, 50/2001.(XI. 29.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására csak az

Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által [Alkotmány 24. §

(3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett

népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így a

Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás

a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 100/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. J. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 10-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az 1949. évi XX. törvényben kihirdetett Alkotmányt, az Országgyûlés hatályon kívül helyezze?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a feltenni kívánt kérdés Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) hatályon kívül helyezésére irányul, így a kérdésben megtartásra

kerülõ országos népszavazás eredményének az Országgyûlés csak úgy tudna eleget tenni, ha magát az Alkotmányt

módosítaná. Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB,

40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 29.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány

módosítására csak az Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom

által [Alkotmány 24. § (3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok

által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így a

Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás

a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 101/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. J. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 10-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõk mentelmi joggal rendelkezzenek?”

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 20. § (3) bekezdése

szerint az országgyûlési képviselõt – az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló törvényben szabályozottak

szerint – mentelmi jog illeti meg.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra kerülõ eredményes országos

népszavazásnak az Országgyûlés csak úgy tudna eleget tenni, ha igen szavazatok többsége esetén az Alkotmányt

három évig nem módosítaná, nem szavazatok többsége esetén pedig az Alkotmány hivatkozott rendelkezéseit

módosítaná. Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB,

40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.(XI. 29.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány

módosítására, csak az Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom

által [Alkotmány 24. § (3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok

által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így a

Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 20. §-án, 24. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló

tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 102/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. J. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozók 2011. június 10-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõk visszahívhatók lehessenek, amennyiben egy hónap alatt annyival

több választópolgár követeli a visszahívását, mint amennyi szavazat eredetileg a mandátumát eredményezte a

megválasztásakor?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben tartott eredményes népszavazás a Magyar

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosításának kötelezettségét

vonná maga után. A képviselõi megbízatás megszûnésének eseteit az országgyûlési képviselõk esetében

legmagasabb szinten az Alkotmány 20/A. §-a szabályozza. Az eredményes népszavazás az országgyûlési képviselõk

megbízatása megszûnésének eseteit egészítené ki. Ezért az Országos Választási Bizottság – tekintettel az

Alkotmánybíróság több határozatában [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,

50/2001. (XI. 29.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] kifejtett következetes gyakorlatára is – a kérdés hitelesítését

alkotmánymódosításra irányuló tárgya miatt megtagadja.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így a

Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 20/A. §-án, az Nsztv. 2. §-án, 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.

130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 103/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. R. M.

magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 15-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyet ért Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõk mentelmi jogát a Parlament, Törvény által szüntesse meg?”

Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §

(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

melléklete határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban

megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.)

ÖTM rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja,

azaz hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni.

Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az

nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 104/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. R. M.

magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 15-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyet ért Ön azzal, hogy az Önkormányzatok Polgármesterei kiemelt szerepet kapjanak a munkahelyek teremtésében,

a Törvény által?”

Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §

(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

melléklete határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban

megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM

rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz

hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni.

Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az

nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 105/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. R. M.

magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 15-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyet ért Ön azzal, hogy a keletkezett államadósságot, egy a pártoktól függetlenül megválasztott Államadósság Vizsgáló

Bizottság végezze úgy, hogy kizárólag párt független jelöltek országos megválasztásával jöjjön létre, 20 plusz 1 fõvel, és ezt

az Országgyûlés Törvényben rendelje el?”

Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §

(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

melléklete határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban

megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.)

ÖTM rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja,

azaz hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni.

Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az

nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 106/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. R. M.

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 15-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyet ért Ön azzal, hogy a 2003. évi XXIV. tv. (üvegzseb tv.) hatálya, módosítással kiterjedjen, az 1990-tõl megindult

privatizációkra, közpénzek kezelõire, hogy az elmúlt idõszakok politikai szereplõit és a közalkalmazottakat is érintõ

vizsgálatokat le lehessen folytatni úgy, hogy ezt a Parlament Törvényben elrendeli?”

Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. §

(3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

melléklete határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban

megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM

rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz

hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni.

Az Nsztv. 10. §-ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az

nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet

mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 107/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 15-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért Ön azzal, hogy a jogerõs bírósági ítélet alapján szabadságvesztését büntetés-végrehajtási intézetben töltõ elítélt

számára kötelezõ legyen munkát végezni, hogy ezzel is hozzájáruljon eltartása költségeihez?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §

(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a

népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a

népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag

egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmû, mivel nem

állapítható meg a kérdés utolsó tagmondatának pontos tartalma. Ezáltal nem állapítható meg az sem, hogy egy

esetlegesen eredményes népszavazást követõen a jogalkotó milyen tartalmú jogszabály megalkotására lenne köteles.

Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a

törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a

Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 108/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 15-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért Ön azzal, hogy ha a jogerõs bírósági ítélet alapján szabadságvesztését büntetés-végrehajtási intézetben töltõ

elítélt megtagadja a munkavégzést, akkor az igénybe vehetõ kedvezményeket megvonják tõle?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a feltenni kívánt kérdés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosítására irányul, mivel az Alkotmány 54. § (1) és (2) bekezdései

értelmében a Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az emberi méltósághoz, amelyektõl

senkit nem lehet önkényesen megfosztani, továbbá senkit nem lehet megalázó elbánásnak vagy büntetésnek

alávetni. A munkavégzés megtagadásának több esetben lehet olyan oka, ami nincs összefüggésben a

büntetés-végrehajtási intézet rendjét veszélyeztetõ, fegyelemsértõ magatartással (pl.: egészségügyi kockázat ellenére

adott munkakörbe történõ beosztás, a korábbi munkakör betöltése során a fogvatartott részérõl felmerülõ, jogos

panaszok figyelmen kívül hagyása, szabad munkahely hiánya stb.). Ilyen esetekben a kedvezmények mérlegelés

nélküli megvonása aránytalan sérelmet jelenthet. A kedvezményektõl és azok lehetõségétõl való végleges megfosztás

egyrészt kimeríti a megalázó büntetés tilalmát, másrészt a büntetés céljával (az elítéltnek a társadalomba történõ

visszavezetése) sincs összhangban. Ennek következtében a kérdésben megtartásra kerülõ országos népszavazás

eredményének az Országgyûlés csak úgy tudna eleget tenni, ha magát az Alkotmányt módosítaná.

Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB, 40/1999.

(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 29.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására csak az

Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által [Alkotmány 24. §

(3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett

népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így a

Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, 54. § (1) és (2) bekezdésein, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján,

a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 109/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva T. I.-né magánszemély (a továbbiakban:
beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. június 17-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az 
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„ÖN EGYETÉRT-E AZ ORSZÁGOS SZERETETT EGYSÉG BIZOTTSÁGOK LÉTREHOZÁSÁVAL, FELÁLLÍTÁSÁVAL?”
Az Nsztv. 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen kell tartalmaznia a megtárgyalásra
javasolt kérdést. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ
kezdeményezés megfogalmazása megtévesztõ a választópolgárok számára. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/D. §-a értelmében a népi kezdeményezés célja az, hogy a
feltett kérdést tárgyalja meg az Országgyûlés. Az Országgyûlés a tárgyalás nyomán szabadon dönt arról, hogy
szükséges-e további lépés megtétele, akár egy országgyûlési határozat, akár egy törvény elfogadása, módosítása,
hatályon kívül helyezése.
A beadványozó által feltett kezdeményezés tartalmi vizsgálatát követõen azonban megállapítható, hogy az konkrét
jogalkotásra irányul, nem pedig napirendre tûzésre. Így a kezdeményezés megfogalmazása a választópolgár számára
azt a téves látszatot kelti, mintha az aláírásgyûjtés alkalmával népszavazási kezdeményezést támogatna.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népi kezdeményezés tárgyát képezõ kérdés nem felel meg az
egyértelmûség követelményének azért sem, mivel nem állapítható meg egyértelmûen sem a választópolgár, sem a
jogalkotó számára, hogy a kezdeményezés pontosan milyen szervezet létrehozását kívánja kezdeményezni.
Az Országos Választási Bizottság szerint a kérdés megfogalmazásának pontatlansága miatt nem állapítható meg
továbbá az sem egyértelmûen, hogy a népi kezdeményezés kérdése az Országgyûlés hatáskörébe tartozik-e vagy sem.
Mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe és annak megfogalmazása nem felel meg az Nsztv.
17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 18. §-ának a) és b) pontja értelmében az Országos
Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról döntött.

II. A határozat az Alkotmány 28/D. §-án, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án és 18. § a) és b) pontjain, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 110/2011. (VII. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. M. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2010. május 4-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után

járhat választókerületi pótlék és lakhatási támogatás?”

Az Országos Választási Bizottság 386/2010. (V. 19.) számú határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív

mintapéldányát, amely ellen kifogást nyújtottak be.

Az Alkotmánybíróság 42/2011. (VI. 9.) AB számú határozatával az Országos Választási Bizottság 386/2010. (V. 19.)

számú határozatát megsemmisítette és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata során számos határozatban kifejtette, hogy az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében

meghatározott egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája.

Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek

egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre

egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen,

a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell azt

is, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség,

és ha igen, milyen.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés tartalma megegyezik a hatályos

szabályozással, így a kérdés azt a téves benyomást kelti, mintha az országgyûlési képviselõk számára az elszámolás

nélküli költségtérítés nyújtotta kedvezmény megszüntetésére irányulna. Az Országgyûlés azonban az egyes

képviselõi juttatások és kedvezmények megszüntetésérõl szóló 2009. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.)

elfogadásával a népszavazási kezdeményezésben foglaltaknak eleget tett azzal, hogy ezt az országgyûlési

képviselõket megilletõ kedvezményt megszüntette. Az Országgyûlés a költségtérítést – és annak adómentességét is –

megszüntette, az országgyûlési képviselõk minden javadalmazását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) hatálya alá helyezte oly módon, hogy költségelszámolásra az Szjatv.

magánszemélyekre irányadó általános szabályai szerint van mód; ennek következtében a kérdés a továbbiakban nem

értelmezhetõ, nem állapítható meg egyértelmûen milyen további jogalkotásra irányul. „A népszavazás

rendeltetésével összeegyeztethetetlen, és a választópolgárokat az Alkotmány 70. § (1) bekezdése alapján megilletõ

népszavazáshoz való jogot is sértené olyan kérdés népszavazásra bocsátása, amely az egyértelmûség hiánya miatt,

sem a választói akarat kifejezésére, sem az Országgyûlést terhelõ jogalkotási kötelezettség tartalmának megítélésére

nem alkalmas.” [82/2009. (VII. 15.) AB határozat, ABH 2009, 779, 789.]

Minthogy a kérdés azt a látszatot kelti a választópolgárokban, mintha az országgyûlési képviselõk költségtérítése

adómentes juttatás lenne, azaz jelenleg nem kizárólag a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásaik után

lennének jogosultak választókerületi pótlékra, illetve lakhatási támogatásra, az Alkotmánybíróság szerint nem felel

meg a választópolgári egyértelmûség követelményének. A kérdés az átlagos választópolgárnak azt sugallja, hogy

„igen” szavazatával a fennálló jogszabályi helyzet megváltoztatására szavaz. Valójában azonban a kérdésre adott

„igen” válasszal a mai jogi szabályozást erõsítenék meg, míg a „nem” válasz értelmetlen lenne.
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Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 386/2010. (V. 19.) határozatát – a Ve. 130. §

(3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – megsemmisítette, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra

utasította.

Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. § c) pontja

alapján – mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív

mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 70. § (1) bekezdésén, a Módtv. és az Szjatv. rendelkezésein, az Nsztv. 2. §-án és a 10. §

c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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