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Kormányrendeletek

A Kormány 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelete
egyes, a fegyverekre és lõszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § m) pont md) és mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 38. § (1) bekezdés j) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A lõfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)
„j) lõfegyverét, gáz- és riasztófegyverét nem használhatja
ja) – a vadász- és sportlõfegyver kivételével – az annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott idõ lejárta
után a próbajel érvényesítéséig,
jb) a próbajel érvénytelenítése esetén;”

2. §

(1) Az R1. 38. § (1) bekezdés g) pontjában az „az e rendeletben” szövegrész helyébe az „a 15. § (4) bekezdés
b)–c) pontjában” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R1.
a) 38. § (1) bekezdés h) pontja, valamint
b) 38. § (1b) bekezdésében a „társas” szövegrész.

2. A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv mûködési, fejlesztési pályázatot írhat ki az önkéntes mentõszervezetek
részére az e célra rendelkezésre álló források esetén.”
(2) Az R2. 71. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pályázati úton elnyert költségvetési pénzeszköz felhasználását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
szerve ellenõrzi.”

4. §

Az R2. 72. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elszámoláshoz az összesített költségkimutatást a mentõszervezet vezetõjének aláírásával az igénybevételt
követõ 15 napon belül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére kell benyújtani.”
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5. §

Az R2. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„73. § A mentõszervezettel kötött megállapodásban foglalt feltételek teljesítését, valamint a központi
költségvetésbõl biztosított pénzeszközök felhasználását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
ellenõrzi.”

6. §

Hatályát veszti az R2. 76. § (7) bekezdése.

3. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésérõl
és visszatérítésérõl szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása
7. §

Hatályát veszti a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésérõl
és visszatérítésérõl szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
a) 1. és 2. alcíme, valamint
b) 1. melléklete.

4. Záró rendelkezés
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 227/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelete
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint
a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
az 1. § és az 1. melléklet tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 2/A. számú melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

2. A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
2. §

A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet2.) 6. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatkörében:)
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„k) a titkos információgyûjtésre feljogosított bûnüldözõ szervei részére háttértámogató és ellátó tevékenységet végez,
valamint a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott
bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény alapján ellátja a határon átnyúló mûveletekkel kapcsolatos feladatokat.”
3. §

A Korm. rendelet2. 9. §-a a következõ p)–s) ponttal egészül ki:
(A Készenléti Rendõrség az Országos Rendõr-fõkapitányság fõigazgatójának irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel,
országos illetékességgel önálló szervként)
„p) ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt bûncselekmények tekintetében a nyomozó hatósági feladatokat,
ennek keretében feladataival összefüggésben titkos információgyûjtõ tevékenységet végez,
q) ellátja a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott
bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvény szerinti, a bûncselekménybõl származó jövedelmek és
bûncselekményekhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elõsegítése érdekében megvalósuló
együttmûködéssel kapcsolatos feladatokat,
r) feladatkörében eljárva közremûködik az Európai Unió különleges intervenciós egységével való együttmûködés
keretében a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival
folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás végrehajtásában,
s) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren közremûködik a nemzetközi és belföldi polgári repülés elleni
jogellenes cselekmények védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában.”

4. §

A Korm. rendelet2. 9. § nyitó szövegrészében az „az Országos Rendõr-fõkapitányság fõigazgatójának irányítása alatt”
szövegrész helyébe az „az országos rendõrfõkapitány közvetlen irányítása alatt” szöveg lép.

5. §

A Korm. rendelet2. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész helyébe a „Készenléti
Rendõrség” szöveg lép.

6. §

A Korm. rendelet2.
a) 16. § a) pontjában az „[e rendelet 8. § (2) bekezdése]” szövegrész helyébe az „[e rendelet 9. § p) és q) pont]”,
b) 16. § c) pontjában az „[e rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja, 8. § (3) bekezdése]” szövegrész helyébe
az „[e rendelet 9. § p) és r) pont]”
szöveg lép.

7. §

Hatályát veszti a Korm. rendelet2.
a) 2. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 8. §-a,
c) 10/B. §-ában az „ , a Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész,
d) 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontja.

3. Záró rendelkezés
8. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés
9. §

E rendelet 6. §-a
a) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai között, a bûncselekménybõl származó jövedelmek és
bûncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttmûködésrõl szóló,
2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat 1. cikkének és a 8. cikk (1) bekezdésének,
b) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról
válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikkeinek
végrehajtását szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 227/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet1. Vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat és az azt követõ
rövidítések helyébe a következõ táblázat és rövidítések lépnek:

„A rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
A

1.
2.

Szerv

3.

Központi

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

Vezetõi szint

Területi

C
Munkakör (beosztás)

a Hszt. 245/H. §
országos
(2) bekezdése szerinti rendõrfõkapitány és
illetményre jogosult
az országos
rendõrfõkapitány
általános helyettese
országos
rendõrfõkapitányhelyettes
(fõigazgató)
fõosztályvezetõi
kiemelt fõtanácsadó
illetményre jogosult
szolgálatvezetõ
(humánigazgatási,
ellenõrzési ORFK)
hivatalvezetõ (ORFK)
fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre jogosult

12.
13.

B

osztályvezetõi
illetményre jogosult
a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése szerinti
illetményre jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre jogosult

igazgató
igazgatóhelyettes
osztályt vezetõ
fõosztályvezetõhelyettes
osztályvezetõ
KR parancsnoka
(országos
rendõrfõkapitányhelyettes)
rendõrfõkapitány
igazgató (RRI,
Központi GEI)
bûnügyi
rendõrfõkapitányhelyettes (BRFK)
rendészeti
rendõrfõkapitányhelyettes (BRFK),
gazdasági
rendõrfõkapitányhelyettes (BRFK)
igazgató (KR NNI,
KR SZO)
igazgató (KR, ORFK
BEI, ORFK NEBEK,
ORFK RSZKK,
ORFK DOK)
rendõrfõkapitányhelyettesek,
igazgatóhelyettes
(RRI, BSZKI,
Központi GEI)

D
Rendfokozati
maximum

E

F

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

tábornok

egyetem

ezredes

egyetem
vagy fõiskola

alezredes

tábornok

egyetem

ezredes

egyetem
vagy fõiskola

szakképesítés

szakirányú
felsõfokú
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20.

fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre jogosult

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Helyi

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

Rövidítések:
NKE:
ORFK:
ORFK BEI:
ORFK NEBEK:
KR NNI:
RRI:
BSZKI:
KR:
KR SZO:
BRFK:
ÁFSZ:
LRP:
Központi GEI:
ORFK RSZKK:
ORFK DOK:
TÛSZ:

fõosztályvezetõ (KR,
BRFK)
hivatalvezetõ (BRFK,
KR)
humánigazgatási
szolgálatvezetõ (KR),
ellenõrzési
szolgálatvezetõ (KR)
igazgató
parancsnok (ÁFSZ,
LRP, TÛSZ)
zászlóaljparancsnok
(BRFK)
igazgatóhelyettes,
gazdasági
igazgatóhelyettes
(KR)
hivatalvezetõ
szolgálatvezetõ
osztályvezetõi
osztályvezetõ
illetményre jogosult szolgálatparancsnok
(KR pénzkísérõ)
parancsnokhelyettes
(LRP)
fõosztályvezetõi
kapitányságvezetõ
illetményre
(kiemelt)
jogosult
kapitányságvezetõ
fõosztályvezetõhatárrendészeti
helyettesi illetményre kirendeltségvezetõ
jogosult
(kiemelt)
kapitányságvezetõhelyettes (kiemelt)
határrendészeti
kirendeltségvezetõ
osztályvezetõi
osztályvezetõ
illetményre jogosult
hivatalvezetõ
(kiemelt)
õrsparancsnok
(osztály jogállású)

alezredes

ezredes

egyetem
vagy fõiskola

alezredes
ezredes

alezredes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Országos Rendõr-fõkapitányság
Országos Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Ellátó Igazgatóság
Országos Rendõr-fõkapitányság Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ
Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda
Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
Készenléti Rendõrség
Készenléti Rendõrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
Állami Futárszolgálat
Légirendészeti Parancsnokság
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja
ORFK Dunakeszi Oktatási Központ
Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat”
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A Kormány 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelete
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, és
a 9. alcím tekintetében a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról
és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban meghatározott bevételek közül a tárgyhónapot követõ hónap 25. napjáig kell átutalni
a) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás elõirányzat-felhasználási keretszámlájára (ÁHT: 331117, számlaszám:
10032000-00315012-00000000) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 8,5%-ot,
b) az Országos Rendõr-fõkapitányság elkülönített elõirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlaszám: 1002300201451849-00000000) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 5%-ot.”
(2) Az R1. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételt három egymást követõ évre szóló akcióprogram alapján
kidolgozott éves intézkedési terv alapján lehet felhasználni. Az akcióprogramot a hároméves idõtartam lejártát
megelõzõ év szeptember 30-áig, az éves intézkedési tervet pedig a tárgyévet megelõzõ év június 30-áig
a közlekedésért felelõs miniszter – a 2. § (1) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében
a közlekedésrendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben – hagyja jóvá.
(2) A közlekedésért felelõs miniszter – a közlekedésrendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben – köteles az elõzõ
évi baleseti helyzetrõl szóló beszámolójában az akcióprogram, az éves intézkedési terv adott évre vonatkozó
teljesítésérõl és a pénzeszközök felhasználásáról a Kormány részére tájékoztatást adni.”

2. Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ország területére kiterjedõ illetékességgel:)
„c) a muzeális jellegû jármûvek forgalomba helyezésével és az OT betûjelû különleges rendszámtábla kiadásával,
valamint a versenycélú jármûnek minõsített jármû forgalomból történõ kivonásával és az „SP” betûjelû ideiglenes
rendszámtáblával kapcsolatos eljárásban a Központi Okmányiroda jár el.”
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3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl
és az ellenõrzésben történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosítása
3. §

(1) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) és
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem kell megfizetnie a gépjármû üzemeltetõnek az (1) bekezdés szerinti bírságot, ha vele szemben ugyanarra
az idõre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki azonos vagy nagyobb
összegû bírságot, és a bírságot megfizette.
(3) Csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírságösszeg közötti különbséget kell megfizetnie
a gépjármû üzemeltetõnek, ha vele szemben ugyanarra az idõre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján
sebességtúllépés miatt szabtak ki kisebb összegû bírságot.”
(2) Az R2. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a jármûforgalom irányítására
szolgáló fényjelzõ készülék jelzéseire, a jármûvel történõ megállásra és várakozásra, az autópálya leálló sávjának
igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna) és a kötelezõ haladási irányra vonatkozó
rendelkezések megsértõje a helyszíni ellenõrzés során vagy az eljárás során a (3) bekezdés szerint ismertté vált, akkor
az 1–6. mellékletben meghatározott, a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti bírság nem szabható ki.”
(3) Az R2. 8/A. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott szabályszegések elkövetése miatt a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti
közigazgatási hatósági eljárás indult, és
a) a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése szerinti, a Kkt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ tartalmú teljes bizonyító
erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt adatok alapján vagy
b) az üzemben tartónak a hatóság elõtt vagy a hatóság felé tett nyilatkozata alapján
megállapítható, hogy a jármûvezetõ személye maga a használatba vevõ, illetve az üzemben tartó, a 9. § (2) bekezdés
a) pontjában megjelölt hatóság a szabályszegés elkövetése miatt a jármûvezetõvel szemben a közúti árufuvarozáshoz,
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló kormányrendeletben
meghatározott bírságot szabja ki.
(4) A Kkt. 21. § (1) bekezdésében meghatározott, a gépjármûrõl és annak hatósági jelzésérõl felvételt készítõ eszközre
vonatkozó követelményekrõl szóló miniszteri rendelet szerinti technikai eszközzel rögzített szabályszegés miatti
közigazgatási hatóság eljárást az ismertté vált jármûvezetõvel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni,
ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki.”
(4) Hatályát veszti az R2. 11. § (1), (3)–(5) bekezdése.
(5) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(6) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(7) Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(8) Az R2. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(9) Az R2. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(10) Az R2. 6. melléklet táblázat 1. és 3. sorszámú sorában az „50 000” szövegrész helyébe a „30 000” szöveg lép.
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4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009.
(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a 2. mellékletben
meghatározott összegû bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), j) és l) pontjában meghatározott jogszabályban
vagy nemzetközi szerzõdésben meghatározott rendelkezést megsérti.”
(2) Az R3. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik –
a 11/A–11/G. mellékletben meghatározott összegû bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”),
a biztonsági öv használatára, a jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülék jelzéseire, a jármûvezetõ
szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való
áthaladásra, a jármûvel történõ megállásra és várakozásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna),
a kötelezõ haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A–11/G. mellékletben
meghatározott valamely rendelkezést megsérti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11/A–11/G. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó döntés
jogerõre emelkedésétõl számított harminc napon belül kell befizetni.”
(3) Az R3. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és bekezdés a következõ b1) ponttal egészül ki:
(Amennyiben az ellenõrzõ hatóság)
„a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) alpontjában, 6. és 7. pontjában,
b1) az 5. melléklet 6. táblázat 16. pontjában,”
[meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplõ, az ellenõrzés
idõpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenõrzõ hatóságnak – az ellenõrzés napját követõ 8 napon
belül – bemutatják, a bírság összege 30 000 forint]
(4) Az R3. 16. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának
rendelkezését és a 8–11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A–11/G. mellékletét a módosító rendelet
hatálybalépése napját megelõzõen indult ügyekben nem lehet alkalmazni.”
(5) Az R3. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(6) Az R3. 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az R3. 11/A. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az R3. 11/B. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(9) Az R3. 11/C. és 11/D. melléklete helyébe a 10. mellékletben foglalt 11/C. és 11/D. melléklet lép.
(10) Az R3. a 11. mellékletben foglalt 11/E., 11/F. és 11/G. melléklettel egészül ki.

5. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása
5. §

(1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 3. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenõrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenõrzés eredményét
befolyásolni, ide nem értve az ellenõrzést elõre jelzõ eszközök használatát.”
(2) A KRESZ 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén – a fõútvonalon kerékpározás esetét kivéve –
a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott korlátozást.”
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(3) A KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közlekedésben olyan jármûvel szabad részt venni,)
„c) amelynek mûszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzõi megfelelnek a jogszabályban meghatározott
feltételeknek;”
(4) A KRESZ 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közterület-felügyelõ a jármû megállítására a (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt jelzést adja. Az ilyen
jelzés észlelése esetén a jármûvel meg kell állni.”
(5) A KRESZ 37. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkezõ autópályán és autóúton
kialakult forgalmi torlódás esetében – a (4) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott jármûvek akadálytalan
továbbhaladásának biztosítása érdekében –
a) a belsõ (bal szélsõ) forgalmi sávban közlekedõknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni,
b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedõknek a forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni,
és – ha az így kialakuló „folyosóban” történõ biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi – a forgalmi sávokat kijelölõ
terelõvonalak átlépésével kell haladni és megállni.”
(6) A KRESZ 41. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
{Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említetteken túlmenõen]:}
„c) ahol a jármû az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történõ kihajtást – az ingatlannal rendelkezni
jogosult hozzájárulása nélkül – akadályozza;”
(7) A KRESZ 49. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a gépjármû kizárólag a megkülönböztetõ fényjelzést használja, akkor a gépjármû vezetõje
a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával
a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.”
(8) A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következõ i)–j) ponttal egészül ki:
(A jármû figyelmeztetõ jelzést adó berendezését mûködtetni a következõ esetekben kell:)
„i) személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végzõ szervezet által
üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végzõ jármûvön a feladat végzése közben;
j) közterületi polgárõri szolgálat ellátása során e tevékenységet végzõ jármûvön a feladat végzése közben.”
(9) A KRESZ 50. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármû esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, az (1) bekezdés i) és
j) pontjában szereplõ jármûnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelõen alkalmazni kell, ha ez a tevékenység
végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen
nem akadályozza.”
(10) A KRESZ 54. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron
vagy a kerékpároson
a) elõre fehér-, hátrafelé piros színû, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverõt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverõ mellényt (ruházatot)
visel.”
(11) A KRESZ 58. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Személysérülést okozó baleset és jármû kigyulladás esetében a balesettel nem érintett jármûvek vezetõi is
kötelesek a tõlük elvárható segítséget nyújtani. A jármû vezetõje a segítségnyújtáshoz a jármûvön készenlétben
tartott elsõsegélynyújtó felszerelést, valamint a tûzoltó készülékkel ellátott jármû vezetõje a tûzoltó készüléket
a kigyulladt jármû oltásához köteles használni, illetve a segítségnyújtó rendelkezésére bocsátani.”

6. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az
ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet csak gazdálkodó szervezet – ideértve az 1071/2009/EK rendelet
2. cikk 4. pontja szerinti személyeket is – végezhet.
(2) Az 1071/2009/EK rendeletnek, valamint az e rendelet 8–23. §-ának a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási
tevékenységre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell minden olyan gazdálkodó szervezetre, amely – a teherjármû
megengedett legnagyobb sebességének a mértékétõl függetlenül – 3,5 tonnát meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegû teherjármûvel akár belföldi, akár nemzetközi forgalomban díj ellenében közúti
árutovábbítási tevékenységet végez.”
Az R4. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító lehet a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, tagja, alkalmazottja vagy
az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt személy.
(2) A gazdálkodó szervezet szakmai irányítására az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint
kijelölt személy, továbbá – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében
foglaltak szerint kijelölt személy csak egyetlen gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai irányítói tevékenységet.”
Az R4. 12. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A megfelelõ pénzügyi helyzet az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési
önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható.”
Az R4. 14. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a kérelmezõ szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában és nem igazolja, hogy
köztartozásmentes adózó, a közlekedési hatóság ellenõrzi a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, hogy
a kérelmezõ megfelel-e a 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.”
Az R4. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jármûvek számának megfelelõ számban kiadott tevékenységi engedély másolata (a továbbiakban:
engedélykivonat) a jármû forgalmi rendszámára szól, és legalább tartalmazza az engedélykivonat alszámát is.”
Az R4. 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:)
„d) az árura vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél száma, az áru (a szállított anyag)
megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes árunál – a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok
mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott eltéréssel – a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
(a továbbiakban: ADR) szerinti adatok, továbbá a vontatott vagy szállított jármûre vonatkozó adatok (a tulajdonos
vagy üzemben tartó megnevezése, címe, a jármû rendszáma),”
Az R4. 22. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet által végzett különjárati
személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi.”
Az R4. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A 13. §-ban, a 19. § (3) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint (2) bekezdésében
foglaltakat alkalmazni kell a díj ellenében közúti árutovábbítási tevékenységet végzõ minden olyan teherjármûre is,
amelynek a megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát nem haladja meg.”
Az R4. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:)
„c) áruszállítás esetében a rakományra vonatkozó adatok: az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma,
a szállítmány (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áru
szállításánál – a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel
vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel – az ADR
szerinti adatok, továbbá”
Az R4. 33. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A sajátszámlás közúti áruszállítást végzõ teherjármû menetlevele elektronikus formában is vezethetõ. Az
elektronikus menetlevél esetében a (2) bekezdésben meghatározott adatokat azok rendelkezésre állásának
idõpontjában, illetõleg automatikusan, zárt rendszerben kell rögzíteni. Az elektronikus menetlevél adatrögzítõ
berendezésének alkalmasnak kell lennie arra, hogy:
a) a tárolt adatok aktuális tartalmát teljes körûen megjelenítse, és
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b) a tárolt adatokról hiteles nyomtatást készítsen vagy biztosítsa az ellenõrzést végzõ hatóság számára – a jármû
üzemben tartója által mûködtetett zárt informatikai rendszer útján – a tárolt adatok közvetlen, valós idejû letöltését.”
Az R4. 38. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet, valamint az e rendeletet módosító 613/2012/EU bizottsági rendelet,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 612/2012/EU bizottsági
rendelet,
c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az
e rendeletet módosító 611/2012/EU bizottsági rendelet,”
Az R4. 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
Az R4. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
Az R4. 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
Az R4. 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az „az személyszállítás” szövegrész helyébe az „az a személyszállítás” szöveg,
2. § (1) bekezdés 14. pontjában a „teherjármûvel végzett” szövegrész helyébe a „teherjármûvel gazdálkodó szervezet
által végzett” szöveg, 2. § (1) bekezdés 17. pontjában a „32. § szerinti szerzõdés” szövegrész helyébe a „34. § szerinti
szerzõdés” szöveg, 10. § (3) bekezdésében az „1071/2009/EK rendelet III. mellékletben meghatározottak szerinti”
szövegrész helyébe az „1071/2009/EK rendelet 613/2012/EU bizottsági rendelettel módosított III. mellékletében
meghatározottak szerinti” szöveg, 25. § (2) bekezdésében az „az 1072/2009/EK rendeletben az árutovábbítási
közösségi engedélyre” szövegrész helyébe az „a 612/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1072/2009/EK
rendeletben árutovábbítási közösségi engedélyre” szöveg, 27. § (3) bekezdésében a „megfelel az 1073/2009/EK
rendeletben” szövegrész helyébe a „megfelel a 611/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1073/2009/EK
rendeletben” szöveg, 27. § (6) bekezdésében a „12. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „13. § (2) bekezdésében”
szöveg lép.

7. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 36. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetõi engedély visszavonásáról, bevonásáról és a vezetési jogosultság
szünetelésérõl határozatot hoz, amelyben kötelezi az ügyfelet a vezetõi engedély leadására, ha annak elvételére
a 32. §-ban foglaltak ellenére a helyszínen nem került sor vagy a helyszíni elvétel kizárt. A határozat meghozatalával
egyidejûleg a vezetõi engedély visszavonásának, bevonásának és a vezetési jogosultság szünetelésének tényét
a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi.”
(2) Az R5. 47. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott belföldi üzemben tartónak a tulajdonába kerülõ,
külföldön nyilvántartásba vett jármû behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül kell kezdeményeznie a jármû
származás-ellenõrzési nyilvántartásba vételét és magyarországi forgalomba helyezését. Ezen idõszakon belül az EGT
más tagállamában a jármû külföldre történõ kiviteléhez kiadott érvényes rendszámot a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény 25/B. §-ában meghatározott, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági
jelzésnek kell tekintetni.”
(3) Az R5. 52. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármû tulajdonjogában bekövetkezett
változást, ha)
„e) annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévõ jármû más állami vagy
önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történõ átadása,”
(4) Az R5. 63. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési igazgatási hatóság a közúti
jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú jármûnek minõsített versenyzési
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célra használható jármûvekre (a továbbiakban: versenyjármû) a közlekedési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlap
alapján adja ki.”
Az R5. a következõ 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § (1) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának a közlekedési igazgatási hatóság
által történõ engedélyezési feltételei:
a) a jármû jogszerû birtoklásának okirattal történõ igazolása,
b) a jármû érvényesített gépkönyvének bemutatása,
c) a mûszaki alkalmasság igazolása a közlekedési hatóság által elvégzett versenyjármû szemle alapján kiállított
Mûszaki Adatlap bemutatásával, és
d) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétének igazolása.
(2) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûnek a közúti forgalomban való részvételérõl
a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.
(3) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott versenyjármûvel a közúti forgalomban részt venni verseny
alkalmával, valamint a versenyre felkészülés és a verseny helyszínére történõ közlekedés céljából szabad.
(4) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a jármûvön
a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerûen kitölteni.
(5) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû vezetõje a közúti közlekedés során köteles igazolni az
ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerûségét,
valamint a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fennállását.
(6) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltûnését, megrongálódását a tulajdonos (üzemben tartó)
köteles haladéktalanul a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni.”
Az R5. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kérelemre P betûjelû ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fõ tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre
jogosult gazdálkodó szervezetnek, a fõ tevékenysége szerint jármûgyártásra, jármûjavításra jogosult szervezetnek,
vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek
tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont, javítás
alatt álló vagy kereskedelmi célból történõ szállítása során a jármû ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.”
Az R5. 70. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûnek a közúti forgalomban való részvételérõl a közlekedési
igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.”
Az R5. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„71. § Az E és az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûvel csak Magyarország területén lehet
közlekedni. A P és az SP betûjelû ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, illetve
akkor jogosít más EGT-államban történõ közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetõvé teszik.”
Az R5. 76. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az érvényesítõ címke (a továbbiakban: címke) a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármû
mûszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét – a CD, a P, az M és a Z betûjelû ideiglenes, valamint az E típusú
különleges rendszámtábla kivételével – valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni.”
Az R5. 96. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ellenõrzõ hatósági személy az eljárása során a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt
a helyszínen elveszi, ha)
„b) a jármûvel a közúti forgalomban részt vesznek annak ellenére, hogy a jármû
ba) forgalmi engedélyébe bejegyzett mûszaki érvényességi idõ több mint három hónapja lejárt,
bb) forgalmi engedélyének „H” adatmezõben szereplõ érvényességi ideje vagy az ideiglenes forgalomban tartási
engedélyének az érvényességi ideje lejárt vagy
bc) mûszaki vizsgálatra történõ berendelésére vonatkozó jogerõs határozatban foglaltaknak határidõben nem tettek
eleget,”
Az R5. 96. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az ellenõrzõ hatósági személy a helyszínen elveszi az M, az SP és P betûjelû ideiglenes rendszámtáblát, az indítási
naplót, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, ha a jármû vezetõje az ideiglenes rendszámtáblát a 69. §
(1) bekezdésében, 69/A. §-ban, illetve a 70. §-ban meghatározott feltételektõl eltérõen használta, nem elõírásszerûen
vezette az indítási naplót, illetve az ideiglenes rendszámtábla nem az arra jogosult jármûre van felszerelve.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 110. szám

18581

(12) Az R5. 103. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jármûvet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával – az f) pontban és
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következõ idõtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:
a) a 96. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja és a 101. § (1) bekezdés e), f) és h) pontja esetén a jármû mûszaki
alkalmasságának igazolásáig,
b) a 96. § (1) bekezdés e) és g) pontja, továbbá a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontja esetén a kötelezettség
teljesítésének igazolásáig,
c) a 101. § (1) bekezdés b) pontja esetén a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá addig
az idõpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az
adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részérõl eljáró személy a jármûvet nem értékesítette, vagy nem adta vissza
az adósnak, vagy ameddig a végrehajtást kérõ a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 134. §-a alapján
a jármûvet át nem vette,
d) a 96. § (1) bekezdés d) pontja esetén a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra,
e) a 101. § (1) bekezdés c) pontja és 102. § (4) bekezdése esetén hat hónapra,
f) a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja és a 102. § (5) bekezdése esetén átmeneti idõszakra,
g) a 101. § (1) bekezdés j) pontja esetén a kivonást kezdeményezõ hatóság értesítéséig.”
(13) Az R5. 108. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság
a jármû forgalomból történõ kivonását nyilvántartásba veszi. A 96. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, illetve a 101. §
(1) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történõ kivonást megalapozó
okot – a jármû mûszaki alkalmasságának, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolásával – a közlekedési igazgatási
hatóság határozatának jogerõre emelkedését megelõzõen elhárította, az eljárást meg kell szüntetni.”
(14) Az R5. 114. § (3) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:
„(3) A jármû elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban felhasznált jármûkísérõ lapot,
a jármû jogszerû megszerzõjének át kell adni.”
(15) Az R5. 120. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az 1991. évet követõen szerzett „M” kategóriában érvényes vezetõi jogosultságot igazoló vezetõi engedélyt
(jármûvezetõi igazolványt) a közlekedési igazgatási hatóság 2013. január 19-ét követõen kérelemre „AM” kategóriára
érvényes vezetõi engedélyre cseréli.”
(16) Az R5. 121. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetõi engedélyekrõl szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv, és az
azt módosító 96/47/EK, 97/26/EK tanácsi irányelv, 2000/56/EK bizottsági irányelv, 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, 2006/103/EK tanácsi irányelv, 2008/65/EK bizottsági irányelv és 2011/94/EU bizottsági irányelv,”
(17) Az R5. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(18) Az R5. 8. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(19) Az R5. 13. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(20) Az R5. 14. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
(21) Az R5. 50. § (4) bekezdésében a „P, CD és E betûjelû” szövegrész helyébe a „CD, E, P és SP betûjelû” szöveg, 72. §-ában
az „A P, az M, a Z és a CD betûjelû” szövegrész helyébe az „A CD, az M, a P, az SP és a Z betûjelû” szöveg, 92. §
(1) bekezdésében az „az E, a P és az M betûjelû” szövegrész helyébe az „az E, az M, a P és az SP” szöveg, 96. §
(9) bekezdésében az „az M és P betûjelû” szövegrész helyébe az „az M, a P és az SP betûjelû” szöveg, 2. melléklet
„M” kategóriára vonatkozó rendelkezésében a „- segédmotoros kerékpár (a négykerekû segédmotoros kerékpár
kivételével)” szövegrész helyébe a „segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót is”)” szöveg, 14. melléklet
1. pontjában az „A CD betûjelû” szövegrész helyébe az „A CD és az SP betûjelû” szöveg lép.
(22) Hatályát veszti az R5. 60. § (2) bekezdés g) pontja és (5) bekezdése, továbbá az R5. 13. melléklet 3. pontjában az „és
az SP” szövegrész.
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8. A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. számú melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
(2) Az R6. 1/A. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

9. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni
bírság kötelezõ mértékérõl, valamint a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
9. §

Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezõ
mértékérõl, valamint a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvénnyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
2–4. és 6. melléklete helyébe a 21. mellékletben foglalt 2–4. és 6. melléklet lép.

10. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 5. § (1) és (5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése és a 19. melléklet, a 9. § és a 21. melléklet 2012. szeptember 1-jén lép
hatályba.
(3) A 2. §, a 6. § (3), (4) és (10) bekezdése, valamint a 7. § (4)–(9) és (15)–(16) bekezdése e rendelet kihirdetését követõ
60. napon lép hatályba.
(4) Az R2. 5. §-a, az R2. 8/A. § (2) bekezdésében az „a jármûvel történõ megállásra és várakozásra,” szövegrész, az R2. 4. melléklete,
az R2. 5. melléklet 2. sora, az R3. 12. § (1) bekezdésében az „a jármûvel történõ megállásra és várakozásra,” szövegrész, az R3.
11/E. melléklet 2. sora, valamint az R3. 11/G. melléklete, az R6. 1/A. számú melléklet 18. Kódszámú sorában a „Megállás kijelölt
gyalogos-átkelõhelyen, valamint a gyalogos-átkelõhely elõtt, kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol
a jármû a fényjelzõkészülék vagy jelzõtábla észlelését akadályozza [KR. 4. melléklet 1. pont, BR. 11/G. melléklet 1. pont];” és a „6”
pontszám, továbbá 20. Kódszámú sorában a „Megállás az autópálya úttestjén és leállósávján [KR. 5. melléklet 2. pont, BR.
11/E. melléklet 2. pont];” és a „6” pontszám szövegrész 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §

(1) Ez a rendelet a vezetõi engedélyekrõl szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló
2011/94/EU bizottsági irányelvnek (2011. november 28.) való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló
1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i
611/2012/EU bizottsági rendelet,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 612/2012/EU bizottsági
rendelet,
c) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló
1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i
613/2012/EU bizottsági rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. mellékletének módosítása
Hatályát veszti az R2. 1. melléklet 1. sor „A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet” címû oszlopában a „39. § (1) bekezdés” szövegrész.

2. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.
2.

A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó
rendelkezések

A vasúti átjáró elõtti megállásra
vonatkozó rendelkezések
A vasúti átjáróra történõ
ráhajtásra vonatkozó
rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

39. § (3) bekezdés b), c), e),
h) pont
39. § (5) bekezdés a) és b) pont

Bírság összege forintban

30 000
60 000

”

3. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó
rendelkezések

A továbbhaladás tilalmát jelzõ
fényjelzés

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

9. § (4) bekezdés d) pont

Bírság összege forintban

50 000
”

4. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

2.

A jármûvel történõ megállásra és
várakozásra vonatkozó rendelkezések

A megállás tilalmára

A várakozás tilalmára

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a) 15. § (1) bekezdés a) pont,
15. § (4), (7) bekezdése, ha az
az (1) bekezdés a) pontjára
vonatkozik,
b) 40. § (5) bekezdés a), c), e), f),
g), h), i), j), l), m) pont,
c) 40. § (8) bekezdés a) pont
41. § (2) bekezdés a)–b) pont

Bírság összege forintban

10 000

20 000
10 000
10 000
”
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5. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Az autópálya leálló sávjának
igénybevételére vonatkozó rendelkezések

1.

Haladás a leálló sávon

2.

Megállás az úttesten és a leálló
sávon

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

36. § (1) bekezdés
és 37. § (2) bekezdés
37. § (4) bekezdés

100 000
50 000
”

6. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R3. 1. mellékletének módosítása
Az R3. 1. melléklet táblázat 1. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

„1.

a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói
engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási
engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve
autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt:
közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély,
személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi
forgalomban közösségi engedély nélkül – vagy az engedély
idõbeni hatálya lejáratát 90 napot követõen – végzett közúti
közlekedési szolgáltatás, az elõírt engedély nélkül végzett
kabotázs-tevékenység, az elõírt engedély nélkül végzett
különjárati személyszállítás
b) közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási
engedély idõbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot
meg nem haladóan lejárt

A bírság összege,
forintban

600 000

A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelõssé tehetõ)

szállító
gépjármûvezetõ”

300 000

7. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

1. táblázat
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

Sorszám

1.
2.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

Az ADR elõírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentõs
környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély
elhárítására megfelelõ, azonnali intézkedések történnek, például a jármû feltartóztatása (a továbbhaladás
megakadályozása).
Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása
800 000
feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
Veszélyes anyagok szivárgása
800 000
feladó, csomagoló,
berakó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
100 000
jármûvezetõ, kísérõ

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

•
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Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelõ
szállítóeszközzel történõ szállítás
Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg
nem megfelelõ állapotú

600 000

Jóváhagyási igazolással nem rendelkezõ jármûvel történõ
szállítás
A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelõ jármû, amely
közvetlen veszélyt jelent
Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata

800 000

A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelõ
csomagoló-eszköz használata
Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges elõírások be
nem tartása
A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok
be nem tartása
A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be
nem tartása
a) jármûben
b) konténerben
Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
b) küldeménydaraboknál
Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó
korlátozás be nem tartása
Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés
vagy információ utalna

600 000

feladó, szállító
(fuvarozó)
konténer üzemben
tartója, töltõ,
szállító (fuvarozó)
feladó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
feladó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
feladó, töltõ,
csomagoló, szállító
(fuvarozó)
feladó, csomagoló

800 000

feladó, csomagoló

800 000

berakó, szállító
(fuvarozó)

400 000

berakó, szállító
(fuvarozó)
berakó

600 000

800 000
800 000

600 000
600 000
400 000
600 000
800 000

15.

A jármûvön nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca

800 000

16.

A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám,
helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami
miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb,
I. kockázati kategóriájú szabálytalanság
A jármûvezetõnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa

800 000

18.

Tûz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom
megszegése

400 000

19.

A dohányzási tilalom be nem tartása

20.

Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások

17.

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

600 000

100 000
200 000
100 000
600 000

csomagoló, töltõ
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, berakó,
csomagoló, töltõ,
szállító (fuvarozó)
feladó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)

berakó, szállító
(fuvarozó)
berakó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
jármûvezetõ, kísérõ
berakó, töltõ
jármûvezetõ-kísérõ
feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltõ,
ürítõ, szállító
(fuvarozó), címzett
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2. táblázat
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

Sorszám

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

Az ADR elõírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának
kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelõ intézkedések történnek,
például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerû, akkor az ellenõrzés helyén, de legkésõbb a
folyamatban lévõ szállítási mûvelet befejezésekor.
A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van
300 000
feladó, berakó,
töltõ, szállító
(fuvarozó)
A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelõ jármû, amely
200 000
szállító (fuvarozó),
azonban közvetlen veszélyt nem jelent
jármû üzemben
tartója
A jármûvön nincsenek meg az elõírt, üzemképes tûzoltó
300 000
szállító (fuvarozó),
készülékek
jármû üzemben
tartója
A jármûvön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli
felszerelésenként
szállító (fuvarozó)
utasításban elõírt felszerelés
100 000
Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások
300 000
feladó, csomagoló
ellenõrzésének, idõszakos vizsgálatának idõpontját vagy a
használati idõtartamot nem tartották be
a) sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket,
400 000
feladó, berakó,
nagycsomagolásokat szállítanak
szállító (fuvarozó)
b) sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak
100 000
Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely
300 000
konténer üzemben
szerkezetileg nem megfelelõ állapotú
tartója, berakó,
szállító (fuvarozó)
A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelõen
400 000
feladó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
Kombinált csomagolás szállítása olyan külsõ csomagolással,
200 000
feladó, berakó,
amely nincs megfelelõen lezárva
szállító (fuvarozó)
Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok
400 000
feladó, csomagoló,
hiánya
berakó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
Írásbeli utasítás hiánya
500 000
szállító (fuvarozó)
Az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR elõírásainak
200 000
szállító (fuvarozó)
A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás
300 000
feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltõ,
ürítõ, szállító
(fuvarozó), címzett
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3. táblázat
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

Sorszám

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

Az ADR elõírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának
kismértékû kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendõ azokat
késõbb, a vállalkozásnál megszüntetni.
A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betûk, számok, jelképek
100 000
feladó, csomagoló,
mérete nem felel meg az elõírásoknak
berakó, töltõ,
szállító (fuvarozó)
Az okmányokban valamely információ hiányzik
100 000
feladó
Az oktatási bizonyítvány nincs a jármûvön
50 000
jármûvezetõ
A jármû jóváhagyási igazolása 30 napnál nem régebben járt le
100 000
szállító (fuvarozó),
jármû üzemben
tartója
Az írásbeli utasításban a helyes használatot nem befolyásoló,
30 000
szállító (fuvarozó),
formai eltérés van
jármûvezetõ
A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás
100 000
feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltõ,
ürítõ, szállító
(fuvarozó), címzett

4. táblázat
az 1., 2. vagy 3. táblázatba nem sorolható egyéb mulasztás

Sorszám

1.
2.
3.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély
hiánya
Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag)
szállításához szükséges engedély hiánya
Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges
engedély hiánya

A bírság összege
forintban

200 000
200 000
200 000

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)

18588

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 110. szám

5. táblázat
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóra vonatkozó elõírások megszegése

Sorszám

1.
2.

3.

4.
5.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója
A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot
a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak
változásáról
A vállalkozás biztonsági tanácsadójának 30 napnál régebben
lejárt a bizonyítvány érvényességi ideje, vagy az adott
alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki
a bizonyítvány érvényessége
Nem készült baleseti jelentés
Az éves jelentés hiánya

A bírság összege
forintban

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

400 000
100 000

vállalkozás vezetõje
vállalkozás vezetõje

100 000

vállalkozás
vezetõje, tanácsadó

50 000
100 000

vállalkozás vezetõje
vállalkozás vezetõje

6. táblázat
A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott
pótkocsival történõ közúti szállítása szabályainak megszegése

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

1.

Növényvédõ szer szállítása ömlesztve vagy tartányban

50 000

2.

Nem folyékony mûtrágya szállítása tartányban

30 000

3.

Üzemanyag és folyékony mûtrágya 6500 liternél nagyobb
befogadó tartányban való szállítása
Nem megfelelõ vontató használata
Nem megfelelõ tartányos pótkocsi használata

50 000

50 000

8.

a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve
a b) pontba sorolt esetet
b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál
nem régebben járt le
Az ömlesztett árut szállító jármû vagy konténer kialakítása
szabálytalan
A szállító egység jelölése szabálytalan

9.

A tartány jelölése szabálytalan

50 000

10.

A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb

30 000

11.

a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan
hiányosak
b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak
Elõírt felszerelés hiánya a szállítóegységen

40 000

Élelmiszerrel és takarmánnyal történõ együtt szállítás
tilalmának megszegése
Rakodási elõírások megszegése

40 000

4.
5.
6.

7.

12.
13.
14.

40 000
50 000

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
szállító (fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)

10 000
40 000
30 000

10 000
30 000

40 000

feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
feladó, szállító
(fuvarozó)
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Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

15.

A dohányzási tilalom be nem tartása

50 000

16.

A jármûvezetõnek nincs érvényes vizsga igazolása

40 000

A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelõssé
tehetõ

berakó, töltõ,
szállító (fuvarozó),
jármûvezetõ
szállító (fuvarozó),
jármûvezetõ
”

8. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.
2.
3.

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

lakott területen
lakott területen kívül
autóúton, autópályán

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

48. § (4) bekezdés

Bírság összege
forintban

10 000
15 000
20 000

A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelõssé tehetõ

jármûvezetõ,
utazó személy

”

9. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R3. 11/B. mellékletének módosítása
Hatályát veszti az R3. 11/B. melléklet 1. sor „A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet” oszlopában a „39. § (1) bekezdés” szövegrész.

10. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.
2.
3.

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó
rendelkezések

A továbbhaladás tilalmát jelzõ
fényjelzés
A vasúti átjáró elõtti megállásra
vonatkozó rendelkezések
A vasúti átjáróra történõ
ráhajtásra vonatkozó
rendelkezések

Bírság összege
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelõssé tehetõ

9. § (4) bekezdés d) pont

50 000

jármûvezetõ

39. § (3) bekezdés b), c), e),
h) pont
39. § (5) bekezdés a), b) pont

30 000

jármûvezetõ

60 000

jármûvezetõ

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
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11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

A jármûvezetõ szervezetében a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol tilalma
(„ittas vezetés”)

gépi meghajtású jármûvet
vezetõnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol
mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációt vagy
a kilélegzett levegõben
a 0,30 mg/l-t nem haladja meg,
feltéve, ha az nem minõsül
bûncselekménynek
gépi meghajtású jármûvet
vezetõnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol
mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációnál
magasabb, de 0,80‰
véralkohol-koncentrációt nem
haladja meg vagy a kilélegzett
levegõben 0,30 mg/l-nél
magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem
haladja meg, feltéve, ha azok nem
minõsülnek bûncselekménynek
gépi meghajtású jármûvet
vezetõnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol
mértéke a 0,80‰
véralkohol-koncentrációt vagy
a kilélegzett levegõben
a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve,
ha az nem minõsül
bûncselekménynek
nem gépi meghajtású jármûvet
vezetõnél vagy hajtójánál
a szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációnál
magasabb, de 0,80‰
véralkohol-koncentrációt nem
haladja meg vagy a kilélegzett
levegõben 0,30 mg/l-nél
magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem
haladja meg, ha a jármûvel
a) nem fõúton közlekednek,
b) fõúton közlekednek.
nem gépi meghajtású jármûvet
vezetõnél vagy hajtójánál
a szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol mértéke 0,80‰
véralkohol-koncentrációt vagy
a kilégzett levegõben 0,50 mg/l-t
meghaladja

Bírság összege
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelõssé tehetõ

4. § (1) bekezdés c) pont

100 000

jármûvezetõ

4. § (1) bekezdés c) pont

150 000

4. § (1) bekezdés c) pont

200 000

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

4. § (1) bekezdés c) pont

4. § (1) bekezdés c) pont

jármûvezetõ,
hajtó

10 000
30 000
60 000

jármûvezetõ,
hajtó

”
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11. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„11/E . melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Az autópálya leálló sávjának
igénybevételére

1.

Haladás a leálló sávon

2.

Megállás az úttesten és a leálló
sávon

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

36. § (1) bekezdés, 37. §
(2) bekezdés
37. § (4) bekezdés

Bírság összege
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelõssé tehetõ

100 000

jármûvezetõ

50 000

jármûvezetõ

Bírság összege
forintban

A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelõssé tehetõ

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

A behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási
irányra

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

1.

A behajtás tilalmára

13. § (1) bekezdés g), g/1., i),
i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n),
z) pont

30 000

2.

A kötelezõ haladási irányra

13. § (1) bekezdés a), a/1., b),
c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b),
c) pont

50 000

3.

Korlátozott forgalmú övezetre
(zóna)

14. § (1) bekezdés z/2. pont

30 000

jármûvezetõ
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
jármûvezetõ
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
jármûvezetõ
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

2.

A jármûvel történõ megállásra és
várakozásra

A megállás tilalmára

A várakozás tilalmára

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege
forintban

a) 15. § (1) bekezdés a) pont, 15. §
(4), (7) bekezdése, ha az az (1)
bekezdés a) pontjára vonatkozik,
b) 40. § (5) bekezdés a), c), e), f),
g), h), i), j), l), m) pont,
c) 40. § (8) bekezdés a) pont
41. § (2) bekezdés a)–b) pont

10 000

20 000
10 000
10 000

A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelõssé tehetõ

jármûvezetõ
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó

jármûvezetõ
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
”
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12. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. mellékletének módosítása
1. Az R4. 1. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Árufuvarozási ismeretek:
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
i) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:
ia) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,
ib) forgalmi tiszti felsõfokú tanfolyami szakképesítés.
5. Jármû mûszaki, üzemeltetési és közlekedés biztonsági ismeretek:
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
i) környezetvédelmi mérnök vagy
j) okleveles környezetmérnök vagy
k) környezetmérnök alapképzési szakon vagy
l) környezetmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
m) mûszaki tiszti felsõfokú tanfolyami képesítés, illetve
n) közlekedésgépészeti technikus, közúti jármû-gépész,
o) közlekedés-üzemviteli, gépjármûüzemi technikus.”
2. Az R4. 1. melléklete a következõ 7. ponttal egészül ki:
„7. Személyszállítási ismeretek:
a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
e) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:
ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,
eb) forgalmi tiszti felsõfokú tanfolyami szakképesítés.”
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13. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R4. 2. mellékletének módosítása
1. Az R4. 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tagállam állampolgára az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja)
„2.1. a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló jogszabályban meghatározott „Gépjármûvezetõi képesítési igazolvány”-nyal,”
2. Az R4. 2. melléklet 2. pontja a következõ 2.4. alponttal egészül ki:
(A tagállam állampolgára az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja)
„2.4. a tagállamban kiadott nemzeti bizonyítvánnyal.”

14. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R4. 3. mellékletének módosítása
1. Az R4. 3. melléklet 1. pont elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás
megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési
szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal a különbséggel, hogy az ott
meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetõk.”
2. Az R4. 3. melléklet 2. pont elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési
igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési
szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal a különbséggel, hogy az ott
meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetõk.”

15. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R5. 5. mellékletének módosítása
1. Az R5. 5. melléklet D. pont címe helyébe a következõ cím lép:

„D. A kártya formátumú – a vezetõi engedélyekrõl szóló 2006/126/EK irányelvnek, valamint 2011/94/EU
irányelvnek megfelelõ – vezetõi engedély tartalmi elemei és formai követelményei 2013. január 19-ét
követõen”
2. Az R5. 5. melléklet D. pont 2. alpontja a következõ 1.2. alponttal egészül ki:
„1.2. A kártya elõoldalán és hátoldalán található adatoknak szabad szemmel is olvashatónak kell lenniük, valamint
a hátoldalon a 9–12. rovatban az adatokat legalább 5-ös betûmérettel kell szedni.”
3. Az R5. 5. melléklet D. pont 2. alpont 9–12. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az engedély második oldalán a következõk szerepelnek:)
„9. [Érvényességi kategóriák (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák)];
Európai uniós minta (kifejezés magyar nyelven, valamint a „vezetõi engedély” kifejezés az Európai Unió többi nyelvén,
az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva)
10. az adott kategóriára vonatkozó engedély elsõ kiadásának idõpontja (ezt az idõpontot az új engedélyen is meg kell
ismételni késõbbi pótlás vagy csere esetén); az idõpontra vonatkozóan valamennyi rovatban két számjegyet kell
feltüntetni az alábbi sorrendben: nap.hónap.év
11. az adott kategóriára vonatkozó engedély lejáratának idõpontja; az idõpontra vonatkozóan valamennyi rovatban
két számjegyet kell feltüntetni az alábbi sorrendben: nap.hónap.év
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12. korlátozás kódja
– 1–99 kódok:
harmonizált európai uniós kódok,
– 100 és 100 feletti kódok:
nemzeti kódok, melyek csak Magyarország területén érvényesek”

16. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R5. 8. mellékletének módosítása
Az R5. 8. melléklet 95. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„95. A 2003/59/EK irányelvben elõírt szakmai alkalmassági kötelezettségnek megfelelõ szakmai alkalmassági
bizonyítvánnyal (Gépjármûvezetõ Képesítési Igazolvány) rendelkezõ gépjármûvezetõ, …-ig [pl. 95(01.01.12)]”

17. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R5. 13. mellékletének módosítása
Az R5. 13. melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az OT rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betûjelet és kötõjellel elválasztott
két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz”

18. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R5. 14. mellékletének módosítása
Az R5. 14. melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A Z, a P, az E és a V betûjelû rendszámtáblák a betûjel után 5 számjegyet tartalmaznak növekvõ sorrendben, 1-tõl
99999-ig. A P, az E és a Z betûjelû rendszámtábla a rendszám után tartalmazza a kiadás évének utolsó két számjegyét,
a V betûjelû rendszámtábla esetén a rendszámtábla érvényességi évének utolsó két számjegyét. Az SP betûjelû
rendszámtábla két betûjelet és kötõjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.”

19. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R6. 1. számú mellékletének módosítása
1. Az R6. 1. számú melléklet 1504 Kódszámú sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1504

Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és
leállósávján autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont,
(4) bek.];

6”

2. Az R6. 1. számú melléklet 1506 és 1507 Kódszámú sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1506
1507

Megállás kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, valamint a gyalogos-átkelõhely elõtt [KRESZ
40. § (5) bekezdés e) pont];
Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármû
a fényjelzõkészülék vagy jelzõtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a),
c), l) pont];

6
6”
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20. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R6. 1/A. számú mellékletének módosítása
Az R6. 1/A. számú melléklet
– 17. kódszám alatti sorában szereplõ „[KR. 2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2. pont]” szövegrész helyébe a „[KR.
2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2., 3. pont”],
– 18. kódszám alatti sorában szereplõ „[KR. 4. melléklet 1. pont]” szövegrész helyébe a „[KR. 4. melléklet 1. pont, BR.
11/G. melléklet 1. pont]” ,
– 19. kódszám alatti sorában szereplõ „[KR. 5. melléklet 1. pont]” szövegrész helyébe a „[KR. 5. melléklet 1. pont, BR.
11/E. melléklet 1. pont]”,
– 20. kódszám alatti sorában szereplõ „[KR. 5. melléklet 2. pont]” szövegrész helyébe a „[KR. 5. melléklet 2. pont, BR.
11/E. melléklet 2. pont]” ,
– 21. kódszám alatti sorában szereplõ „[KR. 6. melléklet 1. pont]” szövegrész helyébe a „[KR. 6. melléklet 1. pont, BR.
11/F. melléklet 1. pont]” ,
– 22. kódszám alatti sorában szereplõ „[KR. 6. melléklet 2. pont]” szövegrész helyébe a „[KR. 6. melléklet 2. pont, BR.
11/F. melléklet 2. pont]” és a
– 24. kódszám alatti sorában szereplõ „[KR. 3. melléklet 1., 2. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont]” szövegrész helyébe
a „[KR. 3. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont]”
szöveg lép.

21. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A

B

C

D

E

Sorszám

Szabs. tv. 218. §
Az elsõbbség és az elõzés szabályainak
megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

10 000

20 000

15 000

30 000

10 000

20 000

1.

az elsõbbségre vonatkozó
szabályok (amennyiben a Szabs.
tv. 219. §-ában meghatározott
közúti közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)

2.

az elsõbbségre vonatkozó
szabályok (amennyiben a Szabs.
tv. 219. §-ában meghatározott
közúti közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
az elõzésre vonatkozó szabályok
KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és
(amennyiben a Szabs. tv.
g) pontja; 34. § (8) bekezdés
219. §-ában meghatározott közúti
közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)

3.

A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM
együttes rendelet
(a továbbiakban: KRESZ) 28. §
(1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés;
31. § (5) bekezdés és
a (8) bekezdés b) pont; 42. §
(1) bekezdés
KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1)
és (3) bekezdés

18596

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 110. szám

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A

B

C

D

E

Sorszám

Szabs. tv. 220. §
Engedély nélküli vezetés

a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont

45 000

90 000

KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont

35 000

70 000

KRESZ 4. § (2) bekezdés

25 000

50 000

KRESZ 4. § (2) bekezdés

20 000

40 000

KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont

45 000

90 000

1.

2.

3.

4.

5.

az engedélyhez kötött jármû
vezetõje nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
okmánnyal
az engedélyhez kötött jármû
vezetõje nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
kategóriával
az engedélyhez kötött jármû
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
okmánnyal
az engedélyhez kötött jármû
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
kategóriával
a jármûvezetõ utánképzésen
történõ részvételének hiánya
miatt szünetel a vezetési
jogosultság

4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A

B

C

D

E

Sorszám

Szabs. tv. 221. §
Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy
jelzéssel való közlekedés

a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

20 000

40 000

25 000

50 000

30 000

60 000

1.

2.

3.

a jármû mûszaki érvényességi
KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont
ideje több mint három hónapja
lejárt, de hat hónapot nem
haladta meg
a jármû mûszaki érvényességi
KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont
ideje több mint hat hónapja lejárt,
de egy évet nem haladta meg
a jármû mûszaki érvényességi
KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont
ideje több mint egy éve lejárt
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6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A

B

C

D

E

Sorszám

Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. §
(1) bekezdés h)–m), o)–u), y),
z/1. pont; 18. § (1) bekezdés c),
k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. §
(2) bekezdés; 31. §
(1)–(4) bekezdés; 33. §
(2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés
b) pont; 48. § (9) bekezdés
KRESZ 48. § (7) bekezdés

10 000

20 000

15 000

30 000

KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont

10 000

20 000

KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont

10 000

20 000

KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont

10 000

20 000

KRESZ 15. § (3) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 15. § (4) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 15. § (4) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 15. § (5) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 15. § (6) bekezdés

10 000

20 000

1.

a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése
(amennyiben a Szabs. tv.
219. §-ában meghatározott közúti
közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)

2.

a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése
(amennyiben a Szabs. tv.
219. §-ában meghatározott közúti
közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
megállás a „Megállni tilos”
jelzõtábla hatálya alatt
várakozás a „Várakozni tilos”
a jelzõtábla hatálya alatt
a „Korlátozott várakozási övezet”
jelzõtábla alá kihelyezett
kiegészítõ táblában
meghatározottól eltérõ várakozás
a megállni és várakozni tilos
jelzõtáblák alatt elhelyezett
tilalom területi hatályára
vonatkozó kiegészítõ tábla
rendelkezéseinek megsértése
a megállni tilos jelzõtábla alatt
elhelyezett idõszakot
meghatározó kiegészítõ tábla
rendelkezéseinek megsértése
a várakozni tilos jelzõtábla alatt
elhelyezett idõszakot
meghatározó kiegészítõ tábla
rendelkezéseinek megsértése
a várakozni tilos jelzõtábla alatt
elhelyezett kiegészítõ táblán
megjelölt idõtartamot meghaladó
várakozás
a várakozni tilos jelzõtábla alatt
a kijelölt rakodóhely szabadon
hagyása érdekében történõ
kiegészítõ táblával történõ
várakozási tilalom megsértése

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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A

B

C

D

E

Sorszám

Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

KRESZ 15. § (7) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 15. § (7) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 15. § (9) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont

50 000

100 000

KRESZ 37. § (4) bekezdés

20 000

40 000

KRESZ 40. § (1) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 40. § (2) bekezdés

10 000

20 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont

15 000

30 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont

10 000

20 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont

20 000

40 000

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

a megállni tilos jelzõtábla alatt
elhelyezett az útpadkán történõ
megállást tiltó kiegészítõ
jelzõtáblával történõ megállási
tilalom megsértése
a várakozni tilos jelzõtáblák alatt
elhelyezett az útpadkán történõ
várakozási tilalomra utaló
kiegészítõ jelzõtábla
rendelkezésének megsértése
a megállási és várakozási tilalmat
jelzõ jelzõtáblák hatálya alatt
történõ megállás, illetve
várakozás, ha a tábla alatt
elhelyezett kiegészítõ tábla
a szabálytalanul várakozó
jármûvet elszállítását lehetõvé
teszi
a mozgáskorlátozott
várakozóhelyen való jogosulatlan
várakozás
megállás autópálya és autóút
úttestjén és leálló sávon
megállás „az úttest menetirány
szerinti jobb szélén, azzal
párhuzamosan, egy sorban”
szabály megszegésével
megállás egyirányú forgalmi úton
az úttest bal szélén, ha a jármû
mellett az úttest jobb széléig
mérve legalább 5,5 méter
szélességû hely nem marad
megállás ott ahol a jármû
fényjelzõ készülék vagy jelzõtábla
jelzésének az észlelését
akadályozza
megállás ott ahol a jármû és az
úttesten levõ záróvonal vagy
a jármû és az úttest másik szélén
álló jármû között legalább három
méter széles hely nem marad
megállás be nem látható
útkanyarulatban, bukkanóban
vagy más olyan helyen, ahol
a jármûvet a többi jármû vezetõje
kellõ távolságból nem észlelheti
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A

B

C

D

E

Sorszám

Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont

15 000

30 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont

25 000

50 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont

15 000

30 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont

10 000

20 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont

10 000

20 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont

10 000

20 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont

15 000

30 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont

20 000

40 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont

20 000

40 000

KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont

15 000

30 000

KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont

10 000

20 000

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

megállás körforgalmú úton,
útkeresztezõdésben és az úttestek
széleinek metszéspontjától
számított 5 méter távolságon
belül
megállás kijelölt gyalogos
átkelõhelyen, valamint a gyalogos
átkelõhely elõtt
személygépkocsival,
motorkerékpárral, segédmotoros
kerékpárral, kerékpárral és
kézikocsival 5 méter, egyéb
jármûvel 15 méter távolságon
belül
megállás hídon, aluljáróban,
alagútban, valamint ezek be- és
kijáratánál
megállás vasúti átjáróban és attól
számított 30 méter távolságon
belül, valamint vasúti és
villamospályán és ezekhez olyan
közel, hogy a jármû a vasúti jármû
vagy a villamos közlekedését
akadályozza
megállás más jármûvel a villamos,
autóbusz vagy trolibusz
megállóhelyet, vagy taxiállomást
jelzõ tábla elõtt 15 méter, utána
5 méter távolságon belül
megállás autóbuszöbölben és
autóbusz forgalmi sávban
megállás villamos megállóhelynél
levõ járdasziget és a hozzá
közelebb esõ járda közötti
úttestrészen
megállás 1000 kilogrammnál
nagyobb tengelyterhelésû
jármûvel járdán
megállás kapaszkodósávon,
gyorsító-és lassító sávon,
kerékpársávon, nyitott
kerékpársávon, kerékpárúton,
gyalog- és kerékpárúton
megállás különösen veszélyes
helyen, az útburkolati jellel jelzett
területen
megállás a járdán anélkül, hogy
azt jelzõtábla vagy útburkolati jel
megengedi
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A

B

C

D

E

Sorszám

Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése

a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont

10 000

20 000

KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont

15 000

30 000

KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont

10 000

20 000

KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont

10 000

20 000

KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont

10 000

20 000

KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont

10 000

20 000

32.

33.

34.

35.
36.
37.

a jármû úgy áll meg a járdán, hogy
a járda szélességének több mint
a felét elfoglalja
megállás a járdán anélkül, hogy
a gyalogosok közlekedésére
legalább 1,5 méter szabadon
maradna
megállás a járdán olyan jármûvel,
amelynek tengelyterhelése az
1000 kg-ot meghaladja
várakozás a három külön úttesttel
rendelkezõ út középsõ úttestjén
várakozás lakott területen kívül
fõútvonal úttestjén
várakozás az úttesten ott, ahol
a járdán a megállás megengedett

”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 42/2012. (VIII. 23.) BM rendelete
a belügyi szervek rendelkezésében lévõ, lakásnak nem minõsülõ szállóférõhelyek, lakóegységek
használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdésének q) és s) pontjában, valamint (8) bekezdésének
b) pontjában, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(2) bekezdésének 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), g), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A belügyi szervek rendelkezésében lévõ, lakásnak nem minõsülõ szállóférõhelyek, lakóegységek használatáról,
valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a belügyminiszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek
(a továbbiakban: belügyi szerv) rendelkezése alatt álló épületek és épületrészek lakásnak nem minõsülõ – egyedülálló
személyek, házaspárok, élettársak elhelyezésére szolgáló – szállóférõhelyeire, lakóegységeire (a továbbiakban együtt:
szállóférõhely).”

2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szállóférõhelyen történõ elhelyezés annak a belügyi szervvel hivatásos szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban
(a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszony) álló személynek biztosítható, aki munka- vagy szolgálati helyén önálló
lakással nem rendelkezik, lakhatását egyéb módon megoldani nem tudja.”
(2) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kérelmezõnek az (5) bekezdés a) pontjában foglalt értesítés kézhezvételétõl számított 8 napon belül a beutalásra
jogosult szervvel – az értesítésben meghatározott feltételekkel – megállapodást kell kötnie. A határidõ elmulasztása
esetén a kijelölés hatályát veszti.”
(3) Az R. 2. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A használati jogviszony meghosszabbítását, indokolt esetben a beutalt – közvetlen munkahelyi vezetõjének
javaslatával ellátott – írásbeli kérelmére, a helyi lakásügyi szerv vezetõje egy alkalommal, legfeljebb két évre
engedélyezheti. Meg kell tagadni a meghosszabbítás iránti kérelem teljesítését, ha a kérelmezõ használati jogviszonya
a belügyi szolgálati jogviszonyának megszûnése miatt szûnik meg.
(9) A központi lakásügyi szerv vezetõje a helyi lakásügyi szerv javaslata alapján, szolgálati érdekbõl – a beosztásra, az
ellátandó feladatra, a szolgálati tevékenységre, a szolgálatszervezési szempontokra, valamint a használati
jogviszonyra jogosult személyi, családi körülményeire figyelemmel – felmentést adhat a (8) bekezdésben foglalt,
a megállapodás meghosszabbításának gyakoriságára és idõtartamára vonatkozó korlátozás alkalmazása alól.
(10) A szabad férõhelyek hasznosításáról – a férõhellyel rendelkezõ szerv hozzájárulásával – a helyi lakásügyi szerv vagy
az üzemeltetõ dönt.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A megállapodás alapján a beutalásra jogosult szerv köteles a szállóférõhelyet a beutalt használatába adni,
a beutalt pedig a szállóférõhely használatáért, továbbá a megállapodás keretében a beutalásra jogosult szerv által
nyújtott szolgáltatásért használati díjat fizetni.
(2) A beutalt hozzájárulása alapján a használati díj az illetményébõl kerül levonásra.”
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4. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A belügyi rendelkezésû szállóférõhely jogcím nélküli használójával haladéktalanul, de legkésõbb a jogcím
nélkülivé válás tudomásra jutását követõ 8 napon belül, írásban kell közölni használati jogviszonyának megszûnését
vagy a jogcím nélkülivé válás tényét és annak következményeit.
(2) A szállóférõhely kiürítése önkéntes teljesítésének hiányában a helyi lakásügyi szerv köteles haladéktalanul, de
legkésõbb a teljesítési határidõ leteltét követõ 30 napon belül intézkedni annak bírói úton történõ érvényesítésére.
(3) A szállóférõhely jogcím nélküli használója térítési díj megfizetésére köteles. A térítési díj mértéke a jogcímnélküli
szállóférõhely használat kezdetétõl számított 30. naptól az érintett szállóra vonatkozó két havi használati díjnak
megfelelõ, a 60. naptól az érintett szállóra vonatkozó három havi használati díjnak megfelelõ összeg, amelyre
támogatás nem nyújtható.
(4) Az üzemeltetõ és a rendelkezésre jogosult szerv külön megállapodás alapján számol el a térítési díj és a használati
díj tekintetében.”

5. §

(1) Az R. 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személy bérleti, albérleti, illetve operatív lízing díj hozzájárulásban
részesíthetõ.
(2) A hozzájárulás nyújtható
a) a magán- vagy önkormányzati tulajdonú lakás egészének vagy egy részének bérletéhez, albérletéhez,
b) a szállodai jellegû szobabérlethez, valamint
c) a lakásnak operatív lízingbe vételéhez.”
(2) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személyek tekintetében a hozzájárulás kifizetését – a szerv
gazdasági vezetõjének hozzájárulásával – az állományilletékes parancsnok vagy a hivatali szervezet vezetõje
engedélyezi. A hozzájárulás alapja a szerzõdéssel és számlával – a (2) bekezdés b) pontja esetében számlával – igazolt,
rezsiköltséget nem tartalmazó bérleti, albérleti díj, vagy lízing díj.”
(3) Az R. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hozzájárulás összege nem lehet magasabb a szerzõdéssel és számlával igazolt bérleti, albérleti díjnál, vagy lízing
díjnál, de legfeljebb a mindenkori köztisztviselõi illetményalap száz százaléka.”

6. §

Az R. 15. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § A közigazgatási államtitkár vagy a belügyminiszter elõzetes engedélyének beszerzéséhez a dolgozó írásbeli
kérelmét a munka- vagy szolgálati helye szerinti közvetlen vezetõjének részletes indokolásával ellátva, a szolgálati út
betartásával a központi lakásügyi szervhez kell benyújtani.”

7. §

Az R. 21. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon dolgozóit – ideértve a berendelt, kirendelt és vezényelt állományt is –, akik
2011. december 31-én a Rendõrtiszti Fõiskolával szolgálati jogviszonyban álltak, jogviszonyuk megszûnéséig
e rendelet alkalmazásában belügyi szolgálati jogviszonyban állónak kell tekinteni.”

8. §

Hatályát veszti az R.
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § (2)–(3) bekezdése,
c) 21. § (3) bekezdése,
d) 1. számú melléklete, valamint
e) 2. számú melléklete.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

10. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szociális és kegyeleti gondoskodásának rendjérõl szóló 3/1997. (II. 26.)
TNM rendelet 8. § (6) bekezdés f) pontja az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állománya
tekintetében nem alkalmazható.
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A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet 51–52. §-a az Alkotmányvédelmi Hivatal és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állománya tekintetében nem alkalmazható.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelete
a Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendõrségbe történõ integrálásával kapcsolatos
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a büntetések és intézkedések
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, valamint a
legfõbb ügyész véleményének kikérésével az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § vonatkozásában a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–4. § vonatkozásában a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § vonatkozásában a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6–11. § és az 1. melléklet vonatkozásában a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (8) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. § és a 2. melléklet vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és
q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. § vonatkozásában a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. § vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 15. § és a 3. melléklet vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
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a 16. § és a 4. melléklet vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3., 4. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában,
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. § és az 5. melléklet vonatkozásában a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. § vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következõket rendelem el:

1. A rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása
1. §

(1) A rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (10) bekezdés c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában a fogvatartásért felelõs:)
„c) a Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) fogdájában a Készenléti Rendõrség
parancsnoka.”
(2) Az R1. 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fogda parancsnoka által hozott döntés elleni, illetve a döntés elmulasztása miatti panaszt a fogva tartásért felelõs bírálja
el. A fogva tartásért felelõs határozata elleni panaszt, ha a fogva tartásért felelõs:)
„c) a Készenléti Rendõrség parancsnoka, akkor az országos rendõrfõkapitány bírálja el.”
(3) Az R1. 27. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A panasz elbírálására jogosult:)
„c) a Készenléti Rendõrség parancsnoka, ha a megtámadott határozatot a KR NNI nyomozó szervének vezetõje hozta.”

2. A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló
26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása
2. §

(1) A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)
1. az országos rendõrfõkapitány,
2. az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Rendészeti Fõigazgatóság fõigazgatója,
3. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság fõigazgatója,
4. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Fõosztály (a továbbiakban: ORFK Bûnügyi Fõosztály) fõosztályvezetõje,
5. a Készenléti Rendõrség (a továbbiakban: KR) parancsnoka,
6. a KR Különleges Szolgálatok Igazgatóság igazgatója,
7. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója,
8. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bûnözés Elleni Fõosztály vezetõje,
9. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Fõosztály vezetõje,
10. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bûnözés Elleni Fõosztály vezetõje,
11. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítõ Fõosztály vezetõje,
12. a KR Tanúvédelmi Szolgálat vezetõje,
13. a megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány,
14. a megyei rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatója, illetve a budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese,
15. a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) igazgatója, az RRI igazgatójának bûnügyi helyettese,
16. az NVSZ fõigazgatója,
17. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
18. az NVSZ Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
19. az NVSZ Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
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20. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgató-helyettese,
21. a TEK fõigazgatója,
22. a TEK fõigazgató-helyettese,
23. a TEK Felderítési Igazgatóság igazgatója, valamint
24. a TEK Felderítési Igazgatóság fõosztályvezetõi
terjeszthetik elõ.”
(2) A R2. 2. § (4) bekezdésében az „1–6.” szövegrész helyébe az „1–7.”, a „12.” szövegrész helyébe a „13.”, valamint
a „15–21.” szövegrész helyébe a „16–22.” szöveg lép.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló
23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása
3. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes
rendelet (a továbbiakban: R3.) 142. § (9) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) és (6) bekezdésben meghatározott esetben az értesítés, illetõleg a (2) és (4) bekezdés szerinti elõterjesztés megtételére,
továbbá a titkos adatszerzés végrehajtásáról a Be. 204. § (5) bekezdése alapján készített jelentés aláírására – ha a
nyomozást–]
„e) a KR nyomozó szerve végzi, akkor a KR parancsnoka”
(köteles, illetve jogosult.)

4. §

Az R3.
a) 3. § a) pontjában a „Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI),” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendõrség
(a továbbiakban: KR),” szöveg lép.
b) 111. § (2) bekezdésében a „az NNI-t” szövegrész helyébe az „a KR-t” szöveg lép.
c) 114. § (2) bekezdésében az „az NNI,” szövegrész helyébe az „a KR,” szöveg lép.

4. A Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
módosítása
5. §

Hatályát veszti a Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 2. §
(2) bekezdésében az „és a Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész.

5. A Rendõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és illetékességérõl szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet
módosítása
6. §

A Rendõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és illetékességérõl szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendõrségbe történõ integrálásával kapcsolatos egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított
1–3. melléklet rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követõen indult nyomozásokban kell alkalmazni.”

7. §

Az R4.
a) 1. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI)” szövegrész helyébe a „Készenléti
Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI)”,
b) 2. § (5) bekezdésében az „Az NNI” szövegrész helyébe az „A KR NNI” ,
c) 2. § (6) bekezdés és a (7) bekezdés b) pontjában, 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „az NNI” szövegrész helyébe
az „a KR NNI”,
d) 2. § (7) bekezdés b) pontjában a „rendõrfõkapitányság” szövegrész helyébe a „rendõr-fõkapitányság”
szöveg lép.
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8. §

Az R4. 1. mellékletében
a) az 1. pont 1.1.6. alpontban a „Gondatlanságból elkövetett, életveszélyes sérülést okozó testi sértés vétsége”
szövegrész helyébe a „Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, valamint életveszélyt okozó
gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége” szöveg lép,
b) az 1. pont 1.1.1. alpontban, 1.3.4. alpontban, 1.3.5. alpontban, a 3. pont 3.1.9–3.1.12. alpontban, a 6. pont 6.1.1.
alpontban, 6.1.4. alpontban, 6.2. alpontban, 6.3. alpontban, a 7. pont 7.1.1. alpontban, 7.1.2. alpontban, 7.1.5.
alpontban, 7.1.8. alpontban, 7.1.11. alpontban, 7.1.12. alpontban, 7.1.16. alpontban, 7.1.17. alpontban és a 7.1.22.
alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI” szöveg lép,
c) a 3. pont 3.1.12. alpontban az „Üzletszerû kerítés elkövetésében megállapodva elkövetett kerítés büntette”
szövegrész helyébe az „Üzletszerû kerítés elkövetésében megállapodás bûntette” szöveg lép,
d) az 1. pont 1.2.1. alpontban a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket” szövegrész hatályát veszti.

9. §

Az R4. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §

Az R4. 1. melléklet
a) 6. pont 6.1.6 alpontjában a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet” szövegrész hatályát veszti,
b) 7. pont 7.1.14. alpontjában a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket” szövegrész hatályát veszti,
c) 7. pont 7.1.15. alpontjában a „vagy az NNI hatáskörébe” szövegrész hatályát veszti.

11. §

(1) Az R4. 2. melléklet
a) címében az „A Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész helyébe az „A Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda”
szöveg,
b) 3. pont 3.1.2. alpontban, 3.3.1. alpontban, 4. pont 4.1.1–4.1.3. alpontban, 5. pont 5.1.2. alpontban,
5.4.1–5.4.3. alpontban, 6. pont 6.1.3. alpontban, 6.1.4. alpontban, 6.1.6. alpontban, 6.3.1. alpontban,
6.3.2. alpontban, 6.3.4. alpontban, 6.3.5. alpontban, 6.3.7. alpontban, 6.3.9. alpontban, 7. pont 7.1.2. alpontban,
7.1.3. alpontban, 7.2.2–7.2.4. alpontban, 7.3.1. alpontban, 7.3.4. alpontban, 8. pont 8.1.2–8.1.6. alpontban és
a 8.1.11. alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI” szöveg,
c) 6.1.1. pontjában a „Btk. 261. § (1), (2), (4), (5), (7) és (8)” szövegrész helyébe a „Btk. 261. § (1), (2), (4), (5) és (8)” szöveg
lép.
(2) Az R4. 2. melléklet
a) 5. pont 5.2. és 5.2.1. alpontja,
b) 6. pont 6.3.8. alpontjában, a 6.3.9. alpontjában és a 6.3.10. alpontjában a „ , kivéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörébe tartozó esetet” szövegrész,
c) 7. pont 7.1.4. alpontja,
d) 8. pont 8.1.7. és 8.1.8. alpontja
hatályát veszti.
(3) Az R4. 3. melléklet 1. pont 1.2.4. alpontban, 1.2.5. alpontban, 3. pont 3.1.9–3.1.12. alpontban, 4. pont 4.1.1. alpontban,
4.3.1. alpontban, 5. pontban 5.1.5–5.1.7. alpontban, 5.4.4. alpontban, 6. pont 6.2. alpontban, 6.3. alpontban,
7. pont 7.1.1. alpontban, 7.1.8. alpontban és a 7.1.11–7.1.13. alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI”
szöveg lép.
(4) Az R4. 3. melléklet
a) 7. pont 7.1.10. alpontjában a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket” szövegrész,
b) 7. pont 7.1.19. és 7.1.20. alpontja
hatályát veszti.
(5) Az R4. 4. melléklet 3. pont 3.2.1. alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI” szöveg lép.
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6. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri
egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról,
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
módosítása
12. §

(1) Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
(a továbbiakban: R5.) 7. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.
(2) Hatályát veszti az R5. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat C:22, valamint C:28 mezõiben
az „NNI,” szövegrész.

7. A rendõrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása
13. §

(1) A rendõrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 31. § (3) bekezdésében
a „Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész helyébe „Készenléti Rendõrség” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R6.
a) 2. § 11. pontjában az „a Nemzeti Nyomozó Iroda,” szövegrész,
b) 44. § (5) bekezdés a) pontjában a „valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója,”szövegrész,
c) 84. §-ban az „a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója,” szövegrész.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó
munkáltatói jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása
14. §

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói
jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.)
1. mellékletében A rendõrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek
gyakorlására feljogosított elöljárók cím alatt szereplõ, „A. Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv” alcím alatti táblázat F:2. mezõjében a „Nemzeti Nyomozó Iroda vezetõje” szövegrész helyébe a „Készenléti
Rendõrség parancsnokának helyettese” szöveg lép.

9. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített
hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló
65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása
15. §

(1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és
a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. és
3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Hatályát veszti az R8.
a) 3. § a) pontjának 5. alpontja,
b) 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ, „Vezetõi
munkakörök” alcím alatti táblázat C:23, C:29 mezõben az „NNI,” szövegrész,
c) 1. melléklet „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó
rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplõ táblázatokat követõ
„MEGJEGYZÉS:”-ben a „+ NNI” szövegrész.
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10. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása
16. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban:
R9.) 1., 11. és 12. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az R9. 11. melléklet 3. pontjának 3.3. pontjában a „Védelemszervezõ” szövegrész helyébe a „Tanúvédelmi” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R9. 1. melléklet „A rendõrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti
egységek”-rõl szóló I. cím 2.3. pontja.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai,
valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása
17. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete
az 5. melléklet szerint módosul.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
szolgálati igazolványának rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása
18. §

Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló 14/2012. (III. 30.)
BM rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. mellékletében a „4. Az igazolványra kerülõ munkáltatói megnevezések és
kódszámok jegyzéke” alcím alatt lévõ táblázat 6. sora.

13. Záró rendelkezés
19. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez
Az R4. 1. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következõ pont lép:
„4. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bûncselekmények
4.1. A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni
bûncselekmény
4.1.1. Btk. 211. § – A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni
bûntett
4.2. A rendészeti bûncselekmények
4.2.1. Btk. 218. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bûntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy ha
azt az RRI illetékességi területén követték el
4.2.2. Btk. 218. § (4) bekezdés – Embercsempészés elõkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott
embercsempészés bûntettének elkövetésére irányul
4.3 Visszaélés minõsített adattal
4.3.1 A Btk. XV. Fejezet III. címében feltüntetett valamennyi bûncselekmény
4.4 Btk. 224/A. § – A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bûncselekmény

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 110. szám

18609

4.5. Btk. 224/B. § – A számvevõszéki ellenõrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése
4.6. A hivatali bûncselekmények
4.6.1 Btk. 225. § – Hivatali visszaélés bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.6.2. Btk. 226. § – Bántalmazás hivatalos eljárásban bûntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe
tartozó eseteket
4.6.3. Btk. 227. § – Kényszervallatás bûntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.6.4. Btk. 227/A. § – Jogosulatlan titkos információgyûjtés bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó
eseteket
4.6.5. Btk. 228. § – Jogellenes fogvatartás bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.7. Az igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények
4.7.1. Btk. 246. § (1)–(3) és (5) bekezdés – Fogolyzendülés bûntette
4.8. A közélet tisztasága elleni bûncselekmények
4.8.1. Btk. 250–255. § – Vesztegetés bûntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy a KR NNI
hatáskörébe tartozó eseteket
4.8.2. Btk. 255/B. § (1) bekezdés – Vesztegetés feljelentése elmulasztásának bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi
hatáskörbe tartozó eseteket
4.8.3. Btk. 256. § – Befolyással üzérkedés bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet
4.8.4. Btk. 256/A. § – Befolyás vásárlása bûntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet
5. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bûncselekmények
5.1. A közbiztonság elleni bûncselekmények
5.1.1. Btk. 259. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt
okozó, illetve egy vagy több ember halálát elõidézõ közveszélyokozás bûntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi
területén követték el
5.1.2. Btk. 259. § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több
ember halálát elõidézõ gondatlan közveszélyokozás vétsége, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.1.3. Btk. 260. § (1)–(6) bekezdés – Közérdekû üzem mûködése megzavarásának vétsége és bûntette, kivéve, ha azt az
RRI illetékességi területén követték el
5.1.4. Btk. 261. § (7) bekezdés – Meghatározott bûncselekmény elkövetésével fenyegetve megvalósított
terrorcselekmény bûntette
5.1.5. Btk. 263. § (2)–(4) bekezdés – Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bûntette, kivéve a KR NNI
hatáskörébe tartozó eseteket
5.1.6. Btk. 263/A. § (2), (3) és (5) bekezdés – Visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel bûntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe
tartozó eseteket
5.1.7. Btk. 263/C. § (1) bekezdés – Bûnszervezetben részvétel bûntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet,
vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.2. A köznyugalom elleni bûncselekmények
5.2.1. Btk. 269. § – Közösség elleni izgatás bûntette
5.3. A közbizalom elleni bûncselekmények
5.3.1. Btk. 274. § – Közokirat-hamisítás bûntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott
bûncselekményekkel összefüggésben követték el
5.3.2. Btk. 275. § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bûntette, ha azt az e mellékletben meghatározott
bûncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
5.4. A közegészség elleni bûncselekmények
5.4.1. Btk. 282. § (2) bekezdés a) pont – Üzletszerûen vagy bûnszövetségben, illetõleg kábítószerfüggõ személy
felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan
a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bûntette
5.4.2. Btk. 282. § (2) bekezdés b) pont – Jelentõs mennyiségû kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette,
vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök
szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bûntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték
el
5.4.3. Btk. 282. § (3) bekezdés b) pont – Visszaélés kábítószerrel bûntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer
elõállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal való kereskedelem,
az országba való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez
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kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés
kábítószerrel bûntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.4. Btk. 282/A. § (2) és (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez
kapcsolódóan a Btk. 282/A. § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés
kábítószerrel bûntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén
követték el
5.4.5. Btk. 282/B. § (2) bekezdés a) pont – Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény
elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított
visszaélés kábítószerrel bûntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.6. Btk. 282/B. § (2) bekezdés b) pont – Oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közmûvelõdési
feladatok ellátására rendelt épület területén, illetõleg annak közvetlen környezetében elkövetett visszaélés
kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti
anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bûntette
5.4.7. Btk. 282/B. § (2) bekezdés c) pont – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy felhasználásával bûnszövetségben elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy
e bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával
megvalósított visszaélés kábítószerrel bûntette
5.4.8. Btk. 282/B. § (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bûntette, vagy e bûncselekmény elkövetéséhez
kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés
kábítószerrel bûntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.9. Btk. 282/C. § (3) és (4) bekezdés – Kábítószerfüggõ személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bûntette,
kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el”
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2. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez
1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet
(a továbbiakban: R5.) 7. mellékletének „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt
rövidítések” alcímet követõ rövidítések helyébe a következõ szöveg lép:
(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)
„
1. ÁFSZ
Állami Futárszolgálat
2. BRFK
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
3. BSZKI
Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
4. KJÜ
Központi Javító Üzem
5. KOK
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
6. Központi GEI
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
7. KR
Készenléti Rendõrség
8. KR SZO
Készenléti Rendõrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
9. LRP
Légirendészeti Parancsnokság
10. NKE
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
11. NOK
Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ
12. NVSZ
Nemzeti Védelmi Szolgálat
13. OKF
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
14. ORFK BEI
Országos Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Ellátó Igazgatóság
15. ORFK DOK
Országos Rendõr-fõkapitányság Dunakeszi Oktatási Központ
16. ORFK NEBEK
Országos Rendõr-fõkapitányság Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ
17. ORFK RSZKK
Országos Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja
18. RRI
Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
19. PMRFK
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
20. PSZH
páncélozott szállító harcjármû
21. RSZKI
rendészeti szakközépiskolák
22. TEK
Terrorelhárítási Központ
23. TÜSZ
Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat”
2. Az R5. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat C:15–17 mezõi helyébe a következõ mezõk
lépnek:
„
[Munkakör (beosztás)]

[15.]

[16.]
[17.]

Készenléti Rendõrség parancsnoka
(országos rendõrfõkapitányhelyettes)
rendõrfõkapitány
igazgató (RRI, BSZKI, Központi GEI)
”

3. Az R5. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat C:21 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
„
[Munkakör (beosztás)]

[21.]

igazgató (ORFK BEI, ORFK NEBEK,
RSZKK, ORFK DOK, KR)
”
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3. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és
a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R8.)
1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ, „Vezetõi
munkakörök” alcím alatti táblázat C:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
„
[Munkakör (beosztás)]

(3.)

országos rendõr-fõkapitány és
az országos rendõrfõkapitány
általános helyettese

”
2. Az R8. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ, „Vezetõi
munkakörök” alcím alatti táblázat B és C:16-18. mezõi helyébe a következõ mezõk lépnek:
„
(Vezetõi szint)

[Munkakör (beosztás)]

(16.)

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése szerinti
illetményre jogosult

(17.)
(18.)

fõosztályvezetõi
illetményre jogosult

Készenléti Rendõrség
parancsnoka (országos
rendõrfõkapitányhelyettes)
rendõrfõkapitány
igazgató (Készenléti
Rendõrség Nemzeti
Nyomozó Iroda, RRI,
Központi GEI)

”
3. Az R8. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ, „Vezetõi
munkakörök” alcím alatti táblázat C:22. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
„
(22.)

igazgató
(ORFK NEBEK,
ORFK BEI, ORFK
RSZKK, ORFK
DOK, KR),
igazgatóhelyettes (RRI,
BSZKI, Központi
GEI),
megyei
rendõrfõkapitány
helyettesek

ezredes

egyetem
vagy fõiskola

”
4. Az R8. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ, „Vezetõi
munkakörök” alcím alatti táblázat a következõ C:21/A. mezõvel egészül ki:
„
igazgató
(KR NNI, KR SZO)
”
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5. Az R8. 1. melléklet „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ, „Vezetõi
munkakörök” alcím alatti táblázat C:25–27., valamint 29. mezõje hatályát veszti.
6. Az R8. 1. melléklet „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplõ táblázatokat követõ
„MEGJEGYZÉS:” alatti „Egyéb rövidítések” felsorolás kiegészül a következõkkel:
(Egyéb rövidítések:)
„ORFK NEBEK: ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ
ORFK BEI: ORFK Bûnügyi Ellátó Igazgatóság”
7. Az R8. 3. melléklet 1. alcímének 1–7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
(1. A Rendõrség)
„1. Országos rendõrfõkapitány és helyettesei.
2. ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ minden beosztása, valamint az ORFK Bûnügyi Ellátó
Igazgatóság minden beosztása.
3. ORFK Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának minden beosztása.
4. ORFK Határrendészeti Fõosztály minden beosztása.
5. KR parancsnoka és helyettesei
6. A KR NNI minden beosztása, valamint a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat minden
beosztása.
7. RRI vezetõje és helyettese.”
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4. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban:
R9.) 1. melléklet „A rendõrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek”-rõl szóló I. cím a
következõ 3.5.1–3.5.2. ponttal egészül ki:
(az ORFK területi besorolású szerveinél:)
„3.5.1. az ORFK Nemzeti Bûnügyi Együttmûködési Központnál,
3.5.2. az ORFK Bûnügyi Ellátó Igazgatóságnál,”
2. Az R9. 11. melléklet 1. pontjának 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
(A rendõrségen 150%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)
„1.1. az ORFK Bûnügyi Ellátó Igazgatóság Mûveleti Fõosztály osztályainál tényleges mûveleti feladatok ellátásával,
1.2. a Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat Bevetést Támogató
Osztályán”
(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)
3. Az R9. 11. melléklet 3. pontjának 3.1. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
(A rendõrségen 100%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)
„3.1. az 1. pont 1.1. alpontjában felsoroltak kivételével az ORFK Bûnügyi Ellátó Igazgatóságnál,”
(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)
4. Az R9. 11. melléklet 3. pont 3.5. pontjának helyébe a következõ szöveg lép, ezzel egyidejûleg a 3. pont kiegészül az
alábbi 3.6. ponttal:
(A rendõrségen 100%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)
„3.5. a Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Irodánál,
3.6. a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok akció alegységeinél, valamint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
bevetési osztályán.”
(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)
5. Az R9. 12. melléklet 1. pontjának 1.21. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
(A rendõrségnél nyomozói pótlékra jogosító beosztások:)
„1.21. kiemelt fõreferens (ORFK Bûnügyi Ellátó Igazgatóság, KR Nemzeti Nyomozó Iroda, Repülõtéri Rendõr
Igazgatóság Bûnügyi Igazgatóság),”
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5. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. mellékletének
a 2. A munkavédelmi tevékenység személyi feltételei táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:
„2. A munkavédelmi tevékenység személyi feltételei
A

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Szervezeti egység

Budapesti és megyei
rendõr-fõkapitányságok, valamint az
általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv ezekkel
azonos jogállású szervei a Készenléti
Rendõrség
Készenléti Rendõrség
Készenléti Rendõrség
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságok
Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
BV Fõvárosi Intézet és Országos BV
intézetek
Megyei BV Intézetek
BV Intézmények
BV Gazdasági társaságok
Terrorelhárítási Központ
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Alkotmányvédelmi Hivatal
Rendészeti Szakközépiskolák
A rendvédelmi szervek helyi szervei

B

C

D

Megnevezés

Munkavédelmi
szakképesítés

Fõ/ munkaidõ

munkavédelmi felügyelõ

felsõfokú

1/teljes*

munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ

felsõfokú
középfokú
közép vagy
felsõfokú
munkavédelmi felügyelõ közép és felsõfokú

2/teljes*
1/rész*
1/rész*

munkavédelmi felügyelõ közép és felsõfokú

1/teljes*
2/rész*
2/teljes*

munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
munkavédelmi felügyelõ
egészségvédelmi
megbízott

középfokú
középfokú
középfokú
felsõfokú
felsõfokú
felsõfokú
felsõfokú
középfokú
a rendelet 2. § c)
pontja szerinti
képzési tematika
alapján tett vizsga

1/rész/teljes*
1/rész*
1/rész/teljes*
1/teljes*
1/teljes*
1/teljes*
1/teljes*
1/rész*
1/rész

”
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Az emberi erõforrások miniszterének 16/2012. (VIII. 23.) EMMI rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami
feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az Alapprogram Tanácsa a Gyermek és Ifjúsági Alapprogrammal kapcsolatban az alább feladat- és hatáskörökkel
rendelkezik:
a) javaslatot tesz – a miniszter által felkért szakértõk véleményének elõzetes meghallgatásával – a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogramból nyújtott támogatások odaítélésére,
b) közremûködik az ellenõrzési és értékelési feladatokban,
c) javaslatot tesz a miniszternek a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási prioritásaira.”

2. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Ifjúsági Iroda (a továbbiakban: Iroda) az Intézet szervezeti egysége.”

3. §

Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. §-ában az „a Regionális Ifjúsági Tanácsok, ” szövegrész,
b) 3. § (1) bekezdése,
c) 3. § (5) bekezdése,
d) 4. § (3) bekezdése,
e) 7. §-a és az azt megelõzõ alcím,
f) 8. §-a és az azt megelõzõ alcím,
g) 9–10. §-a,
h) 11. §-a és az azt megelõzõ alcím,
i) 12. § (3) bekezdése,
j) 13. § (1) bekezdés f) pontjában a „területileg illetékes szervezeti egysége, szükség szerint a Tanács, illetve
a Regionális Ifjúsági Tanácsok tagjainak közremûködésével” szövegrész,
k) 13. § (3) bekezdésében az „és a Regionális Ifjúsági Tanácsokkal való együttmûködési kötelezettségük szabályait”
szövegrész,
l) 14. § (3) bekezdése,
m) 14. § (4) bekezdés f) és h) pontja,
n) 15. § (3) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 38/2012. (VIII. 23.) KIM rendelete
az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosításáról
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) licitnapló: az elektronikus árverési rendszerben közzétett valamennyi vételi ajánlat adatait tartalmazó adatsorok
összessége;
h) árverés befejezése: elektronikus ingóárverés esetén az árverési hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények
nyilvántartásában való közzétételét követõ 30. napnak, ingatlanárverés esetén az árverési hirdetmény elektronikus
árverési hirdetmények nyilvántartásában való közzétételét követõ 60. napnak, ingatlan átvételi eljárás esetén az
átvételi hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában való közzétételét követõ 15. napnak,
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 159. § (4) bekezdése alapján indult
ingatlanárverés esetén az árverési hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában való közzétételét
követõ 30. napnak (ha az nem munkanap, akkor a következõ munkanapnak) az árverési hirdetményben megjelölt
órája (óra, perc);”

2. §

Az R. a 6. §-t követõen az alábbi alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki:

„Az informatikai alkalmazás mûködtetésének bejelentése és felügyelete
6/A. § (1) Az igazságügyért felelõs miniszter az informatikai alkalmazás mûködtetésével kapcsolatban ellátja
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezõen nyújtandó szolgáltatásokról
szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 12. § (2) bekezdés a)–e) és g)–i) pontjában
meghatározott feladatokat.
(2) A kamara
a) 2012. december 31-éig köteles bejelenteni – a kormányrendelet 18. §-ában foglaltak szerint – az igazságügyért
felelõs miniszternek az informatikai alkalmazás mûködtetésével kapcsolatos szolgáltatásnyújtást,
b) legkésõbb 2013. június 30-ig köteles biztosítani az informatikai alkalmazás mûködtetésével kapcsolatban
– a Vht.-ban és e rendeletben foglalt eltérésekkel – a kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelést.”
3. §

Az R. 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az – a nem regisztrált felhasználók számára elérhetõ
szolgáltatásokon túl – a következõ mûveletek elvégzését tegye lehetõvé a végrehajtó számára:)
„d) hagyományos ingóárverés hirdetményének, a 21. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ingatlanárverési hirdetménynek,
a sikertelen ingatlanárverés hirdetményének, valamint az ingatlanok folyamatos árverezése iránti hirdetménynek
a törlése;”

4. §

Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása (a továbbiakban e fejezetben: nyilvántartás)
tartalmazza
a) a hagyományos ingóárverések hirdetményeinek [Vht. 122. § (4) bekezdés],
b) az elektronikus ingóárverések [Vht. 132/D. § (1) bekezdés] hirdetményeinek,
c) az ingatlanárverések [Vht. 145/A. §, valamint 159. § (4) és (5) bekezdés] hirdetményeinek,
d) a Vht. 305. § (4) bekezdése szerinti, 2009. január 1-je elõtt lefoglalt ingatlanok 2012. július 1-je és 2012. augusztus
31-e között készített árverési hirdetményeinek,
e) a sikertelen ingatlanárverések hirdetményeinek [Vht. 155. § (2) bekezdés],
f) az ingatlan átvételi eljárások hirdetményeinek [Vht. 158. § (3) bekezdés] és
g) az ingatlanok folyamatos árverezése iránti, a Vht. 159. § (1) bekezdése szerinti hirdetményeknek
[az a)–g) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: árverési hirdetmény] adatait.
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(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével egyidejûleg
– a közzététel idõpontjával kiegészítve – automatikusan közzétegye a nyilvántartásban a Vht. 143. § (2) bekezdése
szerinti általános tájékoztatást.”
5. §

Az R. 22. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a Vht. 155. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okból sikertelen
árverés esetében a Vht. 155. § (2) bekezdésben foglalt adatokat – az eredetileg közzétett hirdetmény és a hozzá tartozó
adatlap és ahhoz csatolt fénykép alapján, a közzététel idõpontjával kiegészítve – a licitnapló lezárásával egyidejûleg
automatikusan tegye közzé a nyilvántartásban.
(4) Az ingatlan átvételi eljárás hirdetményének közzétételére az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(5) Az ingatlan folyamatos árverezése iránti hirdetménynek a nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez – a (2) bekezdés
a) és c) pontjában foglalt mûveletek elvégzése helyett – a végrehajtó automatikus hirdetmény-készítési mûveletet is
igénybe vehet. Ennek érdekében az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a bejegyzésre szolgáló adatlap
kitöltésével egyidejûleg automatikusan generálja és tegye közzé a hirdetményt a korábban kitöltött adatlapnak és
árverési hirdetménynek a Vht. 143. § (1) bekezdés a)–h) és j) pontjában foglalt adataiból és az adatlaphoz
automatikusan csatolja a korábban csatolt digitális fényképeket.”

6. §

Az R. 23. § d)–g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ h)–j) ponttal egészül ki:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a felhasználók számára biztosított legyen a hirdetmények közötti
keresés legalább következõ szûkítési feltételek megadásával:)
„d) sikertelen ingatlanárverések hirdetményei,
e) ingatlan átvételi eljárások hirdetményei,
f) az ingatlanok folyamatos árverezése iránti hirdetmények,
g) a 21. § (1) bekezdés c) és e)–g) pontjai szerinti ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok kikiáltási ára alapján,
h) a 21. § (1) bekezdés c) és e)–g) pontjai szerinti ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok földrajzi fekvése
alapján,
i) árverések hirdetményei, melyeken a lekérdezés idõpontjában elektronikus vételi ajánlat tehetõ és amelyek esetében
a licitnapló lezárásra került,
j) a 21. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ingatlanárverések hirdetményei között az ügyszám és az árverés napja alapján.”

7. §

(1) Az R. 24. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az árverési hirdetményt)
„c) ingatlanárverés és ingatlan átvételi eljárás esetén a licitnapló lezárását követõ 30. napon,”
(automatikusan törölje a nyilvántartásból.)
(2) Az R. 24. §-a a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az árverési hirdetményt)
„e) sikertelen ingatlanárverés hirdetménye esetében a második árverés hirdetményének a nyilvántartásban történõ
közzétételével egyidejûleg vagy azt megelõzõen a végrehajtó intézkedésére,
f) az ingatlanok folyamatos árverezése iránti hirdetmény esetében a Vht. 159. § (4) vagy (5) bekezdés szerinti árverés
hirdetményének a nyilvántartásban történõ közzétételével egyidejûleg vagy azt megelõzõen a végrehajtó
intézkedésére”
(automatikusan törölje a nyilvántartásból.)

8. §

(1) Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy
a) akkor legyen mód az aktiválási kérelem elküldésére, ha az árverezõ települési önkormányzat kérelme – amennyiben
a részére a lakások és helyiségek bérletérõl és az elidegenítésükrõl szóló törvény által meghatározott elõvásárlási jog
alapján elõárverezési jog gyakorlása érdekében kéri az aktiválást – tartalmazza a nyilatkozattételt arról, hogy az adós
kérelmére írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvásárolt lakóingatlant az adósnak bérbe adja, valamint a Vht.
123. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti árverezõ kérelme azt a nyilatkozatot, hogy a Vht. 123. § (3) bekezdésében
foglalt melyik ok alapján illeti meg õt az árverésen való részvétel joga;
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b) az aktiválási kérelem elõterjesztésére szolgáló adatlapon nyilatkozatot lehessen tenni arról, hogy a kérelmezõ még
nem rendelkezik olyan mennyiségû termõföldtulajdonnal, amely a termõföldrõl szóló törvény rendelkezései szerint
kizárná az árverésre kerülõ termõföld árveréssel történõ megszerzését.”
(2) Az R. 25. §-a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felhasználói név és jelszó ingatlan átvételi eljárás tekintetében történõ aktiválása iránti kérelem elõterjesztésére
az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az árverési elõleg megfizetésérõl
a kérelemben nyilatkozni nem kell.
(5) A felhasználói név és jelszó ingatlan folyamatos árverezése tekintetében történõ aktiválása iránti kérelem
elõterjesztésére az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy egyidejûleg a vételi
ajánlatot is meg kell tenni és ennek érdekében a kérelem elõterjesztésére szolgáló adatlapon a vételi ajánlat összegét is
meg kell jelölni. A végrehajtó az aktiválási kérelmet – az aktiváláshoz szükséges egyéb feltételek fennállása esetén
– az elektronikus árverési rendszerben közzétehetõ összegû vételi ajánlat tétele esetén teljesítheti; az aktiválással
egyidejûleg pedig intézkedik az ingatlanárverési hirdetménynek a Vht. 159. § (4) bekezdése szerinti közzététele iránt.”
9. §

Az R. 26. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A felhasználói név és jelszó ingatlan átvételi eljárás tekintetében történõ aktiválásának nem feltétele árverési elõleg
befizetése.”

10. §

Az R. 27. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy)
„b) a végrehajtók, valamint az árverezõk számára a licitnapló nyomtatható is legyen.”

11. §

Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell az elõárverezési jog gyakorlására szolgáló
nyilatkozat megtételére is azzal, hogy az az összeg megjelölésének hiányában is közzétehetõ; ez a nyilatkozat minõsül
a megelõzõen közzétett vételi ajánlat vonatkozásában megtett elõárverezési jogot gyakorló nyilatkozatnak.
(4) Az átvételi ajánlat megtétele a vételi ajánlat megtételére vonatkozó, az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések
alkalmazásával történik.
(5) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az ingatlan folyamatos árverése során történõ felhasználói név
és jelszó aktiválással a vételi ajánlat automatikusan kerüljön közzétételre a licitnaplóban, valamint a Vht 159. §
(4) bekezdése szerint közzétételre kerülõ ingatlanárverési hirdetményhez tartozó licitnaplóban is.”

12. §

(1) Az R. 30. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy)
„a) az árverés befejezésének idõpontjában, ha pedig ezen idõpontot megelõzõen öt percen belül újabb vételi ajánlat
kerül közzétételre, az újabb vételi ajánlat közzétételétõl számított öt perc elteltével, az utolsó vételi ajánlat
közzétételét követõen pedig az ötödik perc végén automatikusan lezárja a licitnaplót;”
(2) Az R. 30. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy)
„c) a licitnapló lezárását követõen ne biztosítsa vételi ajánlat és elõárverezési jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat
megtételének lehetõségét.”

13. §

Az R. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtó az árverés befejezését követõen az árverési jegyzõkönyv aláírására és az árverési vételár kifizetésére
(elektronikus ingóárverés esetén az ingóság átvételére) vonatkozó felhívását [Vht. 132/G. § (3) bekezdés, 152. §
(2) bekezdés] az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével az elektronikus árverési rendszer útján közli az
árverezõvel.”
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14. §

Az R.
a) 13. § (1) bekezdés g) pontjában a „bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)”
szövegrész helyébe a „Vht.” szöveg, valamint a „152. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe az „ingatlanárverés
esetében a 142. § folytán alkalmazandó 132/F. § (7) bekezdés” szöveg,
b) 22. § (2) bekezdés c) pontjában az „ingatlant” szövegrész helyébe az „árverésre kerülõ vagyontárgyat” szöveg,
c) 26. § (2) bekezdés b) pontjában az „elõvásárlási” szövegrész helyébe az „elõárverezési” szöveg,
d) 29. § (1) bekezdésében a „145/C. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „132/F. § (4) bekezdés, 145/C. §
(4) bekezdés” szöveg,
e) 29. § (2) bekezdés a) pontjában az „elõvásárlási” szövegrész helyébe „elõárverezési” szöveg
lép.

15. §

Az R.
a) 13. § (1) bekezdés f) és j) pontjában a „teljes” szövegrész,
b) 13. § (1) bekezdés h) pontja,
c) 16. § a) pontja,
d) 31. §-a és az azt megelõzõ alcím
a hatályát veszti.

16. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek új
ország-elnevezéssel összefüggõ módosításáról
Az 1. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ
csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló
1999. évi CXVII. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 4. § tekintetében a mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § c) pont ca) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 6. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 7. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és
végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû rendelet 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 8. § tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 10. § tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 12. § tekintetében a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. és 17. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi
CIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § b) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés b) pontjában, a nemesfém tárgyak
vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékûségérõl szóló
187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
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1. §

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet 5. számú melléklet 1. pont 1.6. alpont 1. mondatában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

2. §

A Vám- és Pénzügyõrség Öltözködési Szabályzatáról szóló 9/1999. (III. 31.) PM rendelet
a) 6. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
b) 10. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Elnöke” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök”, az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter”,
c) 4. számú melléklet 3. pontjában az „A köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

3. §

A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok körérõl, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól
szóló 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együttes rendelet
a) 1. § 1. pont b) alpontjában az „a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatalra és a Magyar Köztársaság Katonai
Biztonsági Hivatalra” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra”,
b) 2. § 1. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
c) 13. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak”,
d) 2. számú mellékletében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

4. §

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló 9/2001.
(IV. 5.) GM rendelet 10. számú melléklet 2. pont utolsó mondatában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

5. §

A háztartási villamos hûtõszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó
energia-hatásfok-követelményekrõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 3. §
(3) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrészek helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

6. §

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes
rendelet 18. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg lép.

7. §

A fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl szóló 49/2003. (VII. 30.)
GKM rendelet 1. §-ában a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl” szövegrész helyébe a „Polgári
Törvénykönyvrõl” szöveg lép.

8. §

A fénycsõelõtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekrõl szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet 3. §
(2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

9. §

Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegébõl történõ kifizetések utólagos
ellenõrzésérõl szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

10. §

Az illetékbélyegek forgalomba hozataláról szóló 38/2004. (VIII. 16.) PM rendelet melléklet A) pont a), b), c), d), e), f) és
g) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

11. §

A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet
4. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

12. §

A mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében az
„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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13. §

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 32. § (1) és
(10) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. §

A haditechnikai termékek jelölésérõl, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló
32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

15. §

A Vám- és Pénzügyõrség az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértõként foglalkoztatott, továbbá
a nemzetközi szervezetekben pályázat útján elnyert jogviszonyban alkalmazott hivatásos állományú tagjainak
jogviszonyáról és a velük kapcsolatos személyzeti eljárás rendjérõl szóló 12/2008. (V. 16.) PM rendelet 2. § 9. pontjában
az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg lép.

16. §

Az egyéni védõeszközök követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
1. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

17. §

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 23/2008. (VIII. 8.)
PM rendelet
a) 1. számú melléklet IV. pont 2126-06 alpontjában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
b) 8. számú melléklet IV. pont 2145-06 alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

18. §

A Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedõ kutatás-fejlesztéshez nyújtott
projekttámogatások szabályairól szóló 18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelet 1. § (4) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

19. §

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekrõl szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet
a) 12. § (5) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében és 23. § (8) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész
helyébe a „Magyarország”,
b) 20. § (3) bekezdés b) pontjában, 23. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 23. § (8) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 26/2012. (VIII. 23.) NGM rendelete
egyes mûszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2013. július 20-a elõtt, e rendeletnek a forgalomba hozatal idõpontjában hatályos tartalmának megfelelõen
forgalomba hozott játékok továbbra is forgalmazhatók.”

2. §

Az R. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete
III. részének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításról szóló, 2012. március 2-i
2012/7/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a rendelet az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerzõdés III. fejezet 33. cikkének való
megfelelést szolgálja.”

3. §

Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §

Hatályát veszti a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet.

6. §

Hatályát veszti a hegesztõk minõsítésérõl szóló 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és az 1. melléklet 2013. július 20-án lép hatályba.
(3) A 4. § és a 2. melléklet 2012. október 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) Ez a rendelet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. részének
a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításról szóló, 2012. március 2-i 2012/7/EU bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a textilszál-elnevezésekrõl és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézésérõl és
jelölésérõl, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.
(3) Ez a rendelet az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerzõdés III. fejezet 33. cikkének való megfelelést
szolgálja.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 26/2012. (VIII. 23.) NGM rendelethez
Az R. 2. melléklet „III. Kémiai tulajdonságok” rész 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. A 3., 4. és 5. pontban foglalt egyéb rendelkezések sérelme nélkül az anyagok játékokból, valamint a játékok
részeibõl történõ kioldódáskor nem haladhatják meg az alábbi kioldódási értékeket:
Elem

mg/kg száraz, törékeny, porszerû
vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg folyékony vagy ragadós
játékanyagokban

mg/kg lekapart játékanyagokban

5 625
45
3,8
4 500
1 200
1,3
37,5
0,02
10,5
622,5
13,5
1 200
7,5
75
37,5
4 500
15 000
0,9
3 750

1406
11,3
0,9
1125
300
0,3
9,4
0,005
2,6
156
3,4
300
1,9
18,8
9,4
1125
3750
0,2
938

70 000
560
47
56 000
15 000
17
460
0,2
130
7 700
160
15 000
94
930
460
56 000
180 000
12
46 000

Alumínium
Antimon
Arzén
Bárium
Bór
Kadmium
Króm (III)
Króm (VI)
Kobalt
Réz
Ólom
Mangán
Higany
Nikkel
Szelén
Stroncium
Ón
Szerves ón
Cink

”

2. melléklet a 26/2012. (VIII. 23.) NGM rendelethez
Az R. 2. melléklet VI. része helyébe a következõ rendelkezés lép:
„VI. Radioaktivitás
A játék nem tartalmazhat olyan mennyiségben radioaktív elemeket vagy anyagokat, amelynek következtében
a sugárzása a háttérsugárzást meghaladja.”

18626

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 110. szám

A nemzeti fejlesztési miniszter 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelete
egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának
alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés f) és j) pontjában,
az 1. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában,
a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–8. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) és q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:
1. §

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott gépkocsivezetõ a közúton történõ jármûvezetéshez
a) az alapképesítés megszerzését követõ öt éven belül, vagy
b) ha az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett
ba) a D1, D1+E, D, D+E kategóriájú jármû esetében – a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek
üzemben tartásáról szóló minisztertanácsi rendelet alapján kiadott – nemzetközi vagy belföldi autóbuszos szolgáltatói
képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követõen, de legfeljebb 2013. szeptember 10-éig, és
bb) a C1, C1+E, C, C+E kategóriájú jármû esetében – a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek
üzemben tartásáról szóló minisztertanácsi rendelet alapján kiadott – nemzetközi vagy belföldi árufuvarozó
szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követõen, de legfeljebb 2014. szeptember 10-éig
a szakmai továbbképzési képesítés (a továbbiakban: továbbképzési képesítés) megszerzésére kötelezett.”

2. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 2. § (1) bekezdése
a következõ e) ponttal egészül ki:
[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény]
„e) 81/A. § (2) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi
szállításának ellenõrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatok
általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet A. táblázatában foglalt esetekben”
(van helye.)
(2) A KHEM rendelet 2. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A Ket. 94. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásának a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény]
„h) 60/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi
szállításának ellenõrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatok
általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B. táblázatában foglalt esetekben”
(van helye.)
(3) A KHEM rendelet 2. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény]
„i) 20. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez
kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással
összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/A–11/G. mellékletében foglalt
esetekben,”
(van helye.)
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(4) A KHEM rendelet 2. § (5) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény]
„j) 20. § (1) bekezdés l) pontja alapján a magyarországi illetõségû személy vagy szervezet által a külföldi hatósági
jelzéssel ellátott jármû belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén”
(van helye.)
3. §

(1) Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggõ hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjérõl szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására
a) az 1. § a) pontja alapján a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Központja,
b) az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok
ba) közlekedési hatóságként a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség, valamint az NKH Közúti Gépjármû-közlekedési
Hivatala, másodfokon az NKH Központja,
bb) a rendõrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, másodfokon a megyei, fõvárosi rendõr-fõkapitányság,
bc) a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság, a megyei, fõvárosi rendõr-fõkapitányság, másodfokon az Országos
Rendõr-fõkapitányság,
bd) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatósága,
másodfokon a megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság felügyeletét ellátó regionális vám- és pénzügyõri
fõigazgatóság,
be) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkaügyi
felügyelõségének igazgatója, másodfokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi
igazgatóságának vezetõje,
bf) a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve, másodfokon a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,
bg) a közterület-felügyelet,
c) az 1. § c) pontja alapján a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség, valamint az NKH Útügyi Vasúti és Hajózási
Hivatala, másodfokon az NKH Központja
[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: eljáró hatóság] jogosult.”
(2) Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Amennyiben a Kkt. 20. § (4b) bekezdésében meghatározott, a közterület-felügyelet által kiszabott bírság
alkalmazását követõen a Kkt. 20. § (4c) bekezdése szerinti közigazgatási eljárás lefolytatása szükséges, arra
a 2. § b) pont bb) alpontjában meghatározott hatóság jogosult.”

4. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást)
„ba) a szállítóval (fuvarozóval), a jármû vezetõjével, a megbízóval, a gépkezelõvel, az áru feladójával, felrakójával,
az utazó személlyel, az utassal, a jármû üzemben tartójával,”
(szemben indítja meg.)
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § alapján kivetett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedésétõl, vagy
a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstõl számított 30 napon belül a 2. §
a) pontja, b) pont ba)–bf) alpontja és c) pontja esetében az eljáró hatóság 1. mellékletben meghatározott, Magyar
Államkincstárnál vezetett elõirányzat-felhasználási keret számlájára kell befizetni.”
(3) Az R. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2. § b) pont bg) alpontjában meghatározott közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságot
a) a b) pontban meghatározott kivétellel a bírságot kiszabó szervezetet létrehozó települési önkormányzat számlájára
kell befizetni;
b) a bírságot kiszabó, önálló költségvetési szervként létrehozott közterület-felügyelet számlájára kell befizetni.
E bevételeket a közterület-felügyelet havonta köteles az azt létrehozó települési önkormányzat számlájára átutalni.”

18628

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 110. szám

5. §

Az R. a 8. §-t követõen a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján a gépjármûvezetõ távollétében kiszabott közigazgatási bírság esetében
az üzemben tartó adatait a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen kell
megállapítani, és a 4. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatót a csekkszelvénnyel együtt a gépjármû üzemben tartó
címére kell megküldeni.
(2) Ha a gépjármû üzemben tartója a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerinti közigazgatási bírságot a közléstõl számított
30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja, a közigazgatási bírság
alkalmazására jogosult szerv az 5. mellékletben meghatározott tartalmú irattal kezdeményezi az elkövetés helye
szerint illetékes rendõrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását.
(3) A gépjármûvezetõ távollétében alkalmazott közigazgatási bírságolásról a jármû szélvédõjére, amennyiben az nem
lehetséges egyéb helyen jól látható módon értesítést kell elhelyezni.
(4) Az értesítés tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, székhelyét és telefonszámát,
b) az intézkedés idõpontját, helyét és a jármû rendszámát,
c) a jogalap megjelölését,
d) a gépjármûvezetõ távollétében kiszabott bírságolásról szóló tájékoztatást,
e) az intézkedést foganatosító személy azonosító számát és aláírását.”

6. §

Az R. 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közterület-felügyelõ a (4) bekezdés szerinti visszatartást akkor alkalmazhatja, ha az annak jogalapját képezõ
bírságot az illetékes közterület-felügyelet szabta ki.”

7. §

Az R. 12. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az adatközlést)
„g) a gépjármûvezetõ távollétében kiszabott bírság megfizetésének”
(napjától számított öt munkanapon belül kell teljesíteni.)

8. §

9. §

(1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelethez
Az R. 3. mellékletének módosítása
Az R. 3. melléklet 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. Az ügyfél nyilatkozata
A szabályszegés elkövetését elismerem, a tájékoztatást megkaptam, a bírságot a helyszínen készpénzben,
bankkártyával megfizetem a késõbbi befizetéshez készpénz-átutalási megbízást átvettem.
Tudomásul veszem, hogy mivel a jogsértés tényét nem vitattam, a döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
A jelen tájékoztatás átvételétõl számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhetõ.
Tudomásul veszem, hogy a 30 napon belül meg nem fizetett bírság – a törvényes feltételek megléte esetén – adók
módjára behajtható.
Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzõlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.
Az ügyfél által történõ átvételt igazoló záradék, az ügyfél aláírása.”

2. melléklet a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

Írásbeli tájékoztatás a jármûvezetõ távollétében kiszabott közigazgatási bírságról
1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám).
2. A jármû rendszáma.
3. A jármû üzemben tartójának adatai (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév,
székhely vagy telephely).
4. Szabályszegés ideje.
5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám).
6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése.
7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minõsítése.
8. A bizonyítékot rögzítõ technikai eszköz megnevezése, illetve az azonosításhoz szükséges egyéb adatok.
9. A bírság kiszabásának alapját képezõ jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje
és lehetséges módja, tájékoztatás a jogkövetkezményrõl.
10. Egyéb intézkedés.
11. Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzõlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.”
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3. melléklet a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

Közigazgatási eljárás kezdeményezése gépjármûvezetõ távollétében kiszabott közigazgatási bírság
esetében
Az ....................................... rendszámú gépjármû üzemben tartójával (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes
személy esetében cégnév, székhely vagy telephely) (a továbbiakban: ügyfél) szemben
a Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján, a mellékelt tájékoztató szerint a gépjármûvezetõ távollétében közigazgatási
bírságot szabtam ki.
Az ügyfél a kiszabott bírságot nem fizette be/a szabályszegés elkövetését vitatta*,
ezért a Kkt. 20. § (4c) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezem.
Mellékelten megküldöm a rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket.
Záradék:
a) keltezés,
b) az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzõlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.

* A megfelelõ szövegrész aláhúzandó!”

A nemzeti fejlesztési miniszter 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelete
az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeirõl,
valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 32. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya az intelligens közúti közlekedési rendszerek (a továbbiakban: ITS) bevezetésére és a közúti
közlekedés területén való alkalmazására, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódására, továbbá
az ITS-rendszerek fejlesztõire, valamint az ITS-szolgáltatókra terjed ki.
(2) E rendeletet kell az 5. §-ban meghatározott kiemelt területeken a kiemelt intézkedések körében az ITS-alkalmazásokra
és ITS-szolgáltatásokra, azok kiépítésére és alkalmazására, valamint azoknak más közlekedési módokkal való
kapcsolódási pontjaira alkalmazni.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szervekre, továbbá a Magyar Honvédségre és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatra.
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2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. elõírás: az Európai Bizottság által kidolgozott, az ITS-alkalmazásokkal és ITS-szolgáltatásokkal kapcsolatos
követelményeket, eljárásokat és egyéb vonatkozó szabályokat tartalmazó, közzétett, az 5. § szerint kiemelt
területeken kötelezõen alkalmazandó rendelkezés;
2. elsõdleges adatkezelõ: a közúti adatok gyûjtésére és az ITS-szolgáltatók részére hozzáférhetõvé tételrõl
e jogszabály vagy az ITS-szolgáltatókkal kötött egyedi megállapodás alapján gondoskodni köteles természetes
vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet;
3. forgalmi adat: korábbi idõszakokban gyûjtött és valósidejû adatok a közúti forgalom jellemzõirõl;
4. intelligens közlekedési rendszer (ITS): a közúti közlekedés területén az infrastruktúrát, a jármûveket és
a felhasználókat is magába foglaló rendszerek, amelyekben a forgalomirányításra és a mobilitás kezelésére,
valamint ezen rendszerek más közlekedési módokhoz való kapcsolódására fejlett információs és kommunikációs
technológiákat alkalmaznak;
5. ITS-alkalmazás: az ITS-szolgáltatások teljesítéséhez szükséges üzemeltetési eszköz;
6. ITS-felhasználó: ITS-alkalmazások vagy ITS-szolgáltatások bármely felhasználója, beleértve a közúti közlekedési
infrastruktúra minden használóját és annak üzemeltetõit, továbbá az infrastruktúra igénybevételére alapozott
szolgáltatások szervezõit;
7. ITS-szolgáltatás: a felhasználók által megismerhetõ szervezeti és üzemeltetési keretek között ITS-alkalmazások
biztosítása a felhasználók számára a biztonság, a hatékonyság, a kényelemhez való hozzájárulás, valamint
a közlekedés és az utazás megkönnyítése érdekében;
8. ITS-szolgáltató: ITS-szolgáltatást nyújtó szervezet vagy gazdasági társaság;
9. kiemelt intézkedés: a kiemelt területeken belül kiemelt intézkedéseknek minõsülnek: az Európai Unió
(a továbbiakban: EU) területére kiterjedõ multimodális utazási információs szolgáltatások; az EU területére
kiterjedõ valós idejû forgalmi információs szolgáltatások; a felhasználók számára térítésmentes, a közúti
biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok
és eljárások; az EU területére kiterjedõ, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások;
a tehergépjármûvek és a haszongépjármûvek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó
információs szolgáltatások; és a tehergépjármûvek és a haszongépjármûvek számára biztonságos és védett
parkolóhelyekre vonatkozó foglalási szolgáltatások;
10. kompatibilitás: az eszközök vagy a rendszerek általános képessége más eszközökkel vagy rendszerekkel
– módosítás nélkül – való együttmûködésre;
11. kölcsönös átjárhatóság (interoperabilitás): az ITS és az alapjukat képezõ üzleti megoldások adatcserére, valamint
információk és ismeretek megosztására való képessége;
12. közúti adat: az elsõdleges adatkezelõvel kötött megállapodás alapján az elsõdleges adatkezelõ útján továbbított,
a közúti infrastruktúra paramétereire vonatkozó számszerû, szöveges vagy grafikus anonim információ, beleértve
az állandó közúti jelzéseket;
13. multimodális utazás: több közlekedési módot kombináló, azokat egy szervezésben igénybevevõ utazási forma;
14. szolgáltatás folyamatossága: zavartalan ITS-szolgáltatások biztosításának képessége az EU egészének közlekedési
hálózatán;
15. utazási adatok: a multimodális utazás megtervezését, lefoglalását és módosítását lehetõvé tévõ utazás elõtti és
alatti információs szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok, beleértve a közforgalmi közlekedési
menetrendeket és díjszabásokat;
16. védtelen közlekedõk: a gyalogosok, a kerékpárosok, a motorkerékpárosok, valamint a fogyatékkal élõ és
a mozgáskorlátozott személyek.

3. Általános rendelkezések
3. §

(1) Az ITS célja, hogy innovatív szolgáltatások keretében tájékoztatást nyújtson a felhasználók számára annak érdekében,
hogy azok biztonságosabban, összehangolt módon használhassák a közlekedési hálózatokat.
(2) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
közremûködésével európai uniós források bevonásával látja el az ITS kialakításával összefüggõ stratégiai és
módszertani elõkészítési feladatokat, különös tekintettel a KKK 7. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feladataira.
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Az ITS-alkalmazások és ITS-szolgáltatások kiválasztásának és kiépítésének a szolgáltatók és felhasználók
szükségleteinek értékelésén kell alapulnia, meg kell felelnie az elõírások alapján harmonizált jogszabályoknak,
valamint:
a) hozzá kell járulniuk a közúti torlódások csökkentéséhez, a káros anyag kibocsátások mérsékléséhez,
az energiahatékonyság javításához, a magasabb szintû biztonság és védelem eléréséhez, a védtelen közlekedõk
számára is (hatékonyság);
b) optimalizálniuk kell a költségek és az eredmények arányát a célok elérése tekintetében (költséghatékonyság);
c) szükség szerint rendelkezniük kell az elérhetõ szolgáltatási minõség és kiépítettség különbözõ szintjeirõl a helyi,
regionális, nemzeti és európai szintû sajátosságok figyelembevételével (arányosság);
d) az ITS-szolgáltatások kiépítése során biztosítaniuk kell a szolgáltatások zavartalanságát az EU-ban – különösen
a transzeurópai hálózatokon – és ha lehetséges, az EU külsõ határain is; a szolgáltatások folyamatosságát
a közlekedési hálózatok jellemzõihez igazított szinten kell biztosítani (a szolgáltatások folyamatosságának
elõsegítése);
e) a hatékony ITS-szolgáltatás nyújtása érdekében biztosítani kell az ITS és az alapul szolgáló üzleti megoldások
közötti adatcserét, valamint az információk megosztását (a kölcsönös átjárhatóság kiépítése);
f) biztosítani kell, hogy az ITS-alkalmazások és ITS-szolgáltatások képesek legyenek az ugyanazon célt szolgáló már
meglévõ ITS-alkalmazásokkal és ITS-szolgáltatásokkal való együttes üzemelésre az új technológiák
kifejlesztésének akadályozása nélkül (a visszamenõleges kompatibilitás elõsegítése);
g) biztosítani kell a védtelen közlekedõk számára az ITS-alkalmazásokhoz és ITS-szolgáltatásokhoz való akadálytalan
és hátrányos megkülönböztetéstõl mentes hozzáférést (az egyenlõ hozzáférés elõsegítése);
h) megfelelõ kockázatértékelést követõen, a megfelelõ szintû mûszaki fejlesztések és a mûveleti kihasználtság
segítségével be kell mutatni az innovatív ITS szolgáltatási szintjét és elfogadható rendelkezésre állását
(a kiforrottság biztosítása);
i) a globális, folyamatos, pontos és garantált idõ- és helymeghatározást igénylõ ITS-alkalmazások és szolgáltatások
céljára az ITS-alkalmazás gyártójának és az ITS-szolgáltatónak mûholdas infrastruktúrákat vagy egyéb, azzal
egyenértékû pontosságot biztosító technológiát kell használni (jó minõségû idõ- és helymeghatározás);
j) az ITS kiépítésekor figyelembe kell venni a különféle közlekedési módok közti koordinációt (az intermodalitás
megkönnyítése);
k) figyelembe kell venniük a közlekedési hálózati jellemzõkben – különösen a forgalom nagyságában, a forgalmi
kapacitások kihasználtságában és az idõjárástól függõ viszonyokban – rejlõ eredendõ különbségeket (a meglévõ
infrastruktúrák és hálózati jellemzõk tiszteletben tartása).

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
4. Kiemelt területek
5. §

Az elõírások alkalmazása tekintetében kiemelt területek:
a) a közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása,
b) a forgalom- és teherszállítási irányítási ITS-szolgáltatások folyamatossága,
c) a közúti közlekedés biztonságával és védelmével kapcsolatos ITS-alkalmazások,
d) a jármûveknek a közlekedési infrastruktúrával való összekapcsolása.

5. Adatkezelés
6. §

(1) Az ITS-alkalmazások és ITS-szolgáltatások mûködésével összefüggésben történõ adatkezelésre az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény
rendelkezéseit alkalmazni kell, azzal, hogy az ITS-alkalmazások és ITS-szolgáltatások mûködéséhez anonim adatok
elõállítására kerüljön sor.
(2) A közúti közlekedés folyamatossága és a közlekedésbiztonság érdekében gyûjtött közúti és forgalmi adatokat,
– különös tekintettel a közlekedési balesetek, a veszélyhelyzetek, a forgalomkorlátozások, helyére, idejére és
jellemzõire vonatkozó adatokra – az elsõdleges adatkezelõ a saját informatikai rendszerének megfelelõ formában
köteles térítésmentesen hozzáférhetõvé tenni a további ITS-szolgáltatók részére.
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6. Jelentéstétel és adatszolgáltatás
7. §

(1) A KKK az ITS-alkalmazást alkalmazó vagy alkalmazni tervezõ szervezetek, gazdasági társaságok közremûködésével
ötévente elkészíti a következõ ötéves idõszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekre vonatkozó terveket és azokat
megküldi a közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. Az ITS-intézkedésekre vonatkozó
terveket a miniszter az Európai Bizottság részére megküldi.
(2) Az ITS bevezetésében elért haladásról a KKK az Európai Bizottság aktuális iránymutatásainak figyelembevételével
háromévente jelentést készít (a továbbiakban: ITS-jelentés) a miniszter részére, amelynek tartalmaznia kell
az ITS-szolgáltatások kiépítésében történt elõrelépést bemutató jelentést, beleértve
a) helyzetjelentést az aktuális nemzeti, nemzetközi és határokon átnyúló fejlesztésekrõl és kutatási eredményekrõl;
b) áttekintõ kimutatást az ITS-alkalmazások eredményességérõl és bevezetésük mértékérõl;
c) piaci kimutatásokat a bevezetésre alkalmas ITS-szolgáltatásokról;
d) kimutatásokat a szükséges és a felhasznált pénzügyi forrásokról, ideértve az ITS üzemeltetési költségeit is;
e) az aktuális problémák és a problémás területek bemutatását;
f) rövid összefoglalót az adatvédelemmel és a felelõsséggel kapcsolatos aktuális kérdésekrõl;
g) a megelõzõ évben a kiemelt területeken megvalósított intézkedések és projektek leírását és értékelését;
h) az a)–g) pontok alapján szükséges intézkedések felsorolását;
i) ajánlásokat a jövõbeni tevékenységekre vonatkozóan;
j) a jelentés elõterjesztésének évében és az azt követõ négy évben kilátásba helyezett intézkedések és projektek
elõzetes áttekintését; valamint
k) egy közérthetõ módon nyilvánosságra hozatal céljára megfogalmazott összefoglalót.
(3) Az ITS-jelentést a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. Hatálybalépés
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

8. Átmeneti rendelkezések
9. §

(1) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ITS-intézkedésekre vonatkozó terveket a miniszter elsõ alkalommal
2012. augusztus 27-ig küldi meg az Európai Bizottság részére.
(2) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott ITS-jelentést a KKK elsõ alkalommal 2015. április 1-jéig készíti el.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés
10. §

Ez a rendelet az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történõ kiépítésére, valamint
a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretrõl szóló, 2010. július 13-i 2010/40/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1308/2012. (VIII. 23.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl
és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
A Kormány
1. egyetért Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös
védelmérõl szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott
szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a közigazgatási és igazságügyi minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1309/2012. (VIII. 23.) Korm. határozata
a Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékû növekedési stratégiájáról
A Kormány elfogadja a Wekerle Tervet, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési
miniszterrel, a külügyminiszterrel, valamint a vidékfejlesztési miniszterrel együttmûködésben dolgozza ki a Wekerle
Terv végrehajtásának éves kormányzati intézkedési terveit.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. szeptember 30., azt követõen minden év május 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1310/2012. (VIII. 23.) Korm. határozata
az egyes beruházási projektek kapcsán felmerülõ régészeti feltárási költségek megállapításáról
A Kormány
1. a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/E. § (2) bekezdése alapján
a 76. számú fõút Hévíz elkerülõ szakaszának beruházási projektje kapcsán a teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ
feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése szerinti összegnél 44 millió forinttal magasabb értékben
állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai állapotromlásának elkerülése érdekében;
2. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a 71. számú fõút Keszthely elkerülõ szakaszának beruházási projektje kapcsán
a teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése szerinti
összegnél 25,7 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai
állapotromlásának elkerülése érdekében;
3. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a Záhony különleges gazdasági övezet infrastruktúra-fejlesztés III. ütem (Komoró
és Tiszabezdéd elkerülõ út) beruházási projekt kapcsán a teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és
az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése szerinti összegnél 32,2 millió forinttal magasabb értékben állapítja
meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai állapotromlásának elkerülése érdekében;
4. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a 68. fõút Marcali elkerülõ szakaszának beruházási projektje kapcsán a teljes
régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése szerinti összegnél
42,2 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai állapotromlásának
elkerülése érdekében;
5. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján az M43 autópálya Makó és Csanádpalota közötti szakaszának beruházási projektje
kapcsán a teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése
szerinti összegnél 957,3 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai
állapotromlásának elkerülése érdekében;
6. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a 62. fõút Seregélyes elkerülõ szakaszának beruházási projektje kapcsán a teljes
régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése szerinti összegnél
361,3 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai állapotromlásának
elkerülése érdekében;
7. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján az M85–M86 Csorna elkerülõ szakaszának I. ütem beruházási projektje kapcsán
a teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése szerinti
összegnél 78,6 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai
állapotromlásának elkerülése érdekében;
8. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a 85. számú fõút Gyõr–Enese közötti szakaszának (távlati M85) beruházási
projektje kapcsán a teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv.
23/E. § (1) bekezdése szerinti összegnél 58,8 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti
lelõhelyek fizikai állapotromlásának elkerülése érdekében;
9. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján az M85 gyorsforgalmi út Enese–Csorna közötti szakaszának beruházási projektje
kapcsán a teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése
szerinti összegnél 375,8 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai
állapotromlásának elkerülése érdekében;
10. a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a 26. számú fõút Sajószentpéter elkerülõ I. ütem beruházási projektje kapcsán a
teljes régészeti próbafeltárás, a megelõzõ feltárás és az elfedés költségeit a Kötv. 23/E. § (1) bekezdése szerinti
összegnél 18,1 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg az érintett régészeti lelõhelyek fizikai
állapotromlásának elkerülése érdekében;
11. az 1–10. pontokban hozott döntése végrehajtása érdekében, az ott meghatározott költségek fedezetének biztosítása
kapcsán egyetért azzal, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó további régészeti feladatok finanszírozása az érintett
projektek Közlekedési Operatív Program forrásainak terhére történjen;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
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12. felhívja az érintett minisztereket, hogy feladatkörükbe tartozóan tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az 1–10. pontokban meghatározott beruházások régészeti többletforrásainak felhasználásához
kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatásra és a régészeti feltárási szerzõdések megkötésre, illetve módosításra
kerüljenek 2012. augusztus 31-ig.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozata
a megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intézmények fenntartásáról
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba került, közmûvelõdési szakmai tanácsadást, szolgáltatást ellátó
közmûvelõdési intézmények fenntartását és az egyéb többfunkciós intézmények korábbi megyei közmûvelõdési
szakmai tanácsadó, szolgáltató feladatait – a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételek egyidejû átvételével – 2013. január 1-jétõl az emberi erõforrások minisztere lássa el;
1.2. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak 2013. január 1-jétõl
– a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejû átadásával –
a megyeszékhely megyei városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – fenntartásába, és a feladat
ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó vagyontárgyak – beleértve az állománynyilvántartásban szereplõ
könyvtári dokumentumokat is – térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerüljenek;
1.3. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei múzeumok és a megyei
múzeumi szervezetek megyeszékhely megyei jogú városokban lévõ tagintézményei 2013. január 1-jével – a feladat
ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejû átadásával – a megyeszékhely megyei
jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – fenntartásába kerüljenek;
1.4. egyetért azzal, hogy a megyei múzeumok 1.3. pont alá nem tartozó tagintézményei 2013. január 1-jével – a feladat
ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejû átadásával – a területi elhelyezkedésük
szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerüljenek;
1.5. egyetért azzal, hogy a Szombathelyi Képtár 2012. október 1-jétõl a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Bakonyi
Természettudományi Múzeum 2012. október 1-jétõl a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Balassa Bálint
Múzeum 2013. január 1-jétõl a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként mûködjön tovább;
1.6. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot a Kormány számára a megyei múzeumi szervezetek
azon tagintézményeire, amelyek esetében – az 1.3. és az 1.4. ponttól eltérõen – 2013. január 1-jétõl az állami fenntartás
indokolt;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. október 31.
1.7. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba került muzeális intézményi feladatokat ellátó, valamint
a megyei közmûvelõdési szakmai tanácsadást, szolgáltatást végzõ gazdasági társaságok tulajdonosi jogainak
gyakorlása az emberi erõforrások miniszteréhez kerüljön;
1.8. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1.1–1.7. pontok végrehajtása érdekében
a kormánymegbízottak bevonásával a megyei intézményfenntartó központok útján – az emberi erõforrások
miniszterének egyetértésével – gondoskodjon az átadáshoz szükséges személyi és szervezeti intézkedések
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megtételérõl, ideértve, hogy a megyei múzeumi szervezetek esetében rendelkezni kell a nem önálló költségvetési
szervként mûködõ tagintézményekhez rendelt létszámról, és annak átadásáról, valamint a muzeális intézmények
leltárában szereplõ kulturális javak és az egyéb vagyonelemek tagintézményenkénti meghatározásáról is;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. október 1.
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1.2–1.3. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
– a kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó központok útján – a megyei könyvtárak és a megyei
múzeumok, valamint a megyei múzeumi szervezetek megyeszékhely megyei jogú városokban lévõ
tagintézményeinek átadásáról – az emberi erõforrások miniszterének egyetértésével – átadás-átvételi megállapodást
írjon alá az ott megjelölt fenntartókkal;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. december 15.
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a megyei múzeumi szervezetek 1.3. pont hatálya alá nem
tartozó tagintézményeit – az 1.6. pont szerinti javaslat alapján hozott döntés értelmében állami fenntartásban maradó
tagintézmények kivételével – a feladat ellátásához rendelkezésre álló feltételek egyidejû átadásával,
a kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó központok útján, az emberi erõforrások miniszterének
egyetértésével átadás-átvételi megállapodás alapján a települési önkormányzatok fenntartásába adja;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. december 15. (a megállapodás aláírására)
felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a kormánymegbízottak, a megyei intézményfenntartó központok
vezetõi, valamint az érintett önkormányzatok részvételével az 1.9. és 1.10. pontok végrehajtása érdekében szükséges
tárgyalásokat folytassa le;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. november 30.
egyetért azzal, hogy az 1.1–1.10. pontokban foglaltakra figyelemmel az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos
jogok és kötelezettségek – ideértve az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat is –,
továbbá a foglalkoztatottak vonatkozásában az új fenntartó a megyei intézményfenntartó központok jogutódjának
minõsül;
felhívja az emberi erõforrások miniszterét és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsék elõ és terjesszék
a Kormány elé az 1.1–1.12. pontokban foglaltak megvalósításához szükséges jogszabály-módosításokra irányuló
elõterjesztéseket;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. január 1. (a jogszabály-módosítások hatálybalépésére)
egyetért azzal, hogy munkacsoport mûködjön a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatai szakmai
tartalmának, feltételeinek és az ahhoz kapcsolódó, a költségvetési tervezés során alkalmazható finanszírozási
megoldás kidolgozása érdekében.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
Hatályát veszti a megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intézmények további fenntartásáról, valamint
a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatairól szóló 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozat.
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1312/2012. (VIII. 23.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Kaposvári Zsidó Hitközség
támogatásához 3,5 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség
védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1312/2012. (VIII. 23.) Korm. határozathoz

(

)

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

XX.
20
55
263212

7
1
5
XI.

297102
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

3,5
-3,5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

20
55
7

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

XX.

263212

Fejezet
név
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azonosító
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

3,5

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

Összesen

I.n.év

3,5

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

3,5
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
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.

