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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelete
sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, az aszály kezelését szolgáló sík- és
dombvidéki tározók létesítését és rekonstrukcióját, valamint üzemszerû mûködését szolgáló beruházásokkal
összefüggõ, a 2. mellékletben megjelölt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a 2. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Ha a 2. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közremûködését
rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként
a 3. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggõnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatba vételéhez és mûködéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés – a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárások során hozott döntés kivételével – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ ötödik
nap.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A beruházások megnevezése és azonosítója

A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója (település és helyrajzi szám)

2. Peresi-holtág (rekonstrukcióval) Mezõtúr 0538, 0554, 0551, 0558, 0616, 0719, 0772, 0779,
Gyomaendrõd 02735, 02736, 02746, 02788, 02793, 02794/2

3. Kígyósi-tározó (rekonstrukcióval) Szabadkígyós 095, 096/1, 0105, 0106, 0107/1
4. Gyepes-tározó (rekonstrukcióval) Sarkad 01005, 01013, 01017,

Kötegyán 015, 0100/2, 0263, 262, 310, 428
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5. Élõvízcsatorna-Gerlai-holtág
(rekonstrukcióval)

Békés 08, 9342, 9360,
Békéscsaba 0302, 0304, 0312, 0414, 0472, 14101

6. Kadia Ó-Dunai tározó Hercegszántó 0214, 0215/1, 0215/2, 0216, 0217/1, 0217/2, 0217/3,
Dávod 0222

7. Kislõdi-tározó Kislõd 022/1, 023, 038/1, 040/6, 042, 044/1, 044/2
8. Pazarnyi-tározó Ófehértó 0165/2a,b,c, 0167, 0168, 0155, 0158, 0154/10, 0156, 0157,

0164, 0163/1, 0159, 0162,
Nyírgyulaj 020a,b, 021/3b, 021/5c, 021/6c, 030/8a,b,c, 019/1, 019/2,
019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9, 017/4, 017/3, 017/1,
021/17, 021/18,
Kántorjánosi 079/3, 079/4, 076/4, 076/3

9. Rimóci-tározó Rimóc 0103/66, 0103/67, 0103/68, 0104, 0110, 0111, 0112, 0113/1,
0113/2, 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0113/6, 0113/7, 0113/8, 0113/9, 0114,
4146, 4147, 4148, 4149, 4285, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305,
4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4315, 4316, 4317, 4318, 4336, 4337,
4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4348, 4349,
4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360/1,
4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4382,
4384, 4385, 4388,
Varsány 046/1, 046/2, 046/3, 048, 049/5, 049/6, 049/7

10. Mezõtúr-Álomzugi belvízöblözet Mezõtúr 0283, 0325, Túrkeve 0540

2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

 A  B  C

1. Az 1. mellékletben megjelölt beruházások
megvalósításával kapcsolatos engedélyezési 

eljárások
Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. vízügyi hatósági eljárások illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. környezetvédelmi hatósági
eljárások

illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. természetvédelmi hatósági
eljárások

illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. területrendezési hatósági
eljárások

illetékes megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatalának állami fõépítésze 

nincs

6. útügyi hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

7. építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a
területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
szerint

illetékes megyei kormányhivatal
mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
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9. általános építésügyi hatósági
eljárások

illetékes járási hivatal járási
építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala 

 illetékes megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala 

10. örökségvédelmi hatósági eljárások illetékes járási hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala 

illetékes megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén
Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

11. földmérési, földvédelmi,
telekalakítási 
és ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárások

illetékes járási hivatal járási
földhivatala

illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala

12. talajvédelmi hatósági eljárások illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

13. erdõ igénybevétele 
és fakitermelés bejelentése

illetékes megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

3. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

  A  B  C

1.  Szakhatósági közremûködése tárgyköre  Elsõ fokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság

2. építésügy illetékes járási hivatal járási
építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala, mûemléket és mûemléki
jelentõségû területen a
hatáskörébe tartozó építményt
érintõ ügyben a járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatal

illetékes megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

3. környezetvédelem,
természetvédelem, tájvédelem 
és vízügy

illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. katasztrófavédelem 
és tûzvédelem

illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

5. mûemlékvédelem és régészet illetékes járási hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala 

illetékes megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén
Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

6. közlekedés illetékes megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

7. rendészet, a helyi közutak 
és a közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetén

illetékes városi rendõrkapitányság illetékes megyei
rendõr-fõkapitányság

8. termõföldvédelem illetékes járási hivatal járási
földhivatala 

illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala
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9. talajvédelem illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

10. erdõvédelem illetékes megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

11. egészségügy illetékes járási hivatal járási
népegészségügyi intézete

illetékes megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

13. mûszaki biztonság illetékes megyei kormányhivatal
mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

14. területrendezés illetékes megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatalának állami fõépítésze 

területrendezésért felelõs
miniszter

15. földtan és bányászat illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

16. honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

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

A nemzetgazdasági miniszter 2/2013. (I. 22.) NGM rendelete
a villamosmûvek, valamint a termelõi, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetérõl

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában,
a 21. § tekintetében 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 következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a villamosmûvek, a termelõi-, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetében
az idegen építmény építésére, idegen berendezés telepítésére és üzemeltetésére.

(2) Az atomerõmûre és annak biztonsági övezetére, valamint a biztonsági övezetben végezhetõ tevékenységekre
e rendelet hatálya nem terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) biztonsági övezet: a 6., a 7. és a 9. §-ban esetenként elõírt távolságon belüli hatásterület,
b) burkolt vezeték: olyan, szigetelõ anyaggal bevont vezetõsodrony, amelynél a szigetelõ anyag nem elégíti ki

a közvetlen érintésvédelem követelményeit,
c) fokozott biztonságra vonatkozó elõírások: a vezeték létesítésére vonatkozó nemzeti szabványban meghatározott,

a normális biztonságra vonatkozó elõírásokon túlmenõen meghatározott fokozott biztonsági elõírások,
d) kábel: olyan szigetelt vezeték, amely érszigetelésen felül olyan köpenyszerkezettel is rendelkezik, amely

mechanikai védelmet nyújt a szigetelésnek és az érvezetõknek,
e) különleges biztonságra vonatkozó elõírások: a vezeték létesítésére vonatkozó nemzeti szabványban

meghatározott, a normális biztonságra vonatkozó elõírásokon túlmenõen meghatározott különleges biztonsági
elõírások,

f) naperõmû: olyan erõmû, amely a villamos energiát napenergia felhasználásával termeli,
g) szabadvezeték: a szigeteléssel nem rendelkezõ vezetõsodrony,
h) szigetelt vezeték: olyan, szigetelõ anyaggal bevont vezetõsodrony, amelynél a szigetelõ anyag kielégíti a közvetlen 

érintésvédelem követelményeit,
i) univerzális kábel: földbe, vízbe és önhordó légkábelként egyaránt alkalmazható kábel,
j) vezeték: az átviteli hálózat, az elosztó hálózat, a csatlakozó-berendezés, a termelõi-, magán- és közvetlen

vezetékek,
k) villamos berendezés: a villamosmûvek, a termelõi-, magán- és közvetlen vezetékek, valamint az összekötõ- és

felhasználói berendezések az átalakító- és kapcsoló berendezéseikkel együtt.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ e rendeletben használt fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi

LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.), valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell
értelmezni.

3. Általános szabályok

3. § Az üzemben tartó az üzemeltetésében álló föld feletti hálózat tartószerkezeteire vagy föld alatti hálózat biztonsági
övezetében – az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelõen – egyéb, saját tulajdonú (üzemeltetésû) nem
energiaátviteli célú nyomvonalas összeköttetést létesíthet, építményekre és szerkezetekre táblákat helyezhet el vagy
hozzájárulhat ahhoz, hogy ilyet más helyezzen el.
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4. § Amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó
a) jogerõs engedéllyel rendelkezõ villamos berendezés biztonsági övezetébe kerül új idegen építmény vagy

e rendelet hatálya alá tartozó új villamos berendezés, vagy
b) új létesítésû villamos berendezést úgy kívánnak elhelyezni, hogy annak biztonsági övezetébe kerül a jogerõs

engedéllyel rendelkezõ idegen építmény vagy az e rendelet hatálya alá tartozó jogerõs engedéllyel rendelkezõ
villamos berendezés, akkor az új idegen építmény építtetõje vagy az új villamos berendezés létesítõje köteles
gondoskodni az e rendeletben foglaltak megtartásáról.

5. § (1) A villamos berendezés biztonsági övezetét érintõ tevékenységhez szükséges az üzemben tartóhoz írt elõzetes írásbeli
hozzájárulás iránti igénylés. A hozzájárulás iránti igénylés az alábbiakat tartalmazza:
a) építmények, új villamos berendezés létesítése esetén a helyrajzi szám és az építmény befoglaló vagy magassági

méretrajza a megközelített vezeték feltüntetésével,
b) átmeneti (egyszeri) tevékenység esetében az útvonal vagy helyszín meghatározása és a megközelítés várható

idõpontja vagy idõtartama, a tevékenység leírása,
c) anyagok tárolása esetén az anyag meghatározása, a tárolás tervezett idõtartama, elhelyezési módja és – szükség

esetén – a tervezett biztonsági intézkedések, továbbá a befoglaló méretek,
d) a terepszint megemelése esetén a tereprendezéssel érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi száma és a

tervezett feltöltés magassági pontjai, valamint a megközelített vezeték (oszlop, tartószerkezet) feltüntetését,
e) nyílt árok vagy gödör létesítése esetén a tereprendezéssel érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi száma és

a tervezett mélyítés paraméterei, valamint a megközelített vezeték (oszlop, tartószerkezet) feltüntetését.
(2) Az üzemben tartó a hozzájáruló nyilatkozat kiadását abban az esetben tagadhatja meg, ha

a) az igénylés nem rögzíti egyértelmûen, hogy a tevékenység, amelyhez a hozzájárulást kérik, milyen feltételek és
határok között történik,

b) a hozzájárulás kiadásával az üzemben tartó jogszabályt vagy hatósági elõírást szegne meg,
c) a hozzájárulás kiadásával a környezet számára bármilyen veszélyhelyzetet teremtene vagy a hozzájárulást kérõ

kerülhetne veszélyhelyzetbe,
d) az üzemben tartó megállapítja, hogy az esetleges veszélyhelyzetet más eszközzel nem lehet elkerülni, megszüntetni.

(3) Az üzemben tartó a nyilatkozatában meghatározhatja, hogy az adott körülmények között várható veszélyeket milyen
ésszerû módon lehet megszüntetni. Amennyiben a veszélyek megszüntetésének költségeit a hozzájárulást kérõ
biztosítja, a veszélyeztetés okának megszüntetését követõen az üzemben tartó a hozzájáruló nyilatkozat kiadását nem 
tagadhatja meg. A veszélyeztetés okának megszüntetését az üzemben tartó jogosult ellenõrizni.

(4) A hozzájárulás (2) bekezdés szerinti megtagadásának okait az üzemben tartó köteles megindokolni.

4. A biztonsági övezet terjedelme

6. § (1) Föld feletti vezeték – ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is
az a) pont af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel – biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétõl
függõen, a vezeték mindkét oldalán a szélsõ, nyugalomban lévõ áramvezetõktõl vízszintesen és nyomvonalukra
merõlegesen mért, következõ távolságokra lévõ függõleges síkokig terjed:
a) föld feletti szabadvezeték esetében:

aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter,
ab) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter,
ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter,
ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter,
ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és

a fokozott biztonságra vonatkozó elõírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,
af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett

átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,
b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel

tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,
c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségszintig 2,5 méter és 1,25 méter a vezeték

azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó
elõírásoknak megtartásával létesült,
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d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért,
a feszültségszinttõl függõen az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévõ függõleges síkokig is
kiterjed.

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétõl függõen
a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,
b) 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter,
a vezeték szélsõ pontjától vízszintesen és nyomvonalára merõlegesen mért távolságokra lévõ függõleges síkokig
terjed.

(3) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító védõszerkezetben (védõcsõben,
kábelcsatornában) elhelyezve a védõszerkezet szélétõl mért 0,2 méterig terjed. Több védõszerkezet esetében
a távolságot a szélsõ szerkezettõl kell megtartani.

(4) Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték köpenyétõl a légtér felé mért 0,5 méterig terjed.
(5) Alépítményen, építményen belül, külön légtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték légterét

határoló falak külsõ felületéig terjed.

7. § (1) A szabadtéri elhelyezésû, tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés biztonsági övezete a
berendezés szélétõl vízszintesen:
a) 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter,
b) 35 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 10 méter,
c) 500 kV névleges feszültségszint felett 15 méter
távolságban lévõ függõleges síkokig terjed.

(2) Föld feletti vagy föld alatti épületben, építményben elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés biztonsági övezetét
a berendezés falai határolják.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett távolságoktól az építésügyi hatóság a 17. §-ban foglaltak szerint eltérést
engedélyezhet.

8. § (1) A földben elhelyezett vezeték nyomvonalát külterületen minden irányváltoztatási ponton, valamint egyenes
nyomvonalszakaszokon legalább 500 méterenként – kivéve a közterületen lévõ utakat és tereket – a föld felszínén jól
látható módon és idõtállóan meg kell jelölni. Mezõgazdasági mûvelés alatt álló területeken és földutakon olyan jelölés
is alkalmazható, amely nem közvetlenül a nyomvonalon, annak töréspontjain van elhelyezve, hanem annak
közelében, és amely jelölés a nyomvonalra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza. Amennyiben a nyomvonal
jelölésére szolgáló mûtárgy elhelyezése termõföld igénybevételével valósítható meg, a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény 9. §-ában foglaltak szerint a mûtárgy létesítéséhez az ingatlanügyi hatóság termõföld más
célú hasznosítására vonatkozó elõzetesen engedélye szükséges.

(2) A települések kül- és belterületén, a föld alatt elhelyezett vezetékek vízszintes és magassági töréspontjait, valamint
a földfelszín magasságát numerikus módszerrel, EOV koordinátarendszerben kell bemérni. A bemérés során
a földalatti vezeték közvetlen környezetében lévõ, és állandó módon megjelölt tereptárgyakra, azok töréspontjaira,
tömbhatárpontokra ellenõrzõ méréseket kell végezni.

9. § Az erõmûvek biztonsági övezete
a) szélerõmûvek esetében az erõmû teljes (a torony és a rotorlapát együttes) magasságának megfelelõ vízszintes

távolságban lévõ függõleges síkokig terjed,
b) naperõmûvek esetében a villamos berendezés szélétõl vízszintesen 0,5 méter távolságban lévõ függõleges

síkoknak a tartószerkezet alapjának síkjával képzett metszetei által körülhatárolt terület, valamint e terület feletti
térrész a villamos berendezés legmagasabb pontja által meghatározott vízszintes síkig,

c) az a) és b) pontban nem nevesített egyéb erõmûvek esetében az erõmû területét határoló kerítéstõl, ennek
hiányában a kisajátított terület szélétõl vízszintesen mért 15 méter távolságban lévõ függõleges síkokig terjed.

5. Tilalmak a biztonsági övezetben

10. § (1) A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:
a) az alábbiak létesítése:

aa) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
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ab) az Országos Tûzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály szerinti A–C tûzveszélyességi osztályba
(a továbbiakban: A–C tûzveszélyességi osztály) tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyag tárolására alkalmas 
tartály,

ac) üzemanyagtöltõ állomás,
ad) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétõl mért 4 méternél magasabb sorompó,
ae) magasles, lõtér,

b) robbantás,
c) anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában:

ca) oly módon, hogy a nyomvonal és az oszlopok jármûvel való megközelítését akadályozza,
cb) nem éghetõ anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó magasság a

depónia–ember–eszköz–mozgástér együttes mérete,
cc) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok tárolása és

felhalmozása,
cd) az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagok tárolása és felhalmozása,

a mezõgazdasági termelésben szükségszerûen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem
kazlazott széna kivételével,

d) az alábbi formákban történõ munkavégzés:
da) a c) pontban felsorolt, az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagokkal,

kivéve a mezõgazdasági termeléssel együtt járó szokványos munkamûveletek,
db) a jármû (gépjármû, mezõgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése,
dc) a c) pontban említett, az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagok

elégetése, kivéve a mezõgazdasági munkák végzése során szükségszerûen a táblán maradó szármaradvány 
égetése,

e) a föld felszínétõl mért 3 méternél magasabb idegen építményhez, idegen berendezéshez tartozó fémhuzal,
sodrony, lánc, ki- vagy átfeszítése, fém oszlop és rajta elhelyezett jelzõtáblák, besorolás rendjét, kapaszkodósávot
jelzõ táblák elhelyezése, továbbá 3 méternél magasabb kerítés létesítése, kivéve a távközlési vezetékeket,
valamint a villamos karám (villanypásztor) vezetékeket,

f) olyan növényzet telepítése és tûrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,
g) olyan növényzet telepítése és tûrése, amely a nyomvonal és az oszlopok jármûvel való megközelítését

akadályozza,
h) sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyõrepülés, hõlégballonnal történõ repülés,

sárkányeresztés, repülõmodellezés, horgászat,
i) a vezeték oszlopára jogosulatlan személynek felmászni.

(2) Az 500 kV feletti névleges feszültségû szabadvezeték biztonsági övezetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –
tilos:
a) bármilyen, 3 méternél magasabb idegen építmény, idegen berendezés telepítése,
b) emberek huzamosabb tartózkodására szolgáló idegen létesítmény (lakó-, üdülõ- és melléképületek, mûhely,

sportpálya, játszótér, magasles, gyakorló- vagy lõtér, tábor, kemping, vásártér, autóparkoló, tömegközlekedési
jármû, megállóhely stb.) építése,

c) idegen építményhez, idegen berendezéshez, emberi tartózkodás céljára szolgáló idegen létesítményhez tartozó
fémhuzal, sodrony, lánc kifeszítése, fémhuzalos kordonos, lugasos mezõgazdasági mûvelés,

d) villamos karám (villanypásztor) és más karám létesítése, üzemeltetése,
e) az 1. melléklet 1–7. pontjában foglalt védelmi kialakításoknak meg nem felelõ jármû közúton és saját használatú

szilárd burkolatú úton (a továbbiakban: szilárd burkolatú út) kívüli területen való üzemeltetése, közlekedése,
f) jármûvel való megállás, várakozás ide nem értve a mûszaki vagy forgalmi okból történõ megállást,
g) elromlott jármû javítása, szilárd burkolatú úton kívüli területrõl az 1. melléklet 8. pontjában foglalt mûveleti

sorrendtõl eltérõ módon történõ elvontatása.

11. § (1) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos:
a) bármilyen építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték üzemben tartójának elõzetes hozzájárulása

nélkül elhelyezni,
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b) bármilyen építményt, berendezést építeni, elhelyezni, üzemeltetni – kivéve nyomvonalas létesítménynek
jogszabály vagy jogszabály elõírása alapján szabvány elõírásainak megfelelõen kialakított keresztezését vagy
megközelítését –, amely a földben elhelyezett vezeték
ba) hûlési viszonyait rontja,
bb) folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza,
bc) üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi.

(2) A biztonsági övezetben csak a vezeték üzemben tartójának elõzetes hozzájárulásával végezhetõek az alábbi
tevékenységek: 
a) fokozottan tûz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása,
b) a robbantás,
c) éghetõ anyagoknak olyan mennyiségben történõ égetése, amely veszélyeztetheti a villamos berendezés

biztonságát,
d) az útburkolat felbontása,
e) az árok- vagy gödörásás,
f) a szondázás, különbözõ vizsgálati céllal fémrudak leverése,
g) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése,
h) a talajba beágyazott mûtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap, daruval, vontatóval vagy más géppel, eszközzel

– a mûtárgy kézi erõvel végzett körülásása nélküli – kiszakítása,
i) a földben elhelyezett vezeték földmûvén, töltésén a vezeték üzemben tartójának hozzájárulása nélkül

mindennemû munkavégzés, ami a földmû, töltés megbontásával jár.

12. § Az erõmû és az alállomás biztonsági övezetében a 10. §-ban és a 11. §-ban foglaltakon túlmenõen tilos
a) az alábbiak létesítése:

aa) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
ab) az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály,
ac) magasles, lõtér,

b) robbantás,
c) anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában:

ca) oly módon, hogy az erõmû jármûvel való megközelítését akadályozza,
cb) a villamos berendezésben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok tárolása és

felhalmozása,
cc) az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagok tárolása és felhalmozása, a

mezõgazdasági termelésben szükségszerûen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem
kazlazott széna kivételével,

d) az alábbi formákban történõ munkavégzés:
da) a c) pontban felsorolt, az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagokkal,

kivéve a mezõgazdasági termeléssel együtt járó szokványos munkamûveleteket,
db) a c) pontban említett, az A–C tûzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tûzveszélyes anyagok

elégetése, kivéve a mezõgazdasági munkák végzése során szükségszerûen a táblán maradó
szármaradványt, valamint a tarló égetését; a tarló, a szármaradvány égetésnél be kell tartani az Országos
Tûzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály elõírásait,

e) sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyõrepülés, hõlégballonnal történõ repülés,
sárkányeresztés, repülõmodellezés, horgászat,

f) az erõmûre jogosulatlan személynek felmásznia,
g) a föld felszíne alatti és feletti olyan tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot, folyamatos és

biztonságos üzemét veszélyezteti vagy veszélyeztetheti,
h) a szélerõmû villamos átalakító berendezés megközelítésének akadályozása vagy a megközelítési lehetõség,

útvonal elzárása,
i) az alállomás megközelítésének bármilyen módon való akadályozása vagy a megközelítési lehetõség, útvonal

elzárása,
j) közforgalmú utat építeni, valamint emberi tartózkodás céljára szolgáló létesítményt építeni, elhelyezni.
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6. Korlátozások a biztonsági övezetben

13. § (1) Föld feletti vezeték biztonsági övezetében egyes tevékenységek csak a (2)–(4) bekezdésben foglalt korlátozások
megtartásával végezhetõek.

(2) A biztonsági övezetben
a) tábor, kemping, vásártér, sportpálya, játszótér, gyakorlótér, karám, kijelölt autóparkoló, tömegközlekedési

jármûvek megállóhelye 100–500 kV-os névleges feszültségû vezeték esetében akkor létesíthetõ, ha a 6. §-ban
meghatározott távolságokra vonatkozó elõírások megtarthatóak,

b) az építményre szerelt antenna, villámhárító úgy létesíthetõ, hogy üzemszerû helyzetben a szélterhelés hatására
szabvány szerint megengedett mértékben kilengõ áramvezetõket
ba) 500 kV névleges feszültségszint felett 8 méternél,
bb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 5 méternél,
bc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél,
bd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
be) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
bf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél
jobban ne közelítse meg,

c) tetõteraszon és erkélyen csak jó elektromos szigetelõ anyagú zsinór feszíthetõ ki kizárólag a padlózattól mért
2 méter magasságig úgy, hogy a kifeszített zsinór a tetõterasz, erkély szélén nem nyúlik túl,

d) szilárd burkolatú úton csak 4,5 méternél, de legfeljebb a magasságkorlátozó táblán feltüntetett magasságnál,
ezen kívüli területen csak 4 méternél alacsonyabb építésû vagy ezzel azonos magasságig anyaggal rakott jármû
közlekedhet, dolgozhat; e magasságot a rakomány, a jármûvön szállított személy, szerszám legmagasabbra nyúló 
része, valamint a jármû mûködés közben sem haladhatja meg; a jármû legkiállóbb része az oszlopot, annak
kikötését, ezek alapozását úgy közelítheti meg, hogy azokban károsodást ne okozzon, az áramvezetõket pedig
a legkedvezõtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg sem vízszintesen, sem függõlegesen jobban,
mint:
da) 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méter,
db) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 4 méter,
dc) 35 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 3 méter,
dd) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter,
de) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintig 1 méter,

e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek kell szállítani,
a távvezeték tartószerkezetétõl mért 15 méter távolságon belül csak akkor szabad vinni vagy tartani, ha a
munkavégzõket megfelelõ anyagú, villamosan szigetelõ, sérülésmentes védõlábbeli védi, amely a talajtól
villamosan elszigeteli vagy maga a talajfelszín villamosan szigetelõanyaggal burkolt,

f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggõ, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, fém szõlõkordon,
fémkerítés, fém csõvezeték érintésvédelemmel ellátva létesíthetõ,

g) föld alatti csõvezeték érintésvédelemmel ellátott fémcsõ vagy szigetelõanyagú csõ lehet,
h) használt öntözõberendezés kötött vízsugara az áramvezetõket

ha) 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méternél jobban,
hb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 4 méternél jobban,
hc) 35 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 3 méternél jobban,
hd) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél jobban,
he) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban
a legkedvezõtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg és a használt öntözõvíz fajlagos villamos
vezetõképessége nem lehet nagyobb, mint 16 mS/cm,

i) acélra, alumíniumra, betonra agresszív vegyi anyagokat, károsodást okozó koncentrációban a szerkezetre
kijuttatni nem szabad, a fúvás, permetezés során az eszköz az áramvezetõket a h) pontban meghatározott
távolságok 1 méterrel megnövelt értékénél jobban a legkedvezõtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti
meg,

j) fa vagy más növény akkor telepíthetõ, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet
esetében
ja) 500 kV névleges feszültségszint felett 6 méternél, gyümölcsfa esetében 9,5 méternél,
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jb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 5 méternél,
jc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél,
jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
je) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
jf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél
jobban annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetõt.

(3) A biztonsági övezetben csak a villamos berendezés üzemben tartójának elõzetes hozzájárulásával végezhetõek
az alábbi tevékenységek:
a) építménynek építési munkái,
b) idegen építményhez tartozó, 0,2 x 0,3 méternél nem nagyobb azonosító táblának a vezeték oszlopán, alapozásán

a föld felszínétõl mért legfeljebb 2 méter magasságban történõ elhelyezése,
c) 4,5 méternél magasabb jármû vagy rakomány közlekedése, munkavégzése; a villamosmû üzemben tartója a

hozzájárulásában elõírhatja, hogy a közlekedés, a munkavégzés csak megbízottja jelenlétében történhet; a
villamosmû megközelítésére ebben az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d) pontjában foglalt elõírásokat,

d) nem éghetõ anyag tárolása; az anyagot a hozzájárulásban meghatározott módon és idõtartamig, a földfelszíntõl
mért, legfeljebb 2 méter magasságig szabad tárolni, amelynél a mértékadó magasság a
depónia–ember–eszköz–mozgástér együttes mérete,

e) a terepszint megemeléséhez,
f) nyílt árok vagy gödör létesítése

fa) a fa vagy betonoszlop 5 méteres körzetében,
fb) az acélszerkezetû oszlop és annak kikötése alapozásának szélétõl vízszintesen mért 8 méter távolságon

belül vagy e távolságtól kezdõdõ 45°-os lejtõszögû sík alá nyúlóan, úgy, hogy a 100 kV-os és ennél nagyobb
feszültségû vezetéknél az árok vagy gödör az oszlop terepjáró gépjármûvel való megközelítését nem
akadályozza,

g) minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát
veszélyezteti,

h) föld feletti vezeték tartószerkezetén, valamint a köz-, tér- vagy díszvilágítási célt szolgáló kandeláber oszlopon
idegen berendezés vagy tárgy elhelyezése; a villamos berendezés üzemben tartójának elõzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül elhelyezett idegen berendezés vagy tárgy leszerelésérõl az elhelyezõ saját költségén köteles
gondoskodni.

(4) A biztonsági övezetben tûz- és kárelhárítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a villamos berendezésre, a tûz- és
kárelhárítási tevékenységet végzõkre külön veszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében a biztonsági övezeten belül meg
kell tartani a 10. § (1) bekezdés a), c), e) és i) pontjában, valamint a (2) bekezdés d), e), f) és h) pontjában foglalt
elõírásokat, továbbá oltóporral vagy oltóhabbal végzett tûzoltásra csak az adott feszültségre bevizsgált poroltókat,
haboltókat szabad használni.

(5) Ha a föld feletti vezetéket a villamosmû üzemben tartója feszültség-mentesítette – a feszültségmentesített területet
átadta a kárelhárító szervezet részére – a tûz- és kárelhárítási tevékenység korlátozására a rendelet elõírásait nem kell
alkalmazni.

(6) Az 500 kV névleges feszültségnél nagyobb feszültségszintû föld feletti vezeték biztonsági övezetére vonatkozó
további korlátozások:
a) a biztonsági övezetben, a terület mûvelési ágának megfelelõ munkavégzés céljából az ahhoz szükséges

idõtartamig szabad csak tartózkodni,
b) a föld feletti vezeték biztonsági övezetében a szilárd burkolatú úton kívüli területen csak olyan gépjármû

közlekedhet, dolgozhat,
ba) amelyeken tartózkodó személyeket a föld feletti vezeték villamos terének hatásai ellen a felettük

elhelyezett, a gép tartozékát képezõ, megfelelõ védõhatású árnyékolás védi,
bb) amelynek földelése mind mozgó, mind álló helyzetben biztosított vagy amely földeltnek minõsül,
bc) az árnyékolást és a földelést (a továbbiakban együtt: védelmek) az 1. melléklet 1–7. pontjában foglaltak

szerint kell megvalósítani.
(7) Nem szükséges a (6) bekezdés b) pontja szerinti védelmek kialakítása azokon a 16 m2-nél kisebb alapterületû

jármûveken, amelyeknek magassága üzemi állapotban – beleértve a magasságba a jármûvön levõ személyek,
szerszámok legmagasabbra kinyúló részeit is – a 2,5 métert nem haladja meg.
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(8) A mozgásképtelenné vált jármûvet vagy vontatójáról leakasztott vontatmányt (a továbbiakban együtt:
mozgásképtelen jármû) a biztonsági övezetbõl mielõbb el kell vontatni. A kivontatás megkezdéséig a mozgásképtelen 
jármûvet letûzõ-földelõ berendezéssel le kell földelni. Ha erre azonnal nincs mód, a mozgásképtelen jármûvet
a földelés elkészítéséig õrizni kell, hogy azt kívülrõl senki ne érinthesse meg. A mozgásképtelen jármû elvontatásának
mûveleti sorrendjét az 1. melléklet 8. pontja tartalmazza.

14. § (1) Földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezetében a talajfelszínt, burkolatot megbontó vagy a talaj felszíne alá
hatoló tevékenységeket – a (2) bekezdésben felsorolt kivételektõl eltekintve – csak a vezeték üzemben tartójának
hozzájárulásával és a hozzájárulásban elõírt feltételek teljesítése mellett szabad végezni.

(2) Ha a föld alatti vezeték létesítésekor meglévõ vagy kialakított terepszint nem csökken, az üzemben tartó hozzájárulása
nélkül végezhetõ
a) mezõgazdasági mûvelés alatt álló területeken

aa) legfeljebb 0,6 méter mélységû üzemszerû talajmûvelés,
ab) olyan növényzet telepítése, amelynek gyökérzete a föld alatti vezetéket nem károsítja,

b) belterületen és külterület közterületein 0,4 métert meg nem haladó talajmélyítési, mélyépítési munka,
területrendezés, munkaárok-nyitás úgy, hogy
ba) a munkát csak akkor kezdik meg, ha az érintett területen fekvõ kábel pontos helyét a 8. §-ban foglaltak

alapján megállapították,
bb) amennyiben a pontos nyomvonal a rendelkezésre álló dokumentációk alapján nem határozható meg,

akkor a munkák megkezdése elõtt kábelkutató mûszerrel vagy kézi erõvel lemélyített kutatóárokkal
határozzák meg a földben elhelyezett vezeték helyét,

bc) gépi erõvel talajmélyítési és rakodási munkát csak akkor végezhetnek, ha a munkagép a talaj felszínétõl
a legkedvezõtlenebb esetben is legfeljebb 0,4 méter mélységig hatol le és ismert az, hogy a föld alatti
vezeték milyen mélyen helyezkedik el,

c) közmûalagútban elhelyezett föld alatti vezeték térségében elõzetes hozzájárulás nélkül munka csak a vonatkozó
mûszaki elõírások biztonsági rendelkezéseinek megtartása mellett végezhetõ. Tüzet okozó tevékenység,
hegesztés esetében a vezetéket hõszigetelõ, ív- és lángálló védõfallal kell a tevékenységtõl elválasztani.

(3) Ha a munkavégzés során elõre nem vártan kábeljelzõ szalagra, föld alatti vezetékre vagy arra utaló nyomra bukkannak,
a munkát azonnal abba kell hagyni, és a vezeték üzemben tartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi
szempontból biztosítani kell. A munkát folytatni csak a vezeték üzemben tartójának hozzájárulásával szabad.

7. Szélerõmû biztonsági övezetében elõírt további korlátozások

15. § (1) Az épületre szerelt háztartási méretû szélerõmû esetében antenna, villámhárító stb. úgy létesíthetõ, hogy az
a rotorlapátokat 2 méternél jobban ne közelítse meg.

(2) Gyümölcs- vagy egyéb fa akkor telepíthetõ, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet
esetében a szélerõmû rotorlapátokat 5 méternél jobban annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti meg.

(3) Nem végezhetõ olyan tevékenység, amely a szélerõmû tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti
(például árasztásos és tógazdálkodás, bányászati tevékenység).

(4) A szélerõmû biztonsági övezetében tûz- és kárelhárítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a villamos
berendezésre veszélyt ne jelentsen.

8. Az 500 kV névleges feszültség feletti vezetékre vonatkozó további rendelkezések

16. § (1) Szilárd burkolatú úton a föld feletti vezetékkel való keresztezés esetében a biztonsági övezet határainál a villamosmû
üzemben tartója megállási tilalmat jelzõ táblát – kiegészítõ táblával együtt – köteles elhelyezni és fenntartani az út
kezelõjének elõzetes hozzájárulásával, amelyen meg kell jelölni a megállási tilalom hosszát méterben.

(2) A biztonsági övezetbe esõ, szilárd burkolatú úton kívüli területen rendszeresen közlekedõ, dolgozó jármûvet el kell
látni az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ védõberendezésekkel.

(3) A föld feletti vezeték üzembe helyezésekor meglévõ és a biztonsági övezetben rendszeresen közlekedõ, dolgozó
jármû védõberendezéssel való ellátásának költségei a villamos berendezés beruházóját terhelik. Ezt követõen üzembe 
kerülõ jármû védõberendezéssel való ellátásáról az azt üzemben tartó saját költségén köteles gondoskodni.
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(4) A villamosmû biztonsági övezetében dolgozókat a munkavégzés feltételeirõl és módjáról tájékoztatni szükséges.
A tájékoztató elkészítése során az 1. mellékletben foglaltakat is figyelembe kell venni. A tájékoztatót az érintett
önkormányzatoknál kifüggesztés útján kell közzétenni.

9. A biztonsági övezet terjedelmére az elõírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó elõírások alól 
eltérés engedélyeztetése

17. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
kormányrendeletben meghatározott, a VET. hatálya alá tartozó építményeket engedélyezõ építésügyi hatóság
a villamos berendezés és biztonsági övezetének megóvása mellett, biztonságtechnikailag egyenértékû mûszaki
megoldás esetében a biztonsági övezet terjedelmére, valamint az elõírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó
elõírások alól a villamos berendezés üzemeltetõjének kérelmére eltérést engedélyezhet, és ennek feltételeit
meghatározhatja.

(2) Az üzemben tartó biztonságtechnikailag egyenértékû mûszaki megoldást igazoló szakértõi véleményt köteles az
(1) bekezdés szerinti kéreleméhez csatolni.

10. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni. 

20. § A 21. § a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának
címkézése tekintetében történõ kiegészítésérõl szóló, 2011. május 4-i 626/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. § A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló
88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya a 2013. január 1-je elõtt forgalomba hozott – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 230 V-os
50 Hz-es hálózati feszültségrõl mûködtetett háztartási légkondicionáló berendezések forgalomba hozatalára terjed ki,
abban az esetben is, ha az nem háztartási célra történik.”

22. § Hatályát veszti a villamosmû biztonsági övezetérõl szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelethez

Az 500 kV névleges feszültség feletti föld feletti vezeték biztonsági övezetében használt jármûvekre és
munkagépekre vonatkozó védelmek megvalósítása

A rendelet 13. § (6) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában elõírt védelmeket a következõk szerint kell megvalósítani:
1. Megfelelõ védõhatású árnyékolásnak minõsül

a) a jármû fémbõl készült vezetõfülkéje,
b) a jármû vezetõ ülése felett lévõ ponyvatartó-fémszerkezet,
c) a jármû (például traktor) felborulása esetén a személyi sérülés ellen védõ fémszerkezet,
d) a jármûre erõsített tartószerkezetre helyezett fém árnyékolórács abban az esetben, ha közte és a jármû

összefüggõ fémteste között jó villamosvezetõ kapcsolat van.
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2. Földeltnek minõsül az a jármû,
a) amelynek összefüggõ fémteste és a kerekei alatt levõ fémlemez között 100 ohm vagy ennél kisebb ellenállás

mérhetõ, vagy
b) amelyet

ba) mozgás közben való földelésének biztosítása érdekében függesztett-földelõ berendezéssel a 7. pont
a) alpontjában foglaltak szerint,

bb) álló helyzetben való földelésének biztosítása érdekében letûzõ-földelõ berendezéssel
láttak el, és azzal elvégezték a 7. pontban elõírt mûveleteket.

3. Nem kell külön földelõ berendezéssel ellátni azt a jármûvet, amelynek eredeti (gyári) kialakítása és alkatrészei
biztosítják a 2. pont a) alpontja szerinti feltételeknek mind mozgó, mind álló állapotban való folyamatos kielégítését.
Ilyen jármû
a) az acélkerekes vagy lánctalpas,
b) a megfelelõ villamos vezetõképességû gumiabronccsal ellátott jármû abban az esetben, ha a jármû összefüggõ

fémteste és acélkereke, gumiabroncsa között jó villamos vezetõ kapcsolat van.
4. Kizárólag függesztett-földelõ berendezéssel kell ellátni azt – a 3. pont feltételeinek egyébként meg nem felelõ –

jármûvet (például darut), amelynek álló helyzetben való földelése a vezetõfülkébõl mûködtethetõ támasztó
fémkarjainak (szerkezeteinek) közvetlenül a talajra való leeresztésével biztosítható. Az ilyen gép álló helyzetben csak
ezen mûvelet elvégzése után minõsül földeltnek.

5. Vontatmány földelésére a jármû földelésére vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni, azzal, hogy földeltnek minõsülõ
vontató által vontatott vagy azzal álló helyzetben összekapcsolt vontatmány – amennyiben összefüggõ fémtesteik
között jó villamos vezetõ kapcsolat van – földeltnek minõsül, függetlenül attól, hogy a vontatmány önmagában a 2.,
a 3. vagy a 4. pont szerint földeltnek minõsül-e.

6. Földelõ berendezések
a) A függesztett-földelõ berendezést két tûzihorganyzott fémláncból és azok végére – nem oldható kötéssel –

erõsített súlyból kell elkészíteni. A két fémlánc hosszát úgy kell meghatározni és azokat úgy kell – nem oldható
kötéssel – a jármû fémtestére két különbözõ helyre felerõsíteni, hogy a jármû mozgása közben a súlyok a talajjal
biztosan érintkezzenek és kanyarodáskor vagy tolatáskor ne kerüljenek a kerekek alá.

b) A letûzõ-földelõ berendezést olyan hosszúságú, egyik végén kihegyezett fémrúdból kell készíteni, amelyet álló
helyzetû jármûrõl – annak elhagyása nélkül – lehet a talajba szúrni. A letûzõ-földelõt 2,5 négyzetmilliméternél
nagyobb keresztmetszetû réz vagy acél anyagú hajlékony sodronnyal (a továbbiakban: földelõvezetõ) jó villamos
érintkezést adó, de oldható kötéssel össze kell kötni a jármû fémtestével. A letûzõ-földelõ berendezést a vezetõ
fülkéjében (az esetleges vontatmányát is ugyanitt) kell tárolni a jármû (vontatmány) mozgása (vontatása) közben.

7. Földeléskészítés letûzõ-földelõvel
a) Álló helyzetû jármûföldelés készítésének mûveleti sorrendje a jármûvön tartózkodva:

aa) a földelõvezetõt a jármû festetlen fémtestéhez és a letûzõ-földelõhöz kell rögzíteni,
ab) a jármû vezetõfülkéjébõl vagy a jármû hágcsóján állva a letûzõ-földelõt a talajba kell szúrni legalább

0,1 méter mélységig,
ac) a jármûvet elhagyva a letûzõ-földelõt a talajba kell nyomni vagy verni kb. 0,3 méter mélységig.

b) Álló helyzetû jármûföldelés bontásának mûveleti sorrendje a jármûvön tartózkodva:
ba) a levert letûzõ-földelõt ki kell lazítani, de nem szabad kihúzni teljesen a földbõl,
bb) felszállva a jármûre a letûzõ-földelõt ki kell húzni a földbõl és azt a jármûvön tárolási helyzetébe kell

helyezni, ezután a jármûvet elhagyni vagy kívülrõl a földön állva megérinteni nem szabad.
c) Álló helyzetû jármû (vontatmány) földelés készítésének mûveleti sorrendje kívülrõl, talajon állva:

ca) a földelendõ jármû (vontatmány) közelében a letûzõ-földelõt a talajba kell szúrni vagy verni kb. 0,3 méter
mélységig,

cb) a földelõvezetõ egyik végét a letûzõ-földelõhöz kell erõsíteni,
cc) a földelõvezetõ szabad végével meg kell érinteni a földelendõ jármû (vontatmány) nem festett fémfelületét

és ehhez úgy kell a földelõvezetõt rögzíteni, hogy közben az érintkezés ne szakadjon meg.
d) Álló helyzetû jármû (vontatmány) földelés bontásának mûveleti sorrendje kívülrõl, földön állva:

da) meg kell szakítani a földelõvezetõ és a jármû közötti kapcsolatot, ezután a jármû földrõl nem érinthetõ meg
vagy nem hagyható el,

db) a letûzõ-földelõ kihúzása a földbõl és a földelõvezetõvel való csatlakozásának megszüntetése már
bármilyen sorrendben elvégezhetõ.
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8. A mozgásképtelen jármû elvontatásának mûveleti sorrendje:
a) a földelt és mozgásképtelen jármû nem festett fémtestéhez földelõvezetõt, a 6. pont b) alpontja szerinti vagy

ennek megfelelõ összekötõ vezetõt kell csatlakoztatni,
b) a vontatóval meg kell közelíteni a mozgásképtelen jármûvet és az összekötõ vezetõ szabad végét a 7. pont

c) alpont elõírása szerint kell a vontatóhoz rögzíteni,
c) a vontatót és a mozgásképtelen jármûvet össze kell kapcsolni,
d) közvetlenül a vontatás elõtt szabad az összekötõ vezetõt – bármilyen sorrendben – eltávolítani, majd a

mozgásképtelen jármû földelését a 7. pont d) alpontjának elõírásai szerint kell lebontani; ezután a vontatót és
a mozgásképtelen jármûvet földön állva megérinteni és azokról leszállni, azokra felszállni nem szabad.
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VII. A Kúria ha tá ro za tai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5076/2012/4. számú határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a Fõvárosi Törvényszék (1027 Budapest, Csalogány utca 47–49.) indítványozó,
a Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselõ-testületének,
a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) számú rendelete felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban,
meghozta az alábbi

határozatot:

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Budapest Fõváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselõ-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) számú rendelete 4. § (1) bekezdés „abban lakóhelyet létesít 
és” szövegfordulata törvényellenes, ezért azt 2013. január 1. napjától kezdõdõ hatállyal megsemmisíti.
A Budapest Fõváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi adókról szóló 
5/2011. (II. 25.) számú rendelete 4. § (1) bekezdés a) pontja az alábbi szövegezéssel marad hatályban:
„4. § (1) A Hatv. 13. §-ban foglaltakon túl, mentes az adó alól:
a) a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévõ lakás, ha azt saját maga vagy egyenesági rokona
életvitelszerûen használja,”. 

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a Budapest Fõváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselõ-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) számú rendelete 4. § (1) bekezdés a) pont „abban
lakóhelyet létesít és” fordulata nem alkalmazható a Fõvárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma elõtt
12. K. 31860/2012. számú folyamatban lévõ perben, valamint valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely
bíróság elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ

nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

I. 1. Az elsõ fokon eljáró adóhatóság utólagos adóhatósági ellenõrzést rendelt el a 2006–2011. közötti adóévekre, és az
ellenõrzési jegyzõkönyvre alapított – módosított – elsõfokú határozatában a 2009., 2010. és 2011. évekre késedelmi
pótlék mellett 182 914 forint építményadó-különbözetet írt elõ az adózó terhére. Az adózó fellebbezése folytán eljáró
másodfokú hatóság helyben hagyta a jegyzõ elsõfokú határozatát.

2. Az adózó keresettel kérte a határozat bírósági felülvizsgálatát és indítványozta az építményadó-különbözet alapját
képezõ, a Budapest Fõváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat képviselõ-testületének a helyi adókról szóló
5/2011. (II. 25.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1) bekezdésének törvényességi vizsgálatát.
Az eljáró Fõvárosi Törvényszék 12.K.31.860/2012/7. sorszámú határozatával a per tárgyalását felfüggesztette, és
kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsa elõtt az Ör. 4. § (1) bekezdésének törvényességi vizsgálatát. Elfogadva
a felperesi adózó indítványában foglaltakat, arra hivatkozott, hogy az Ör. megjelölt rendelkezése a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 6. § c) és d) pontjaiba ütközik, valamint sértik az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 7. pontját is. A felperes beadványában hivatkozott a Kúria
Önkormányzati Tanácsának Köf. 5017/2012/8. sorszámú határozatában foglaltakra is.

3. Az érintett Önkormányzat állásfoglalásában az indítvány megalapozatlanságára hivatkozott. Kifejtette, hogy az Ör.
4. § (1) bekezdése konjunktív feltételeket szabályoz, azaz az Ör. két feltétel együttes teljesítése esetén ad lehetõséget
az építményadó alóli mentesülésre. 2009. január 1. napjától ugyanis a mentesség igénybe vételének feltétele az
életvitelszerû lakás mellett a szóban forgó lakásban való bejelentkezés is. A lakóhely létesítésére pedig nem a felperes
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által hivatkozott Art., hanem a Hatv. 52. § 21. pontja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Szltv.) rendelkezései az irányadók.

II. 1. A bírói indítvány megalapozott.
2. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés

f) pontja értelmében a Kúria Önkormányzati Tanácsa „dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl
és megsemmisítésérõl”. E hatásköri szabály a Köf. 5031/2012. szám alatti határozat értelmében azt jelenti, hogy a Kúria, 
illetve a Kúria Önkormányzati Tanácsának feladata az, hogy „az önkormányzati normákat a törvényekkel összhangba
hozza, illetõleg – az új jogalkotást tekintve – összhangban tartsa” [MK. 2012/76. szám, 12041, 12045. II.6.,
a továbbiakban: Köf.].

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsának rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóan az Ör. hatálybalépését
megelõzõen hatályos önkormányzati szabályozás is lehetõséget adott az építményadó alóli mentesülésre.
A 2008. december 31-ig hatályos 38/2002. (XII. 20.) számú képviselõ-testületi rendelet (a továbbiakban: régi Ör.)
értelmében „mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévõ lakás, ha azt az adóalany vagy
egyenesági rokona életvitelszerûen használja”.
Az elsõfokú adóhatóság tényfeltárási kötelezettsége körében megállapította, hogy az adózó egyenesági rokona,
a tulajdonos évek óta életvitelszerûen lakik az ingatlanban, ezért a felperest adófizetési kötelezettség a régi Ör. alapján
nem terhelte.
A régi Ör. 2009. január 1. és 2011. február 26-ig hatályos 7. § (1) bekezdés b) pontja és az azzal szövegszerûen azonos Ör. 
4. § (1) bekezdés a) pontja értelmében „mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában,
haszonélvezetében lévõ lakás, ha abban lakóhelyet létesít és azt saját maga vagy egyenesági rokona életvitelszerûen
használja”.

4. Az elsõ és másodfokon eljáró adóhatóságok határozataiban a régi Ör. és az Ör. rendelkezésének „abban lakóhelyet
létesít és” fordulatát akként értelmezték, hogy az az ingatlanban életvitelszerûen tartózkodó egyenesági rokon, avagy
tulajdonos igazgatási jellegû bejelentkezési kötelezettségét vonja maga után. Mivel tehát a felperes fia, a lakás
tulajdonosa csak 2011. november 9-én kérte életvitelszerû tartózkodásának hatósági nyilvántartásba vételét, ezért
– a határozatok értelmében – a felperest 2009. január 1. és 2011. november 9-e közötti idõben építményadó
megfizetésének kötelezettsége terhelte.

5. A kifejtettek szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy amennyiben
az Ör. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „abban lakóhelyet létesít és” fordulat a lakcím-nyilvántartási bejelentés
kötelezettségét jelenti, úgy az Ör. szerinti mentesség a helyi adószabályozás törvényi keretein belül értékelhetõ-e.
Támaszthat-e olyan többletfeltételt az önkormányzati jogalkotó az építményadó alóli mentesség elismeréséhez,
amely nincs összefüggésben az adó alapját képezõ vagyonnal, az ahhoz kötõdõ vagyoni jogosultsággal, avagy az
adózó jövedelmi, szociális helyzetével.

6. Az önkormányzati rendeletben szabályozott építményadó alóli mentesség törvényessége tekintetében a Kúria
Önkormányzati Tanácsa a felperes által hivatkozott 5017/2012/8. számú határozatában az alábbi megállapításokat
tette:
Az Alaptörvény értelmében „[a] helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között (…)
dönt a helyi adók fajtájáról és mértékérõl”. Az adó a helyi közhatalom kezében eszköz, amelynek révén a települési
önkormányzat gazdaságossági, szociálpolitikai, helyi politikai, a költségvetési egyensúlyt szolgáló avagy egyéb
szempontokat érvényesíthet. A települési önkormányzatnak nagy szabadsága van abban, hogy a helyi adók melyikét,
mikortól, milyen körben és milyen mentességi szabályokkal vezeti be.
A települési jogalkotó közhatalom számára a törvényi korlátok szabnak kereteket.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Hatv. 6. § c) pontja és az Alkotmánybíróság 55/2008. (IV. 24.) AB határozata alapján
megállapította azt is, hogy mivel az építményadó alapja az ingatlanban megtestesülõ vagyon, ezért az
adókötelezettség törvényi okból, a tulajdonolt vagyontömegre tekintettel keletkezik. A kötelezettség tartalma pedig
a vagyontömeg értékéhez és az adóalany teherviselõ képességéhez kell, hogy igazodjon. Mivel a Hatv. 6. §
c) pontjának „az adóalanyok teherviselõi képességéhez igazodó” fordulata a Hatv. jogegyenlõségi szabálya is egyben,
ezért az önkormányzati jogalkotó – a 6. § d) pontjában foglalt mentességeken túl – minden adóalany esetében
a teherbíró képességhez igazítottan köteles az adófizetés mértékét megállapítani.
Vagyoni típusú adók, így az építményadó esetében az érintett önkormányzat nincs tekintettel az adófizetési
kötelezettségben érvényesítendõ jogegyenlõségre akkor, ha a vagyontömeg értékén és az adóalany teherbíró
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képességén túli szempontokat is értékel, így az adófizetési kötelezettséget az adóalany igazgatási szempontú
lakhatásától teszi függõvé.

7. A Hatv. általános rendelkezései között elhelyezett 6. § d) pontja az önkormányzati jogalkotó által nyújtható
mentességek körét – a tételesen megjelölt mentességeken túl – nyitva hagyja. A Hatv. rendelkezései ebben a
tekintetben „minimumszabályként” értékelhetõk, azaz az önkormányzati jogalkotó a törvényi mentességi
szabályokon túl, további mentességeket adhat az adózóknak. A Hatv. azonban determinálja a települési
önkormányzatok által kialakítható szabályozás irányát, a törvényi rendelkezéseken túli mentességi szabályok, amikor
rendelkezése értelmében: „(…) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket
további, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkezõ eltartottak számától, a lakáson fennálló,
hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban
lakóhellyel rendelkezõk jövedelmétõl függõ mentességekkel, kedvezményekkel bõvítse (…)”. A Hatv. 6. § d) pontjának 
„így különösen” fordulata arra utal, hogy az építményadó alóli mentesülés elsõdlegesen a lakásingatlant érintheti,
és a mentesülés lehetõsége pedig elsõdlegesen szociálpolitikai megfontolásokon kell nyugodjon.

8. Tekintettel tehát az építményadó vagyoni adó jellegére és e jellegbõl levonható következtetésekre, valamint a
mentesülés Hatv.-ben kijelölt szabályozási irányára, a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az
építményadó alóli mentességek szabályozását elsõdlegesen a mindenki számára egyenlõ mércével érvényesített
lakhatási biztonság indokolhatja, figyelemmel az adóalany teherbíró képességét is értékelõ szociálpolitikai okokra is.
A mentesség alapja tehát a lakásingatlan tényleges lakáscélú használata.

9. Az Ör. 4. § (1) bekezdés „abban lakóhelyet létesít és” fordulatának a jogalkalmazó hatóság határozataiban megjelenõ
tartalma – különös tekintettel az azt megerõsítõ jogalkotó Önkormányzat kúriai eljárás során kifejtett állásfoglalására is 
– a „tényleges ottlakást” és ennek igazgatási aktusát jelenti. Az Ör. 4. § (1) bekezdése szerint tehát önmagában az
ingatlan életvitelszerû használata nem eredményezi az építményadó alóli mentesülést, mert az érintett önkormányzat 
azt további, praktikusan az ingatlan vagyoni jellegéhez nem kötõdõ igazgatási aktushoz, mint feltételhez is köti.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az igazgatási aktushoz kötött feltételt a Hatv. 6. § d) pontja szerinti többletfeltételként
értékelte, ezért megállapította az Ör. 4. § (1) bekezdés „abban lakóhelyet létesít és” fordulatának törvényellenességét.

10. A Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja értelmében „ Ha az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati
rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, az önkormányzati rendeletet vagy annak
rendelkezését megsemmisíti (...)”.
Az Önkormányzati Tanács az Ör. 4. § (1) bekezdésének „abban lakóhelyet létesít és” fordulatát a Hatv. 6. § d) pontjába
ütközõen törvénysértõnek minõsítette, ezért megsemmisítette.

11. Az érintett Önkormányzat állásfoglalásában utalt a Hatv. 14/A. § (1) bekezdésére abban az összefüggésben, hogy
e rendelkezés szintén alkalmazza a Kúria eljárásban vizsgált kettõs feltételrendszert. Ebben a körben a Kúria
Önkormányzati Tanácsa rámutat arra, hogy a Hatv. konkrétan megjelöli azokat a helyzeteket, amikor az igazgatási
jellegû állandó lakos minõség további kötelezettségként, illetve jogosultság forrásaként szolgálhat. Az építményadó
esetében azonban annak figyelembe vétele nem általános, az érintett Önkormányzat nem ezzel kapta jogalkotási
felhatalmazását. A települési önkormányzat mint jogalkotó nem bõvítheti értelmezéssel saját jogalkotási kereteit.

12. Megjegyzi azt is a Kúria, hogy az érintett Önkormányzat által hivatkozott Szltv. 5. §-a szerinti értelmezõ rendelkezések a 
Szltv. alkalmazásában és nem a Hatv.-n alapuló önkormányzati rendelet alapján létrejövõ adójogi jogviszonyokból
származó jogok és kötelezettségek megítélése során vehetõek figyelembe. Ezzel szemben az adójogi jogviszonyok
kapcsán az adóhatóságok, így az önkormányzati adóhatóság által is alkalmazandó – és az indítványban megjelölt –
Art. 178. § 7. pontja nem köti az állandó lakóhely fogalmát az igazgatási bejelentéshez.

13. A határozat közzétételét a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontján, az alkalmazási tilalomra vonatkozó rendelkezés
a Bszi. 56. § (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2013. január 9.

Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Balogh Zsolt s. k.,
elõadó bíró bíró
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1021/2013. (I. 22.) Korm. határozata
az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére az egyes, tartós idõtartamú
szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
alapján folyósított juttatás összegének megemelésérõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról
szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet) alapján folyósított
juttatás összege 2013. január 1. napjától kezdõdõ hatállyal 50%-os mértékben megemelésre kerüljön.

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy kölcsönösen
együttmûködve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti cél megvalósítását fedezõ forrás
megteremtése és a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal     
3. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére

a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján folyósított juttatás összege 2014. évben további, a 2012. évben folyósított
életjáradék-összeg 50%-ának megfelelõ mértékben megemelésre kerüljön.

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy kölcsönösen
együttmûködve tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 3. pont szerinti cél megvalósítását fedezõ forrás
megteremtése és a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. május 31.     
5. Ez a határozat a közzétételét követõn napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1022/2013. (I. 22.) Korm. határozata
a Jabil Circuit Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetõvel való stratégiai megállapodás
megkötésérõl 

A Kormány 
felhatalmazza a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelõs államtitkárát, hogy 
a Magyarország Kormánya és a Jabil Circuit Magyarország Szerzõdéses Gyártó Kft. (3580 Tiszaújváros, Huszár
Andor út 1., cégjegyzékszám: 05-09-010773) 
között kötendõ stratégiai együttmûködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.

Felelõs: Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelõs államtitkára
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 6/2013. (I. 22.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben – az emberi erõforrások
miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére – 

dr. Fórizs Lászlót és
dr. Schreiner Dénes Tituszt

– 2013. február 15-ei hatállyal – 

 fõiskolai tanárrá kinevezem. 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Biró Marcell,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 2–4.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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