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III. Kormányrendeletek

A Kormány 56/2013. (II. 27.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal szervezetét érintõ egyes jogszabályok módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott

felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ

4/B. alcímmel egészül ki:

„4/B. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közigazgatás-szervezéssel összefüggõ feladatai
8/B. § (1) A Hivatal a fõvárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerveként

a) elemzi és értékeli a fõvárosi és megyei kormányhivatalok bevételi és kiadási elõirányzatokkal való gazdálkodását,

b) biztosítja az erõforrásokkal való szabályszerû és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények

érvényesülését, a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatalok által ellátott

közfeladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén végrehajtja a jogszabályban meghatározott szükséges

intézkedéseket,

c) javaslatot tesz a fõvárosi és megyei kormányhivatalok költségvetési keretszámaira,

d) javaslatot tesz elõirányzat-módosítás, -átcsoportosítás, -zárolás, -törlés és -felhasználás tekintetében,

e) összesíti a fõvárosi és megyei kormányhivatalok elõirányzat-maradványát, javaslatot tesz a kötelezettségvállalással

nem terhelt elõirányzat-maradványok felhasználási céljára,

f) költségvetési kérdésben a fõvárosi és megyei kormányhivatalokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

g) javaslatot tesz költségvetési kérdésben egyedi utasítás adására, feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

h) ellátja a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendeletben meghatározott, az irányító szervet megilletõ belsõ ellenõrzési feladatokat, gyakorolja a belsõ

ellenõrzési tevékenységet az irányítása alá tartozó kormányhivatalok felett,

i) a h) pont alapján elkészíti az irányítása alá tartozó fõvárosi és megyei kormányhivatalokra vonatkozó összefoglaló

éves ellenõrzési tervet, illetve összefoglaló éves ellenõrzési jelentést, az összefoglaló éves ellenõrzési tervet

(és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok éves ellenõrzési tervét) minden év november 30-ig, míg az összefoglaló

éves ellenõrzési jelentést (és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok éves ellenõrzési jelentését) a tárgyévet követõ év

február 28-ig megküldi az irányító szerv belsõ ellenõrzési vezetõje részére,

j) részt vesz a miniszter által a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében végzett ellenõrzési tevékenységben,

k) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalainak a miniszter szakmai irányítása alá tartozó

ügycsoportjai törvényességi és szakszerûségi ellenõrzésében,

l) közremûködik a miniszternek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek tevékenysége

tekintetében a szakmai irányítást gyakorló szervek, az ágazati szakmai irányító központi államigazgatási szervek által

végzett törvényességi, szakszerûségi és hatékonysági ellenõrzések koordinációjára irányuló tevékenységében, az éves

ellenõrzési terv összeállításában, a részletes ellenõrzési programok elkészítésében, valamint az ellenõrzési jelentések

összesítésében, feldolgozásában.
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(2) A Hivatal a fõvárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerveként

a) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységérõl szóló, a miniszter által kidolgozott egységes

módszertan alapján történõ beszámoltatást, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,

b) felelõs a fõvárosi és megyei kormányhivatalok funkcionális igazgatási mûködésének összehangolásáért,

a hatékony együttmûködés és információáramlás elõsegítéséért, szervezéséért,

c) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtásáról szóló

kormányrendeletben elõírt költségvetés-, idõközi mérlegjelentés készítési és zárszámadási, továbbá az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló kormányrendeletben elõírt beszámolási

tevékenységét, végzi a költségvetések és beszámolók felülvizsgálatát, összegzését és értékelését,

d) teljesíti a jogszabályban, illetve az irányító szerv által elõírt, a fõvárosi és megyei kormányhivatalokat érintõ

adatszolgáltatásokat, elvégzi a szükséges összesítéseket, ellenõrzéseket,

e) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok belsõ szabályzatai elkészítését és ellenõrzi azok érvényesülését,

f) koordinálja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes pernyilvántartásának, továbbá az egységes perviteli

szabályzatának elkészítését, összesített pernyilvántartást készít,

g) közremûködik a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányításával kapcsolatos feladatok

ellátásban,

h) az intézményi mûködés biztosítását szolgáló feladatkörében megvalósítja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

feladatainak ellátásához szükséges, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó jelentõsebb

értékû beszerzéseket, eszközpark üzemeltetésével összefüggõ egyes feladatköröket lát el.”

(2) Az R1. 5. és 6. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal személyügyi igazgatási feladatai
9. § (1) A Hivatal

a) ellátja az integrált humánerõforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszerre (KSzSzR) vonatkozó

rendeletben meghatározott feladatokat, az egységes toborzási adatbázis és a tartalékállomány egységes

nyilvántartását biztosító tartinfó rendszerrel összefüggésben jogszabályokban meghatározott feladatokat,

b) bevezeti és mûködteti a központi humánkontrolling rendszert,

c) biztosítja a jogszabályban meghatározott pályázati és kiválasztási eljárásokkal összefüggõ szolgáltatásokat,

d) fejleszti és mûködteti a közigazgatási szervek munkaerõ-utánpótlási igényei alapján a gyakornoki- és

utánpótlásprogramokat,

e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közremûködésével mûködteti a kompetencia és munkaköralapú közszolgálati

továbbképzés tervezési, beiskolázási és módszertani feladatait,

f) javaslatot tesz a miniszternek a munkakör alapú rendszerre és támogatja annak mûködtetését,

g) javaslatot tesz a miniszternek az objektív teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerre és

támogatja annak mûködtetését,

h) javaslatot tesz a miniszternek a közszolgálati életpályát támogató belsõ karrier- és tehetségmenedzsmentre, és

módszertani támogatást nyújt a közigazgatási szervek számára.

(2) A Hivatal a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatási feladataival összefüggésben

a) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi politikájának kialakításában és az ennek

érvényesítését szolgáló kormányzati döntések elõkészítésében, valamint személyügyi döntéseinek elõkészítésében,

b) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek elõkészítésében,

c) nyilvántartja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi állománytábláját, valamint összegyûjti a fõvárosi

és megyei kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó adatokat, gondoskodik ezen adatok folyamatos

aktualizálásáról.

6. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal egyéb feladatai
10. § A Hivatal

a) módszertani és tudásközpontként önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységeket lát el,

b) részt vesz az államigazgatási feladat- és hatáskörök feladatkataszterének elkészítésében,

c) részt vesz a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és mûködését érintõ projektek

elõkészítésében, végrehajtásában, adminisztrációjában,

d) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányablakok fejlesztését, a kormányablakok

elhelyezésével összefüggõen javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki.”
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(3) Az R1. következõ 17. §-sal egészül ki:

„17. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központ 2013. február 28. napjával a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal, mint

általános jogutóddal történõ egyesítés (beolvadás) révén megszûnik.

(2) A beolvadást követõen a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint általános és egyetemes jogutód látja el

a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.”

2. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9/A. § A miniszter mûködteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét és gondoskodik az integrált

üdültetési rendszerhez tartozó – az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével kijelölt –

üdülõingatlanok üzemeltetésérõl. A miniszter ezen tevékenységeihez az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság szolgáltatásait veszi igénybe.”

(2) Az R2. 29. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A miniszter az Új Nemzedék Jövõjéért Ifjúságpolitikai keretprogram összehangolásáért való felelõssége körébe

tartozó, az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban rögzített tevékenységének koordinációjához, valamint az ifjúsági

szolgáltatások szervezetrendszerének mûködtetéséhez a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

szolgáltatásait veszi igénybe.”

(3) Az R2. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A miniszter a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal útján – amely e tevékenységéhez a Zánka-Új Nemzedék

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe – irányítja a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságot.”

3. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdésében

a „Nemzeti Államigazgatási Központ” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében a „Nemzeti

Államigazgatási Központ” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a.

4. § Hatályát veszti a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1)–(2) bekezdése, a 3. § és a 4. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ
és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés
szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

44. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével

a következõket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelõ vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban:

ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön

jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles
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tevékenységekre, továbbá a mûködési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi

engedélyköteles tevékenységekre.

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek

egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

2. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével –

csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben

(a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

(2) A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követõen folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési

egység a tevékenység végzésének megfelelõ rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerõs

használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi

engedéllyel rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerõs telepengedély birtokában lehet

folytatni.

3. § (1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését

megelõzõen a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint

illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjénél (a továbbiakban: jegyzõ) írásban bejelenteni

a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

(2) A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon

a jegyzõhöz kell benyújtani.

4. § A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban

a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó

jogszabályi elõírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt

szakkérdésben az elsõfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes járási

(fõvárosi kerületi) hivatala járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban

a fõvárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási

szervét;

b) annak elbírálása kérdésében, hogy

ba) a telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási

követelményeknek, okoz-e a telepen történõ hulladékgazdálkodási tevékenység környezetterhelést,

biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történõ megközelíthetõsége,

bb) a tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek,

bc) a tevékenység megfelel-e az elérhetõ legjobb technika alapján meghatározott levegõvédelmi

követelményeknek és elõírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,

bd) országos jelentõségû védett természeti területen, NATURA 2000 területen vagy barlang

védõövezetében annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó

nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további

feltételek mellett megfelel-e,

be) a földtani közeg és a vizek védelme érdekében megfelelõ mûszaki védelmet alkalmaznak-e és

a tevékenységbõl eredõen a földtani közeget és a vizeket érõ terhelés alatta marad-e a vizek

védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az

ivóvízbázis védelmi elõírásoknak,

az elsõfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

felügyelõséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Fõfelügyelõséget;
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c) az 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenységeknél – annak elbírálása kérdésében, hogy a telep

a tûzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – az

elsõfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget, a másodfokú eljárásban

a telep fekvése szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, Budapesten a Fõvárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot;

d) annak elbírálása kérdésében, hogy a növényvédõszerekkel folytatott ipari tevékenység a kezelõszemélyzet

kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással van-e, elsõfokú eljárásban

a telep fekvése szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát,

másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt;

e) ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó

nyomástartó berendezést, éghetõ vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt, ipari vagy

mezõgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményû, 0,4 kV vagy nagyobb

feszültségû villamos berendezést, rendszert, nem közforgalmú üzemanyagtöltõ állomáson cseppfolyós- vagy

cseppfolyósított-, illetve sûrítettgáz-üzemanyag-töltõ berendezést használnak – az ezen építményekkel,

berendezésekkel összefüggõ mûszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsõfokú

eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági

hatóságát, másodfokú eljárásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervét;

f) ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan mûemléki védelem alatt áll – annak elbírálása kérdésében, hogy

a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség

védelme jogszabályban rögzített követelményeinek –, elsõ fokon az illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal

járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, másodfokon az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyi és örökségvédelmi hivatalát

szakhatóságként jelöli ki.

5. § (1) A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidõbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít.

(2) A 4. § e) pontja szerinti esetben az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként

kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

6. § (1) A jegyzõ a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyõzõdni arról, hogy a helyi építési szabályzat,

illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §

(2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhetõ-e.

(2) A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minõsül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú,

telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke,

lakásszövetkezet esetében az elnök.

(3) A jegyzõ köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemle idõpontjáról szóló értesítés tartalmazza

a 4. melléklet I., II. pontjában és III. pont 1. alpontjában megjelölt adatokat és arra való figyelemfelhívást, hogy az

értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetében a szemle

idõpontja elõtt a jegyzõhöz írásban beadott észrevételeket a jegyzõ a szemlén ismerteti.

(4) A teleppel közvetlenül szomszédos – közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait,

valamint a 4. melléklet III. pont 2. alpontjában és III. pont 3. alpontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lap

másolatot a jegyzõ hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes

ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

(5) A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzõkönyvbe mondhatják.

(6) A helyszíni szemlérõl a jegyzõ jegyzõkönyvet készít, a jegyzõkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak

a személyeknek, akiket a szemle idõpontjáról értesített.

7. § A jegyzõ megfelelõ határidõ kitûzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy

változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

8. § (1) A jegyzõ a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejûleg,

bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát

követõen haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyzõ az általa vezetett

nyilvántartást az interneten közzéteszi.

2748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 33. szám



(2) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyzõ haladéktalanul köteles meggyõzõdni arról, hogy a helyi építési

szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhetõ-e. A jegyzõ,

amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhetõ, az ipari tevékenység végzését

megtiltja és a telepet bezáratja.

9. § (1) A jegyzõ a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli

a) a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségével, és

b) az illetékes rendõrkapitánysággal.

(2) A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt írásban megküldi

a bejelentõnek, és a 4. §-ban, valamint az (1) bekezdésben megjelölt hatóságoknak.

(3) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), b), d) és f) pontjában megjelölt elsõfokú hatóságok a bejelentés

kézhezvételét követõ naptól számított harminc napon belül a telepen ellenõrzést folytatnak le, a 4. § e) pontjában

megjelölt elsõfokú hatóság pedig folytathat le, ha

a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minõsül bejelentés-kötelesnek, illetve

b) a tevékenyégre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott

megjelölt hatásokkal járhat.

(4) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyzõ a 4. melléklet II. pont 2. alpontjában foglalt adattartalmat

a bejelentés kézhezvételét követõ naptól számított harminc napon belül ellenõrizheti.

(5) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a telep fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a bejelentés

kézhezvételét követõ naptól számított harminc napon belül a telepen ellenõrzést folytat le, ha a tevékenység az

5. melléklet II. részében szerepel.

(6) A (3) és (5) bekezdésben meghatározott hatóságok az ellenõrzést követõ nyolc napon belül annak eredményérõl

tájékoztatják a jegyzõt.

(7) A telep mûködésével kapcsolatos – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

97. § (2) bekezdésében meghatározott – figyelemfelhívás esetén az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és

vízügyi felügyelõség szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, valamint megkeresi a jegyzõt.

10. § (1) Az ipari tevékenység végzõje a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követõen a nyilvántartásban szereplõ

adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban

köteles bejelenteni a jegyzõnek.

(2) A jegyzõ az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyzõ

a nyilvántartásba való bejegyzést követõen, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejûleg a módosított

adatoknak megfelelõ telepengedélyt ad ki.

(3) A telep használatára jogosult személyében történõ változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni, azzal,

hogy a változást, annak megfelelõ igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

(4) Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzõje köteles a jegyzõnek a megszûnést követõen

haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni. A telepet

a jegyzõ törli a nyilvántartásból.

(5) A jegyzõ az (1)–(3) bekezdésben meghatározott adatváltozásról, valamint a tevékenység (4) bekezdés szerinti

megszüntetésérõl haladéktalanul értesíti a 9. § (1) bekezdésében megjelölt, valamint telepengedély-köteles

tevékenység esetében az engedélyezésben részt vett hatóságokat, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig

a bejelentõt és a 4. §-ban megjelölt hatóságokat.

(6) A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén – ideértve, ha a tevékenységet folytató a telepen korábban

folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejû megszüntetésével másik engedély- vagy bejelentés-köteles

ipari tevékenységet kíván folytatni – az új tevékenység tekintetében a 3–9. § szerinti eljárást kell megfelelõen

lefolytatni, azzal, hogy a korábbi tevékenység megszüntetése esetén a (4) bekezdést is megfelelõen alkalmazni kell.

11. § (1) A 2. §-ban és a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását a jegyzõ ellenõrzi.

(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi elõírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képezõ feltételeknek nem felel meg,
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és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyzõ hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi

elõírások megtartásának ellenõrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok

megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történõ gyakorlását felfüggesztheti, valamint

a napi üzemeltetési, nyitvatartási idõtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet

ideiglenesen bezárathatja.

(3) Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet

folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztõ, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelõ határozatban

meghatározott idõtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyzõ az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve

a telepet törli a nyilvántartásból.

(4) A jegyzõ a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari

tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 9. § (1) bekezdésében megjelölt hatóságokkal.

(5) A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló

2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható.

12. § A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos

eljárásokért a kérelmezõ, illetve a bejelentõ igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

13. § A Kormány az e rendelet által meghatározott közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörök

ellátására az iparügyekért felelõs minisztert jelöli ki.

14. § Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben

a telepek engedélyezésével, bejelentésével, a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos

elsõfokú és jogorvoslati eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével,

kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben szabályozza.

15. § Ez a rendelet 2013. február 28-án lép hatályba.

16. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 5. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

17. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és

a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett, a jelen rendelet alapján

más jegyzõ illetékességi területén lévõ telep esetében a telepet nyilvántartásba vevõ települési önkormányzati jegyzõ

a teleppel kapcsolatos iratokat megküldi a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzati jegyzõnek, aki

a telepet haladéktalanul a jelen rendelet alapján vezetett nyilvántartásába veszi.

(2) A 2. melléklet 67. és 68. pontjában meghatározott telepengedély-köteles nem veszélyes és veszélyes hulladék gyûjtési

tevékenység folytatója e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül köteles a 3. § (2) bekezdése alapján

a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjének

benyújtani. A tevékenység a kérelem jogerõs elbírálásáig folytatható.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Bejelentés-köteles tevékenységek

1. alsóruházat gyártása

2. ágybetét gyártása

3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

4. bõr, szõrme kikészítése

5. bõrruházat gyártása

6. csap, szelep gyártása

7. csapágy, erõátviteli elem gyártása

8. csiszolótermék gyártása

9. csomagolás

10. egészségügyi kerámia gyártása

11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

12. egyéb bútor gyártása

13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

15. egyéb kerámiatermék gyártása

16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésû, horgolású ruházati termékek gyártása

17. egyéb mûanyagtermék gyártása

18. egyéb nem vas fém gyártása

19. egyéb papír-, kartontermék gyártása

20. egyéb ruházat, kiegészítõk gyártása

21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül

azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjármûvet (gépjármûveket) külön

jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszõttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

24. elektronikus orvosi berendezés gyártása

25. emelõ-, anyagmozgató gép gyártása

26. evõeszköz gyártása

27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

28. építési betontermék gyártása

29. építési gipsztermék gyártása

30. épületasztalos-ipari termék gyártása

31. falemezgyártás

32. felsõruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

33. fûtõberendezés, kemence gyártása

34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

35. gépjármûjavítás, -karbantartás

36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása

37. háztartási kerámia gyártása

38. háztartási villamos készülék gyártása

39. hangszergyártás

40. illóolajgyártás

41. irodabútor gyártása

42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

43. irodai papíráru gyártása

44. jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

45. játékgyártás

46. kerámiacsempe, -lap gyártása

47. kerámia szigetelõ gyártása
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48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

50. konyhabútorgyártás

51. kõmegmunkálás

52. kötéláru gyártása

53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésû, horgolású harisnyafélék gyártása

54. kötött, hurkolt kelme gyártása

55. lábbeligyártás

56. lakat-, zárgyártás

57. munkaruházat gyártása

58. mûszaki kerámia gyártása

59. mûszaki textiláru gyártása

60. nem szõtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

61. nem villamos háztartási készülék gyártása

62. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

63. orvosi eszköz gyártása

64. papír csomagolóeszköz gyártása

65. parkettagyártás

66. raktározás, tárolás (kivéve mezõgazdasági termények, mezõgazdasági vegyi termékek, mûtrágya,

nitrogénvegyület raktározása, tárolása)

67. síküveg továbbfeldolgozás

68. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

69. számítógép, perifériás egység gyártása

70. szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút

kezelõje által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetõleg kijelölt

várakozóhely

71. szerszámgyártás

72. szõrmecikk gyártása

73. tároló fatermék gyártása

74. testápolási cikk gyártása

75. textil-, ruházati, bõripari gép gyártása

76. táskafélék, szíjazat gyártása

77. textilszálak fonása

78. textilszövés

79. textil, szõrme mosása, tisztítása

80. tûzálló termék gyártása

81. villamos világítóeszköz gyártása
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2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Telepengedély-köteles tevékenységek

1. acélcsõgyártás

2. acél tárolóeszköz gyártása

3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása

4. bányászati, építõipari gép gyártása

5. dohánytermék gyártása

6. egyéb gumitermék gyártása

7. elõre kevert beton gyártása

8. égetett agyag építõanyag gyártása

9. festék, bevonóanyag gyártása

10. fémalakítás, porkohászat

11. fém épületelem gyártása

12. fémfelület-kezelés

13. fémmegmunkálás

14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

15. fémszerkezet gyártása

16. fémtartály gyártása

17. fûrészárugyártás

18. gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása

19. gõzkazán gyártása

20. gumiabroncs, gumitömlõ gyártása

21. habarcsgyártás

22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

23. hidegen hajlított acélidom gyártása

24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

25. hidegen húzott acélhuzal gyártása

26. hidegen húzott acélrúd gyártása

27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

28. huzaltermék gyártása

29. kohászati gép gyártása

30. könnyûfém csomagolóeszköz gyártása

31. kötõelem, csavar gyártása

32. központi fûtési kazán, radiátor gyártása

33. közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

34. kõolaj-feldolgozás

35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésû gép gyártása

36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

37. máshová nem sorolt egyéb jármû gyártása

38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

41. mezõgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás

42. mezõgazdasági, erdészeti gép gyártása

43. mész-, gipszgyártás

44. motorkerékpár gyártása

45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármû-motor)

46. mûanyag csomagolóeszköz gyártása

47. mûanyag építõanyag gyártása

48. mûanyag lap, lemez, fólia, csõ, profil gyártása

49. mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
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50. mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

51. nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyártása

52. nemesfémgyártás

53. ólom, cink, ón gyártása

54. papírgyártás

55. papíripari gép gyártása

56. ragasztószergyártás

57. rézgyártás

58. szálerõsítésû cement gyártása

59. száloptikai kábel gyártása

60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

61. szõnyeggyártás

62. tapétagyártás

63. tisztítószer gyártása

64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

65. vegyi szál gyártása

66. villamos motor, áramfejlesztõ gyártása

67. nem veszélyes hulladék gyûjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

68. veszélyes hulladék gyûjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

3. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelezõ adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzõjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzõjének

1.1. neve

1.2. székhelye

1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa

1.2. címe

1.3. helyrajzi száma

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghetõ vagy veszélyes folyadék tárolására

szolgáló tartályt: Igen/Nem

c) ipari vagy mezõgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményû, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségû villamos berendezést,

rendszert: Igen/Nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltõ állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sûrítettgáz-

üzemanyagtöltõ-berendezést: Igen/Nem

4. Telep üzemeltetésének idõtartama, mûszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:
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III. Csatolt okiratok:

1. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

2. haszonélvezet esetében a haszonélvezõ, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását

igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentõ aláírása (bélyegzõje)

4. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezésérõl szóló kérelem kötelezõ

adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzõjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzõjének

1.1. neve

1.2. székhelye

1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa

1.2. címe

1.3. helyrajzi száma

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghetõ vagy veszélyes folyadék tárolására

szolgáló tartályt: Igen/Nem

c) ipari vagy mezõgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményû, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségû villamos berendezést,

rendszert: Igen/Nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltõ állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sûrítettgáz-

üzemanyagtöltõ-berendezést: Igen/Nem

4. Telep üzemeltetésének idõtartama, mûszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

5. Környezetvédelmi tervfejezet

III. Csatolt okiratok

1. a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen melléklet II. pont 3. alpont a)–e) alpontjában

felsoroltakkal kiegészített példánya

2. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3. haszonélvezet esetében a haszonélvezõ, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását

igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentõ aláírása (bélyegzõje), a kérelmezõ aláírása (bélyegzõje)
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5. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Tûzvédelmi hatóság ellenõrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek

I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek

1. egyéb gumitermék gyártása

2. festék, bevonóanyag gyártása

3. fûrészárugyártás

4. gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása

5. gumiabroncs, gumitömlõ gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása

6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

7. közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

8. kõolaj-feldolgozás

9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

10. mezõgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása

11. motorkerékpár gyártása

12. mûanyag csomagolóeszköz gyártása

13. mûanyag építõanyag gyártása

14. mûanyag lap, lemez, fólia, csõ, profil gyártása

15. mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

16. papírgyártás

17. ragasztószergyártás

18. szõnyeggyártás

19. tapétagyártás

20. tisztítószer gyártása

21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

22. vegyi szál gyártása

II. Ellenõrzéshez kötött tevékenységek

1. egyéb bútor gyártása

2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

3. egyéb papír-, kartontermék gyártása

4. épületasztalos-ipari termék gyártása

5. falemezgyártás

6. gépjármûjavítás, karbantartás

7. hangszergyártás

8. illóolajgyártás

9. irodabútor gyártása

10. irodai papíráru gyártása

11. játékgyártás

12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

13. konyhabútorgyártás

14. kötött, hurkolt kelme gyártása

15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

16. papír csomagolóeszköz gyártása

17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

18. tároló fatermék gyártása

19. testápolási cikk gyártása

20. textilszálak fonása

21. textilszövés

22. textil, szõrme mosása, tisztítása
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6. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekrõl vezetett nyilvántartás

A jegyzõ által
kiadott

nyilvántartási
szám

A bejegyzés
oka*

A bejegyzés idõpontja A telep Az ipari tevékenység végzõjének

A telepen
végzett ipari
tevékenységév hó, nap címe helyrajzi száma

használatának
jogcíme

üzemelte-
tésének

idõtartama,
mûszakonként

a napi
munkavégzés

idejének
megjelölésével

neve

cégjegyzék-
száma, illetve

vállalkozói
nyilvántartásba

vételi száma

székhelye

* 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszûnése.
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A Kormány 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelete
a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 1., 3–7., 10., 11., 13. és 17–18. pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapdíj: a víziközmû-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendõ díj;

2. átadási ár: a víziközmûves kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke, az átadott víz ára vagy az átvett szennyvíz kezelési díja;

3. átadott szennyvíz: a víziközmû-szolgáltató által másik víziközmû-szolgáltatónak szennyvízelvezetési és -tisztítási céllal

átadott szennyvíz;

4. átadott víz: a víziközmû-szolgáltató által más víziközmû-szolgáltató részére nyújtott szolgáltatás keretében átadott

ivóvíz;

5. bebocsátó: aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelvezetés szolgáltatási

ponton a közmûves szennyvízelvezetõ törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közmûvel összegyûjtött háztartási

szennyvízbebocsátási ponton nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvizet bocsát be;

6. bebocsátó hely: közmûves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, nem közmûvel

összegyûjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz bebocsátási

pontja;

7. beszerzési szabályzat: a víziközmûvek mûködtetéséhez szükséges eszközök, anyagok és tárgyak folyamatos

rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó elõírás;

8. egészségügyi intézmény: az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerinti intézmény;

9. egyéb víz: a szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem minõsülõ,

a víziközmû-szolgáltató hozzájárulásával bebocsátott használt víz;

10. elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkezõ épület, épületrész,

lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény;

11. elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója;

12. fogyasztásmérõ: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérõeszköz:

a) ivóvízmérõ: a bekötési vízmérõ és a mellékvízmérõ mellett az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz

mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérõeszköz és annak tartozékai:

aa) átadási vízmérõ: víziközmû-szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérésére szolgáló, az átadási

ponton beépített ivóvízmérõ,

ab) ikermérõ: egy vagy több ingatlan különbözõ felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére

szolgáló, az ivóvíz bekötõvezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérõk,

ac) locsolási vízmérõ: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötõvezetékre telepített

kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérõ vagy ivóvíz-bekötõvezetékre telepített ikermérõ vagy

a bekötési vízmérõt követõ házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérõ,

ad) törzshálózati vízmérõ: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi

vízvételi helyre telepített vízmérõ;

b) szennyvízmennyiség-mérõ: a szennyvízhálózatba beépített – az áramló szennyvíz mennyiségének

meghatározására szolgáló – kalibrált mérõeszköz (így például készülék, berendezés, mûszer), ideértve annak

tartozékait is:

ba) átadási szennyvízmennyiség-mérõ: az átadó és az átvevõ szennyvíz-hálózatának csatlakozási pontján,

vagy összekötõ vezetéken, az átadó és az átvevõ által egyeztetett helyen, az átadó által beépíttetett,

kalibráltatott szennyvízmennyiség-mérõ,

bb) közmûves szennyvízmennyiség-mérõ: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó

által a víziközmû-szolgáltató jóváhagyásával beépített mûtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó

akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen

ellenõriz;
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13. fogyasztással arányos díj: 1 m3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötõvezetékbe bocsátott

szennyvízmennyiség díja;

14. gyermekintézmény:

a) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási

intézmény, konduktív pedagógiai intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos köznevelési szerzõdéssel rendelkezik;

b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsõde, családi napközi,

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon

és javítóintézet, ha

ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerzõdéssel rendelkezik;

15. háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területrõl származó szennyvíz, ami az emberi

anyagcserébõl és háztartási tevékenységbõl származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem

minõsül veszélyes hulladéknak;

16. ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységbõl származik, és nem minõsül

háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék;

17. ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetõvé teszi – a vonatkozó

jogszabályi elõírásoknak is megfelelve – az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérõ szakszerû beépítését,

mûködtetését és ellenõrzését;

18. ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely

a közmûves ivóvíz-szolgáltatásra lehetõséget ad, vagy olyan szennyvíz-elvezetési hely, amely a közmûves

szennyvíz-elvezetési szolgáltatás igénybevételére ad lehetõséget;

19. ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerû használatával

a vezetékbõl ivóvíz vételezése lehetséges;

20. kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés: nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, nyomás alatti vagy

vákuumos elven mûködõ szennyvízelvezetõ hálózat;

21. közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó;

22. közmûves ivóvízzel ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül, közterületen a közmûves

ivóvízfogyasztásra módot nyújtó ivóvízvételi hely található;

23. közterületi vízvételi hely: lakossági ivóvíz-fogyasztás, vagy rendkívüli helyzet esetén tûzivíz vételezésére vagy egyéb

közcélú vízigény kielégítésére alkalmas, közterületen elhelyezett közcélú vízilétesítmény;

24. lajstrom: a közérdekû üzemeltetési feladatok ellátására önként vállalkozó víziközmû-szolgáltatókról a Magyar Energia

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által vezetett olyan nyilvántartás, ami tartalmazza a víziközmû-szolgáltatók nevét,

székhelyét és képviselõjének nevét;

25. mellékszolgáltatási szerzõdés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közüzemi szerzõdés;

26. mûszakilag elérhetõ: az a törzshálózat, amely a víziközmû-bekötõvezeték (ivóvíz-bekötõvezeték, illetve

szennyvíz-bekötõvezeték) kiépítésével elérhetõ, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll;

27. mûszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezetõ

hálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációs szennyvízelvezetés esetén házi szennyvíz beemelõ

közbeiktatása nélkül, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelõ vagy vákuumszelep

közbeiktatásával biztosítható;

28. nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvíz törzshálózatnak vagy szennyvíztisztító

telepnek e célra kijelölt és kialakított része, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik;

29. nyíltárkos bemérés: a víziközmû-hálózat vezetékei és mûtárgyai természetben azonosítható pontjainak nyílt

munkaárokban geodéziai mérési technológiával történõ bemérése EOV rendszerben;

30. nyomáspróba: zártszelvényû, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minõségvizsgálatára elõírt

módszer;

31. szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási

pont;
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32. szennyvíz bekötõvezeték: az ingatlanon keletkezõ szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerû szennyvízelvezetés

esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történõ bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja,

ha

a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenõrzõaknáknak vagy

ellenõrzõ-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában

aa) telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külsõ falsíkja,

ab) nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,

b) kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz

beemelõ szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezetõ rácsozata, továbbá a szennyvizet kényszeráramoltatású

szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében – az átemelõ szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétõl

függetlenül – a szennyvíz beemelõ szivattyú szívócsonkja, vízbevezetõ rácsozata, vagy a vákuumszelep

fogyasztó felõli oldala;

33. szennyvíz elõtisztító (elõkezelõ) berendezés: a szennyvízelvezetõ mû káros szennyezésének megelõzését szolgáló

mûtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvízbebocsátás elõtt – a vízjogi engedélyben illetve jogszabályban elõírt

minõségûre tisztítja – a szennyvizet;

34. szennyvíz-elvezetési hely: az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített

felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerzõdés alapját képezõ mellékvízmérõvel mért, és

szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja;

35. szennyvíztisztító telep: a víziközmû szennyvíztisztítási feladatait szolgáló önálló része, amelyek szennyvizek

mechanikai, biológiai vagy harmadik tisztítási fokozattal történõ tisztítását biztosítja, a kapcsolódó iszapkezelési

technológiával együtt;

36. szolgáltatási díj: a víziközmû-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi

CCIX. törvény (a továbbiakban: Vszktv.) szerint fizetendõ díj;

37. szolgáltatási pont:

a) ivóvíz-szolgáltatási pont:

aa) az ivóvíz-bekötõvezetéknek a felhasználó felõli végpontja,

ab) a víziközmû-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerzõdésben meghatározott

hely, elágazási pont vagy végpont,

ac) a víziközmû-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja,

b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötõvezeték felhasználó felõli végpontja, amely

ba) gravitációs bekötõvezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített

ellenõrzõaknának vagy ellenõrzõ-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában

i. zártsorú beépítés esetén az épület külsõ falsíkja,

ii. nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,

bb) kényszeráramoltatású rendszer esetén

i. az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató

rendszer szennyvízbeemelõ szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezetõ

rácsozata,

ii. az ingatlan szennyvízeit kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba juttató rendszer

esetén az átemelõszivattyú elhelyezésétõl függetlenül szennyvíz beemelõ szivattyújának

szívócsonkja, vagy szennyvízbevezetõ rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétõl

függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala,

bc) a víziközmû-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerzõdésben meghatározott pont,

bd) a víziközmû-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerzõdésben meghatározott

pont,

be) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja;

38. szolgáltatott ivóvíz: közüzemi jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási ponton, vagy közvetlenül

a víziközmû-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas szerelvényein keresztül, továbbá a szállított vízbõl biztosított

ivóvíz;

39. tartós adathordozó: olyan informatikai eszköz, amely birtokosa számára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat

céljának megfelelõ ideig történõ tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ

elektronikus megjelenítését;
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40. települési szennyvíz: háztartási, vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezetõ rendszer esetén ezek

csapadékvízzel képzõdött keveréke;

41. új üzem: olyan üzem, amely e rendelet hatálybalépését követõen

a) kezdi meg mûködését,

b) kezdi meg a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú

mellékletében meghatározott anyagok (a továbbiakban: Szennyezõanyag lista) felhasználásával járó

tevékenységét, vagy

c) legalább 20%-kal tartósan megnöveli az e rendelet hatálybalépését megelõzõ idõszakhoz képest

a Szennyezõanyag listában meghatározott anyagok felhasználását;

42. üzem: az a természetes vagy – a lakásszövetkezetek kivételével – jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkezõ gazdasági társaság, aki (amely) a Szennyezõanyag listában meghatározott anyagot használ, továbbá

a Szennyezõanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérõ mértékben bocsát be a közmûves

szennyvízelvezetõ mûbe;

43. víziközmû-hálózat: az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezetõ törzshálózat a kapcsolódó víziközmû rendszerelemek,

a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok, valamint az ivóvíz és a szennyvíz bekötõvezetékek együttesen;

44. víziközmû-szolgáltató: az a víziközmû-szolgáltatást végzõ gazdasági társaság, amely a Vksztv. alapján mûködési

engedélyt kapott;

45. vízzárósági próba: az épített, zártszelvényû, gravitációs elven mûködõ folyadékszállító hálózatok minõségvizsgálatára

elõírt módszer.

II. FEJEZET
AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

1. A pályázat kiírásának feltételei

2. § (1) A pályázati kiírási dokumentáció és hirdetmény szövegét az ellátásért felelõs elkészíti, és azokat jóváhagyásra

megküldi a Hivatalnak.

(2) Amennyiben a Vksztv. 16. § (2) bekezdése szerint több ellátásért felelõs közösen ír ki pályázatot, az együttmûködés

feltételeit jogtanácsos, ügyvéd vagy közjegyzõ által ellenjegyzett (hitelesített) szerzõdésben kell rögzíteniük.

A szerzõdés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az együttmûködés részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,

b) a szerzõdõ felek képviseletében eljáró személy megnevezését és képviseleti meghatalmazását,

c) a pályázati kiírás tárgyát képezõ víziközmû-szolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását,

d) a 9. § (1) bekezdése szerinti Értékelõ Bizottság létrehozásának rendjét,

e) a pályázati kiírás tartalmáért és a pályázati eljárás lebonyolításáért való egyetemleges felelõsségvállalást.

(3) Amennyiben a pályázati kiírási dokumentáció és hirdetmény jóváhagyásával kapcsolatban a Hivatal a kérelem

beérkezésétõl számított 30 napon belül nem dönt, azokat jóváhagyottnak kell tekinteni.

(4) A pályázati kiírási dokumentáció jóváhagyása során a Hivatal a pályázati kiírás tartalmi követelményeire vonatkozó,

a 3. §-ban meghatározott feltételek teljesülését vizsgálja.

2. A pályázati kiírás minimális tartalmi követelményei

3. § (1) Az ellátásért felelõs – a Hivatal jóváhagyását vagy a 2. § (3) bekezdése szerinti határidõ eredménytelen elteltét

követõen legkésõbb 15 napon belül – a víziközmû-rendszer mûködtetésére vonatkozó szerzõdés megkötése céljából

hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint legalább két országos és az ellátási területet érintõ helyi napilapban.

(2) A hirdetmény közzétételén az ellátásért felelõs honlapján történõ közzététel napját kell érteni.

(3) A hirdetménynek tartalmaznia kell a pályázati kiírási dokumentáció beszerzésének helyét, módját és határidejét,

a pályázat kiírójának megnevezését, valamint a pályázat tárgyát.

(4) A pályázatot az ellátási területre vonatkozóan víziközmû-szolgáltatási ágazatonként vagy mindkét víziközmû-szolgáltatási

ágazatra, illetve víziközmû-rendszerekre lehet kiírni.
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(5) A pályázati kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:

1. a pályázati eljárás rendjére vonatkozó alapvetõ szabályokat (különösen a pályázás feltételeit, módját,

a benyújtási határidõket, a pályázati eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításának feltételeit,

a pályázati kiírási dokumentáció módosításának feltételeit),

2. a nyertes pályázó, illetve a nyertes közös pályázók által teljesítendõ, a víziközmû-szolgáltatással kapcsolatban

jogszabályban, illetve szabványban meghatározott követelményeket,

3. az ellátásért felelõs eljárását a pályázat érvénytelensége vagy a pályázati eljárás nyertesének visszalépése

esetére,

4. a pályázati hirdetmény közzétételekor alkalmazott szolgáltatási díjak képzésének módját és feltételeit, ideértve

a hatósági árakra vonatkozó tájékoztatást is,

5. a víziközmû-szolgáltatási ágazat megnevezését és mûszaki leírását,

6. a vagyonértékelés eredményét,

7. az ellátási terület pontos lehatárolását (legalább közterületnevekkel és hektárban kifejezett

területnagysággal),

8. az ellátási területen érintett felhasználók számosságát és jellegét,

9. a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek felsorolását,

10. a víziközmûvek üzemeltetésérõl szóló miniszteri rendelet szerinti folyamatos víziközmû-szolgáltatáshoz

szükséges eszközöket és egyéb feltételeket,

11. a víziközmû-üzemeltetési jogviszonnyal érintett ingatlanok megjelölését, az ellátási területre bejegyzett

szolgalmakat, illetve a víziközmû-szolgáltató egyéb jogait és kötelezettségeit,

12. a víziközmû-szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét,

13. a használati díj mértékét, beleértve a Vksztv. alapján a szerzõdõ feleket terhelõ járulékos költségeket is,

14. a víziközmû-szolgáltatással kapcsolatban harmadik személlyel szemben fennálló kártalanítási, kártérítési és

egyéb kötelezettségeket,

15. a 8. § szerinti konzultáció helyét, idõpontját,

16. a pályázaton való részvétel gazdasági feltételeit (például részvételi díj, biztosíték, a pályázó gazdálkodási,

pénzügyi helyzetérõl nyújtott tájékoztatás),

17. koncessziós pályázat esetén a nyertes pályázó, illetve a részvételével alapított koncessziós társaság által

finanszírozandó víziközmû-fejlesztésekkel kapcsolatos elvárásokat, és

18. az értékelés – jogszabályi keretek között meghatározott – további részletes szempontjait, valamint az

eredmény közzétételének módját.

3. A pályázati eljárás szabályai

4. § (1) A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve a kiírási dokumentáció kidolgozását,

a hirdetmény elkészítését és közzétételét, valamint a pályázatok értékelését – az ellátásért felelõs vagy a 2. §

(2) bekezdés b) pontja szerinti képviseletet ellátó személy végzi.

(2) A pályázati eljárás nyelve a magyar.

(3) A pályázati eljárásban nem vehet részt az a víziközmû-szolgáltató:

a) amely a Vksztv., a nemzeti vagyonról szóló törvény, a közbeszerzésekrõl szóló törvény vagy a koncesszióról

szóló törvény rendelkezései szerint a víziközmû-üzemeltetési jogviszony létesítésére nem jogosult,

b) amely végelszámolás, csõdeljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll vagy felszámolását a bíróság jogerõsen

elrendelte vagy felszámolásának elrendelésérõl a bíróság végzést hozott,

c) amelynek vagy amely jogelõdjének a víziközmû-szolgáltatói mûködési engedélyét a hirdetmény közzétételét

megelõzõ 10 éven belül jogszabálysértés miatt visszavonták,

d) amelynek a hirdetmény közzétételének napján és a benyújtási határidõ napján a Vksztv. szerinti eljárásokkal

kapcsolatos lejárt határidejû igazgatási szolgáltatási díjfizetési vagy felügyeleti díjfizetési kötelezettsége van,

e) amelynek a hirdetmény közzétételének napján egyéb, 60 napnál régebben lejárt esedékességû köztartozása

van,

f) amellyel szemben a hirdetmény közzétételét megelõzõ három naptári éven belül a bíróság a jogi személlyel

szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló törvény alapján intézkedést alkalmazott, továbbá

g) amely kiírási dokumentációt nem igényelt.
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(4) A pályázó a pályázati eljárás során nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az adóhatóság a nyilvántartott adó-, járulék-,

illeték- vagy vámtartozására vonatkozó adatokat az ellátásért felelõs részére átadja.

(5) Ha a pályázati eljárásban több pályázó közösen tesz ajánlatot a közös ajánlatot benyújtó pályázóknak jogtanácsos,

ügyvéd vagy közjegyzõ által ellenjegyzett (hitelesített) szerzõdésben kell rögzíteniük

a) az együttmûködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,

b) a képviseletükben eljáró személy megnevezését és képviseleti meghatalmazását,

c) a pályázat tárgyát képezõ víziközmû-szolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását,

d) a pályázat tárgyát képezõ víziközmû-szolgáltatási tevékenységéért való egyetemleges felelõsségvállalást.

(6) Ha a pályázat nyertesével szemben a Vksztv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedély kiadása elõtt a (3) bekezdésben

meghatározott kizáró ok merül fel, akkor a pályázó részére a Vksztv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedély kiadását

a Hivatal megtagadja.

5. § (1) A pályázat kötelezõ tartalmi elemei:

a) a pályázó azonosítására alkalmas adatok, különösen a neve, a cégjegyzék- vagy nyilvántartási száma,

a székhelye, az elérhetõsége (levelezési címe, telefon-, telefax száma, elektronikus levélcíme),

b) a pályázó mûszaki, gazdasági, szervezeti alkalmasságának, továbbá a pályázati kiírási dokumentációban foglalt

egyéb feltételeknek való megfelelés bemutatása,

c) a pályázati dokumentáció készítésének idõpontjában a pályázóra és a megpályázott ellátási területre

kiszámított felhasználói egyenérték,

d) az ellátási területen korábban nem nyújtott víziközmû-szolgáltatás esetén az alkalmazni kívánt szolgáltatási díj

szerkezetére és összegére, valamint az üzemeltetés kezdõ idõpontjára tett javaslat,

e) nyilatkozat a fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelõ ügyfélszolgálat kialakításáról, illetve meglétérõl,

valamint

f) a víziközmû-rendszer üzemeltetését és az ellátás minõségének javítását szolgáló mûszaki megoldások

bemutatása (tervezett fejlesztések, beruházások, szolgáltatások).

(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezõnek

ismeri el,

b) a pályázó hatályos vízjogi és víziközmû-szolgáltatói mûködési engedélyeinek másolatát,

c) a pályázat kiírását megelõzõ 3 évben jogerõssé vált, a Vksztv. 3. § (2), (3) és (5) bekezdésein alapuló hatósági

határozatok másolatait,

d) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az üzemeltetést önállóan vagy a Vksztv. és az e rendelet szerint

megengedett részét kiszervezés útján kívánja-e megvalósítani,

e) a pályázónak a pályázati eljárásban történõ teljes körû képviseletére jogosultak nevét, valamint a képviseleti jog

igazolására alkalmas teljes bizonyító erejû magánokiratot vagy közokiratot,

f) a 4. § (3) bekezdés a)–d), valamint f)–g) pontjában meghatározott követelmények teljesítésére vonatkozó

igazolásokat.

6. § (1) A pályázatot az ellátásért felelõs – a 2. § (2) bekezdése esetén a képviseletet ellátó személy – székhelyén kell benyújtani

a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott módon és határidõben.

(2) A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ a hirdetmény közzétételétõl számítva nem lehet rövidebb 30 napnál.

7. § (1) A részvételi feltételeknek a pályázati eljárás teljes idõtartama alatt, a pályázat benyújtásától a pályázati eljárás

eredményének kihirdetéséig meg kell felelnie a pályázónak.

(2) A pályázó köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.

(3) Az ellátásért felelõs a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jegyzõkönyvben rögzített pályázók nevét a jegyzõkönyv

felvételét követõ 3 napon belül a honlapján közzéteszi.

4. Konzultáció

8. § Az ellátásért felelõs a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és idõben konzultációt tart.

A konzultációt legkésõbb a benyújtási határidõ lejártát megelõzõ 15. napon kell megtartani. A konzultáción azok

a víziközmû-szolgáltatók vehetnek részt, amelyek a pályázati kiírási dokumentációt a hirdetményben meghatározott

módon beszerezték.
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5. A pályázat értékelése

9. § (1) Az ellátásért felelõs a pályázatok minõsítésére és értékelésének elõkészítésére legalább háromtagú, de legfeljebb

öttagú Értékelõ Bizottságot hoz létre.

(2) Az Értékelõ Bizottság tagjait, elnökét, valamint a póttagokat az ellátásért felelõs írásban nevezi ki és hívja vissza.

Az Értékelõ Bizottság tagját akadályoztatása esetén póttag helyettesíti.

(3) Az Értékelõ Bizottságot a benyújtási határidõ lejártáig kell létrehozni. Az Értékelõ Bizottság az e rendelet és a pályázati

kiírási dokumentáció által biztosított keretek között az ügyrendjét maga állapítja meg.

(4) Az Értékelõ Bizottság munkájában nem vehet részt:

a) aki a pályázat kidolgozásában részt vett,

b) aki a pályázóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) aki a pályázó tisztségviselõje, alkalmazottja vagy felügyelõ bizottságának tagja,

d) aki a pályázó tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

e) aki az értékelésre, a minõség-ellenõrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok elõkészítésében vagy

kidolgozásában bármilyen formában részt vett,

f) az a)–e) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, valamint

g) akirõl bejelentésre vagy hivatalból az Értékelõ Bizottság elnöke megállapítja, hogy a pártatlan és objektív

közremûködése nem biztosítható.

(5) A pályázati döntés elõkészítésében és meghozatalában döntés-elõkészítõ bizottsági tagként nem vehet részt politikai

párt tisztségviselõje, tagja, alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselõ, vagy országgyûlési képviselõ.

(6) A pályázati döntés elõkészítésében és meghozatalában részt vevõ személy vagy szervezet képviseletére jogosult

személy a döntés-elõkészítési vagy döntéshozatali eljárás megkezdésekor teljes bizonyító erejû magánokiratban

nyilatkozatot tesz arról, hogy a (4) és (5) bekezdések szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,

a támogatásra vonatkozó döntés elõkészítése és meghozatala során tudomására jutott állam-, szolgálati, üzleti vagy

pénzügyi titkot megõrzi. A nyilatkozatot az Értékelõ Bizottság elnökének át kell adni.

(7) Ha az összeférhetetlenségre okot adó körülmény a döntés-elõkészítési vagy döntéshozatali eljárás során alakul ki, az

érintett személy az összeférhetetlenségi okot haladéktalanul köteles bejelenti az Értékelõ Bizottság elnökének.

10. § (1) Az Értékelõ Bizottság a következõ feladatokat látja el:

a) a benyújtási határidõ lejártától számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében, a pályázók számára

nyilvánosan felbontja a pályázatokat tartalmazó borítékokat, és ezzel egyidejûleg jegyzõkönyvben rögzíti

a pályázók, valamint a pályázat azonosító adatait,

b) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében minõsíti a pályázókat, értékeli a pályázatokat,

a minõsítés és az értékelés eredményérõl jegyzõkönyvet készít,

c) az a)–b) pontok alapján összefoglaló értékelést készít.

(2) Az Értékelõ Bizottság a pályázati eljárás során folyamatosan jogosult ellenõrizni az e rendeletben és a kiírási

dokumentációban elõírtak betartását.

11. § (1) Az Értékelõ Bizottság a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jegyzõkönyv felvételétõl számított 5 napon belül

megvizsgálja, hogy a pályázóval szemben fenn áll-e a 4. § (3) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok.

(2) Ha az Értékelõ Bizottság az (1) bekezdés szerinti vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázóval szemben kizáró ok áll

fenn, javaslatot tesz az ellátásért felelõsnek a pályázó kizárására.

12. § (1) A pályázatok értékelése során az Értékelõ Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja azt, hogy

a pályázó megfelel-e az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek.

(2) Az Értékelõ Bizottság 11. § (2) bekezdés szerinti javaslata alapján az ellátásért felelõs a pályázót kizárja. A kizárás tényét

és okait jegyzõkönyvben kell rögzíteni.

(3) Az Értékelõ Bizottság a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott szempontokat és azok súlyozását veszi

figyelembe az összefoglaló értékelés összeállításánál.

(4) Az Értékelõ Bizottság a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összefoglaló értékelést a benyújtási határidõt követõ

30 napon belül elkészíti és átadja az ellátásért felelõsnek.
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6. A pályázati eljárás eredményének megállapítása

13. § (1) A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

a) azt a benyújtási határidõ lejárta után nyújtotta be,

b) a pályázati eljárás tisztaságát sértõ cselekményt valósított meg,

c) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt.

(2) A pályázati eljárás eredménytelen, ha

a) nem nyújtottak be pályázatot,

b) kizárólag érvénytelen pályázat került benyújtásra,

c) a pályázó által vállalt szolgáltatási és üzemeltetési színvonal az ellátási terület ellátásbiztonságát

veszélyeztetheti.

(3) Az ellátásért felelõs – az Értékelõ Bizottság összefoglaló értékelése alapján, annak közlésétõl számított 15 napon belül –

döntést hoz

a) az egyes pályázatok érvényességérõl,

b) a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltáról,

c) a pályázati eljárás eredményessége esetén a pályázati eljárás nyertesérõl, nyerteseirõl.

(4) Az ellátásért felelõs az Értékelõ Bizottság összefoglaló értékelésében rögzített pályázói sorrend figyelembevételével

alakítja ki döntését. Az Értékelõ Bizottság javaslatától való eltérés esetén a döntést indokolni köteles.

(5) Az ellátásért felelõs a (3) bekezdésben meghatározott döntésérõl haladéktalanul tájékoztatja a pályázókat, a Hivatalt,

és döntését – annak meghozatalától számítva 3 napon belül – a honlapján közzéteszi.

(6) Az ellátási területre csak egy pályázatot lehet nyertesnek minõsíteni.

7. Az üzemeltetési szerzõdés megkötése

14. § A pályázat mûszaki dokumentációjának megfelelõ üzemeltetési szerzõdést a döntés közzétételét követõ 30 napon

belül meg kell kötni.

15. § (1) Az üzemeltetési szerzõdés nem köthetõ meg azzal a pályázóval, akinek a víziközmû-szolgáltatói mûködési

engedélyének kiadását a Hivatal a Vksztv. 36. § (1) bekezdése alapján megtagadja.

(2) Ha az üzemeltetési szerzõdést az (1) bekezdésben foglaltak alapján nem lehet megkötni, az ellátásért felelõs

– a körülményrõl való tudomásszerzést követõ 30 napon belül – olyan pályázóval köti meg az üzemeltetési szerzõdést,

akit az Értékelõ Bizottság összefoglaló értékelése alkalmasnak minõsített az üzemeltetési szerzõdés megkötésére.

Ennek hiányában az ellátásért felelõs haladéktalanul új pályázatot ír ki.

(3) Nem szükséges a 2. § (1) bekezdésében foglalt eljárást lefolytatni, ha az újrapályáztatás során a pályázati kiírás tartalma

nem változik.

(4) A Hivatal közérdekû üzemeltetõ kijelölésére irányuló intézkedése az ellátásért felelõst nem mentesíti a Vksztv.

33. §-ában elõírt kötelezettsége alól.

8. Az üzemeltetési szerzõdés tartalma

16. § (1) Az üzemeltetési szerzõdés minimális tartalmi követelményeit és a jóváhagyására irányuló kérelem mellékleteit az

1. melléklet tartalmazza.

(2) A víziközmû-üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerzõdés cégszerûen aláírt példányát nyomtatott formában és tartós

adathordozón a Vksztv. 22. §-a alapján, az ott meghatározott határidõn belül jóváhagyásra meg kell küldeni

a Hivatalnak.

(3) Az üzemeltetési szerzõdést a Hivatal az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén hagyja jóvá:

a) a szerzõdéskötést megelõzõ pályázati eljárás szabályszerûen lett lebonyolítva,

b) a szerzõdés kielégíti a Vksztv. IV. fejezetében és az e rendeletben rögzített követelményeket,

c) a szerzõdést kötõ víziközmû-szolgáltató mûködési engedélyének ellátási területre vonatkozó rendelkezései

módosítható.

(4) Ha a nemzeti vagyonról szóló törvény, a közbeszerzésekrõl szóló törvény vagy a koncesszióról szóló törvény

rendelkezései szerinti pályázati eljárást nem kellett lefolytatni, a Hivatal a jóváhagyás során a (3) bekezdés b) és c)

pontjában rögzített feltételeket vizsgálja.
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(5) A Hivatal a Vksztv. 16. § (6) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelõség vizsgálatánál a Vksztv. 16. §

(8) bekezdése szerinti munkavállalói résztulajdon vonatkozásában kizárólag az MRP részvényre és a dolgozói

részvényre vonatkozó igazolásokat fogadja el.

(6) A víziközmû-szolgáltató az üzemeltetési szerzõdést jóváhagyó döntés jogerõre emelkedésétõl számított 120 napon

belül köteles benyújtani a Vksztv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedély, illetve engedélymódosítás iránti kérelmet

a Hivatalnak.

III. FEJEZET
A KÖZÉRDEKÛ ÜZEMELTETÕ KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

17. § (1) Közérdekû üzemeltetõi tevékenységet kizárólag az a víziközmû-szolgáltató végezhet, amelynek a mûködési

engedélyét a Hivatal nem a Vksztv. 84. § (1) bekezdése szerinti kivételes szabályokra tekintettel bocsátotta ki.

(2) A víziközmû-szolgáltatói mûködési engedély iránti kérelemben – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – a kérelmezõ

nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az engedély megszerzése esetén vállalja-e, hogy a közérdekû üzemeltetõként

kijelölhetõ engedélyesek lajstromába felvételre kerüljön.

(3) A lajstromba nem vehetõ fel, vagy onnan törölni kell azt a víziközmû-szolgáltatót, aki a Hivatal nyilvántartása szerint

150 000 felhasználói egyenértéket kitevõ közüzemi szerzõdéses kapcsolattal nem rendelkezik.

(4) Amennyiben az ellátási területen nyújtott víziközmû-szolgáltatás tekintetében a Vksztv. 32. § (1) bekezdése szerinti

körülmények bekövetkezése közvetlenül fenyeget, vagy azok bekövetkeztek, e körülményeket a víziközmû-szolgáltató

és az ellátásért felelõs a Hivatalnak köteles bejelenteni.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek írásban, legkésõbb a körülményekrõl történt tudomásszerzést

követõ napon, a Hivatal honlapján e célból közzétett elérhetõségekre kell eleget tenni.

(6) A bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése a mulasztó személy részérõl a víziközmû-szolgáltatás

tekintetében fennálló kötelezettségei súlyos megszegésének minõsül.

(7) A Hivatal a bejelentés alapján rendelkezésére álló információk kiegészítése, a kialakult állapot tisztázása érdekében

a víziközmû-szolgáltatótól és az ellátásért felelõstõl információkat, adatokat kérhet és szemlét tarthat.

(8) A Hivatal a közérdekû üzemeltetõ kijelölésére irányuló eljárást (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kijelölési

eljárás) a Vksztv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a tudomásszerzést követõ három

munkanapon belül, hivatalból megindítja.

(9) A kijelölési eljárás megindításáról a Hivatal – az ellátásért felelõsön kívül – értesíti az érintett ellátási terület szerint

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban:

népegészségügyi szakigazgatási szerv), környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi, valamint katasztrófavédelmi

hatóságot.

(10) A kijelölési eljárás során a víziközmû-szolgáltatás fenntartása érdekében a Hivatal mind a víziközmû-szolgáltatót, mind

az ellátásért felelõst haladéktalanul intézkedések megtételére kötelezheti, egyidejûleg kísérletet tesz

a víziközmû-szolgáltatás zavartalan mûködésének helyreállítására.

(11) Ha a víziközmû-szolgáltatás zavartalan mûködésének helyreállítására nincs mód, vagy a Hivatal ennek érdekében tett

intézkedései nem jártak eredménnyel, a Hivatal a közérdekû üzemeltetõ kijelölésérõl hoz döntést.

(12) A Hivatal a közérdekû üzemeltetõ kijelölése során figyelembe veszi:

a) az érintett ellátási terület földrajzi elhelyezkedését, az üzemeltetés feladatainak logisztikai szempontjait,

b) az érintett víziközmû-rendszereken alkalmazott technológiai megoldásokat, az azok által igényelt szakmai

felkészültséget,

c) a kijelölési eljárás megindítását kiváltó üzemeltetési tevékenység körében megállapított hiányosságok jellegét,

d) a víziközmû-szolgáltatók közérdekû üzemeltetés során felmerülõ a szolgáltatási díjban nem fedezett

beruházások és üzemi költségek nagyságát,

e) a feladatok átvételéhez szükséges elõkészület idõigényét.

(13) A Hivatal a (12) bekezdés szerinti kijelölési szempontoknak leginkább eleget tevõ, a lajstromban szereplõ és

a kizárólagosan állami tulajdonban álló víziközmû-szolgáltatókkal tárgyalást folytat az ellátandó közérdekû

üzemeltetõi feladatokról.

(14) Amennyiben a víziközmû-szolgáltatás a (13) bekezdés szerinti víziközmû-szolgáltatókkal nem biztosítható, a Hivatal

a (12) bekezdésben foglalt szempontok alapján, bármely, a lajstromban nem szereplõ víziközmû-szolgáltatót

kijelölheti közérdekû üzemeltetõnek, amelynek a mûködési engedélyét nem a Vksztv. 84. § (1) bekezdése szerinti

bocsátotta ki.
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(15) A Hivatal a közérdekû üzemeltetõ kijelölését szükségessé tevõ, a Vksztv. 32. § (1) bekezdésében rögzített

körülményeket, az addigi víziközmû-szolgáltató és az ellátásért felelõs ezzel összefüggõ tevékenységét a kijelölési

eljárással egyidejûleg megvizsgálja, és ha jogszabálysértést állapít meg, bírságot szab ki.

18. § (1) A közérdekû üzemeltetõt kijelölõ határozat tartalmazza:

1. a közérdekû üzemeltetõ nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,

2. a közérdekû üzemeltetési tevékenységgel érintett víziközmû-rendszerek azonosító kódját, megnevezését,

3. az érintett ellátási területet az érintett települések és a víziközmû-szolgáltatási ágazat megjelölésével,

4. a közérdekû üzemeltetõi tevékenység megkezdésének napját,

5. a közérdekû üzemeltetõi tevékenység befejezésének napját,

6. a fizetendõ használati díj összegét,

7. a Hivatalnak azokat a rendelkezéseit, amelyek a víziközmû-szolgáltatás fenntartását a kijelölés idõtartamára

biztosítják,

8. az addigi víziközmû-szolgáltató víziközmû-rendszerekre vonatkozó mûködési jogainak visszavonásáról szóló

rendelkezést,

9. az ellátásért-felelõsnek a víziközmû-rendszerekre vonatkozó, a közérdekû üzemeltetés körében felmerülõ

joggyakorlását kizáró rendelkezést,

10. az ellátásért felelõssel szemben felmerülõ kötelezést, miszerint legkésõbb a közérdekû üzemeltetés

határozatban foglalt idõtartamának vége elõtt 90 nappal kössön víziközmû-üzemeltetési jogviszony

létesítésére irányuló szerzõdést.

(2) A kijelölõ határozatot meg kell küldeni:

a) a közérdekû üzemeltetõnek,

b) az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnek,

c) az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságnak,

d) az illetékes katasztrófavédelmi hatóságnak,

e) a kijelölést megelõzõen az adott területen mûködõ víziközmû-szolgáltatónak,

f) az ellátásért felelõsnek.

(3) Az üzemeltetési feladat átadását szolgáló átadás-átvétel során a közérdekû üzemeltetõ, a víziközmû-szolgáltató és

a Hivatal vesz részt, az ellátásért felelõs részt vehet és észrevételt tehet.

(4) A birtokba helyezés zavartalan lebonyolítása érdekében az üzemeltetõ és az ellátásért felelõs köteles a Hivatal

képviselõjével és a közérdekû üzemeltetõvel együttmûködni.

(5) A közérdekû üzemeltetõ az ellátási területre vonatkozóan a Vszktv. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri

rendeletben – annak hiányában a Hivatal határozatában – megállapított díjat alkalmazza.

(6) A közérdekû üzemeltetõ víziközmû-szolgáltatással kapcsolatos feladatai, közérdekû üzemeltetés esetén értelmezhetõ

jogai és kötelezettségei – törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – a kijelölõ határozatban

foglaltak szerint az ellátásért felelõs helyett a Hivatallal szemben állnak fenn, a szerzõdéses jogviszonyban álló

víziközmû-szolgáltatókra általában jellemzõ tartalommal.

(7) A közérdekû üzemeltetés körében a víziközmû-szolgáltató a víziközmû-rendszeren tervszerû felújítást, beruházást

kizárólag a Hivatal elõzetes engedélye alapján végezhet.

(8) A közérdekû üzemeltetõ a használati díjat a közérdekû üzemeltetõi tevékenység befejezését követõen fizeti meg.

(9) A közérdekû üzemeltetõ a fizetendõ használati díjból levonhatja

a) az elvégzett, elõre nem tervezhetõ, halaszthatatlan víziközmû felújítási munkák okszerûen felmerült teljes

költségét, valamint

b) a Hivatal által elõzetesen jóváhagyott víziközmû felújítások és beruházások teljes költségét.

19. § (1) A Hivatal a közérdekû üzemeltetési jogviszonyt a 18. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti szerzõdés jóváhagyását

követõen, az új üzemeltetõ birtokba lépésével, határozattal megszünteti.

(2) A Hivatal a közérdekû üzemeltetés idõbeli hatályát legfeljebb egy évben határozhatja meg. Amennyiben a határidõ

lejárta elõtt a (3) bekezdés szerinti megszüntetésre nincs mód, a közérdekû üzemeltetõ kijelölése meghosszabbítható,

vagy új közérdekû üzemeltetõ jelölhetõ ki.

(3) A közérdekû üzemeltetõi tevékenység befejezésekor, az üzemeltetési feladat átadását szolgáló átadás-átvétel során

a közérdekû üzemeltetõ, az új szerzõdéses víziközmû-szolgáltató vagy a (2) bekezdés alapján kijelölt új közérdekû

üzemeltetõ és a Hivatal vesz részt. Az eljáráson az ellátásért felelõs részt vehet és észrevételt tehet.
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(4) A közérdekû üzemeltetõ kérelmére a közérdekû üzemeltetési jogviszony megszûnését követõen, a Hivatal külön

eljárást folytat le a meg nem térült költségek összegének megállapítása érdekében.

(5) Amennyiben a közérdekû üzemeltetõ okszerûen felmerült költségei a közérdekû üzemeltetési tevékenység

szolgáltatási díjbevételébõl részben nem térültek meg, a meg nem térült rész megtérítését a 17. § (15) bekezdése

szerint elmarasztalt személy köteles megtéríteni. Több elmarasztalt esetén a megtérítési kötelezettség az elmarasztalt

személyeket egyetemlegesen terheli.

IV. FEJEZET
AZ ENGEDÉLYEZÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS SZABÁLYAI

9. A víziközmû-szolgáltatói mûködési engedély tartalma, hatálya

20. § (1) A víziközmû-szolgáltatói mûködési engedély (e fejezet tekintetében a továbbiakban: engedély) tartalmazza:

a) az engedélyes víziközmû-szolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát (személyi hatály),

b) az ellátási területtel érintett települések nevét, a víziközmû-szolgáltatási ágazat megnevezésével együttesen

(területi hatály),

c) az üzemeltetett víziközmû-rendszerek megnevezését, azonosító kódját, azokra nézve a Hivatal által

megállapított felhasználói egyenértéket (tárgyi hatály), és

d) a mûködési jogosultság idõbeli hatályát.

(2) Amennyiben az engedély szerinti mûködési jogosultság az egyes víziközmû-rendszerekre nézve eltérõ idõbeli

hatállyal jön létre, úgy az idõbeli hatály az egyes víziközmû-rendszerekre történõ külön utalással kerül feltüntetésre.

(3) Az engedély mellékletei a víziközmû-szolgáltatónak a Hivatal által jóváhagyott

a) üzletszabályzata,

b) beszerzési szabályzata,

c) üzemeltetési szerzõdései.

21. § Amennyiben az engedélyt a Hivatal módosítja, a módosításról szóló döntés egységes szerkezetben – a változatlan

fennállásra történõ utalással – tartalmazza a 20. § (1) és (3) bekezdés szerinti, módosítással nem érintett tartalmi

elemeket is.

22. § A Hivatal az engedélyt határozatlan idõre is kiadhatja.

10. Az engedélyezési eljárás

23. § Az engedély kiadására irányuló eljárás magába foglalja:

a) a kérelmezõ üzemeltetési szerzõdéseinek jóváhagyására irányuló eljárást,

b) a kérelmezõ üzletszabályzatának jóváhagyására irányuló eljárást,

c) a kérelmezõ beszerzési szabályzatának jóváhagyására irányuló eljárást,

d) a víziközmû-üzemeltetés egyes részeinek kiszervezésére irányuló kérelem elbírálását

is.

24. § (1) Amennyiben az engedély módosítására irányuló eljárás az engedélyes kérelmére indult, a Hivatal jogosult az

engedélykérelemben nem érintett részeinek felülvizsgálatára és módosítására is.

(2) Amennyiben a Hivatal az engedélyben foglalt jogosultságok bõvítésére irányuló kérelemben foglaltaktól eltérõ

tartalommal kíván döntést hozni, a kérelmezõt – ezen tény közlésével – a kérelem kiegészítésére vagy módosítására

hívja fel.

25. § (1) Az engedély kiadására vagy módosítására irányuló kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával

kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet szerinti dokumentumokat.

(2) A Hivatal a Vksztv. 16. § (6) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelõség vizsgálatánál a gazdasági társaság

saját részvényeit figyelembe veszi, a Vksztv. 16. § (8) bekezdése szerinti munkavállalói résztulajdon vonatkozásában

kizárólag az MRP részvényre és a dolgozói részvényre vonatkozó igazolásokat fogadja el.
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(3) A kérelmezõ a kérelemhez mellékeli a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(4) A Hivatal elõtti eljárásban – a 24. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a kérelem módosításának nincs helye.

26. § (1) Amennyiben annak lehetõségét törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az adott engedélyezési feltétel

fennállásának hiányában feltételesen is engedélyezhetõ a víziközmû-szolgáltató mûködése a feltétel teljesítésére

szabott határidõ megadásával. A Hivatal a feltételes engedélyt legfeljebb 12 hónapra adja ki, amely idõtartam indokolt

esetben egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

(2) A feltétel tûzésével kiadott engedélynek mellékletként részét képezi – a kérelmezõ által az eljárás során, külön

felhívásra benyújtott – a Hivatal által jóváhagyott felzárkózási terv.

(3) A felzárkózási terv idõbeli ütemezés mellett tartalmazza a hiányzó engedélyezési feltétel teljesítéséhez szükséges

intézkedések tervezetét, a felmerülõ erõforrásigény megjelölésével együtt.

(4) Az engedélyes a jóváhagyott felzárkózási terv teljesítésérõl a Hivatal által meghatározott gyakorisággal elõrehaladási

jelentést küld a Hivatalhoz, amely a teljesítést ellenõrizi. A felzárkózási tervben foglaltak teljesítésének elmaradása

esetén a Hivatal az engedélyt – a teljesítési elmaradással érintett terjedelemben – visszavonja.

(5) A Hivatal feltétel tûzésével sem bocsát ki mûködési engedélyt, amennyiben:

a) a benyújtott felzárkózási tervet tartalmi elemei hiányából fakadó teljesíthetetlensége miatt a Hivatal nem

hagyta jóvá,

b) a 11. alcímben foglalt engedélyezési feltételek közül egyidejûleg több feltétel is hiányzik, így az

a víziközmû-szolgáltatás jelentõsen csökkent színvonalú folytatását eredményezné.

27. § (1) Az engedélyben foglalt, hivatali mérlegelés körébe tartozó követelmények az engedélyes kérelmére, legkorábban

az engedély kiadását követõ egy év elteltével módosíthatók, kivéve ha a követelmények alapjául szolgáló

körülmények tekintetében lényeges megváltozások következtek be.

(2) A Hivatal az engedélyt hivatalból módosíthatja, ha

a) a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése következtében, vagy

b) a 29. § szerinti ellenõrzési tevékenysége során

az engedélyben foglalt vagy a kiadásának alapjául szolgáló adatok változását észleli.

28. § A víziközmû-szolgáltató a Hivatal részére a felek által aláírt üzemeltetési szerzõdést a Vksztv. 22. § (1) bekezdésében

meghatározott módon és határidõn belül nyújthatja be. A Hivatal a döntéssel együtt a szerzõdés másolatának

záradékolt példányát megküldi a víziközmû-szolgáltató részére.

29. § A Hivatal legalább háromévente ellenõrzi az engedélyben foglalt feltételeknek való megfelelõséget.

11. Engedélyezési feltételek

30. § (1) A kérelmezõ közgazdasági viszonyai tekintetében a Hivatal a 4. melléklet szerinti módszertan alapján megvizsgálja

a kérelmezõ tõkeerejét, eladósodottságát, pénzügyi kockázatokat jelentõ kötelezettségvállalásait, likviditását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módszertan tartalmazza a Hivatal által vizsgált mutatókat, azokra nézve azt az értékhatárt,

amelyen túl mûködési engedély nem kerülhet kiadásra, továbbá azt az értékhatárt, amely esetében a mûködési

engedély csak feltétel tûzésével adható ki.

31. § (1) A kérelmezõ mûszaki eszközfelkészültsége tekintetében a Hivatal vizsgálja:

a) a feladatellátás egyes résztevékenységeihez szükséges mûszaki eszközök rendelkezésére állását,

b) a rendelkezésre álló eszközök számossága, mûszaki alkalmassága a technológia és az avultság tekintetében

a feladatellátás követelményeinek való megfelelõségét,

c) amennyiben az adott eszköz nem képezi a kérelmezõ tulajdonát, a folyamatos rendelkezésre állás

biztosítottságát,

d) a zavartalan feladatellátás érdekében szükséges készenléti és szükségellátást biztosító eszközök (például

aggregátor, autódaru, lajtoskocsi), továbbá a hibaelhárítást szolgáló biztonsági készletek megfelelõségét,

valamint

e) az üzemeltetés hatékonyságát és biztonságát szolgáló felügyeleti és folyamatirányító megoldásokat.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 33. szám 2769



(2) A kérelmezõ szervezeti, logisztikai képességei tekintetében a Hivatal vizsgálja, s az ellátandó feladat területi

kiterjedtségére tekintettel ítéli meg:

a) a kérelmezõ szervezeti felépítését, annak tagoltságát, különös tekintettel a területi üzemeltetés feladataira,

b) a kérelmezõ tevékenységének leszabályozottságát, a lényeges feladat- és hatáskörök rögzítettségét,

c) a kérelmezõ által alkalmazott gazdasági és mûszaki ügyviteli megoldásokat, azok hatékonyságát,

d) az alkalmazott kommunikációs megoldásokat, mind az üzemeltetés, mind pedig a munkairányítás

tekintetében,

e) a 24 órás mûszaki diszpécserszolgálat kialakítását, annak hatékonyságát, mind a beérkezõ információk, mind

pedig a reagáló képesség tekintetében, valamint

f) a hibaelhárítás érdekében folyamatosan rendelkezésre álló (készenlét, vagy ügyelet) kapacitások meglétét,

azok munkaszervezését, területi lefedettségét.

(3) A Hivatal a kérelmezõ személyi állománya tekintetében, mint engedélyezési követelményt, vizsgálja:

a) a kérelmezõnek a munka törvénykönyvérõl szóló törvény szerinti vezetõje és annak helyettesei:

aa) rendelkeznek-e a c) pont – ennek hiányában – a (4) bekezdés szerinti végzettséggel, vagy

ab) rendelkeznek-e gazdasági, vagy jogi szakirányú felsõfokú szakképesítéssel, továbbá

ac) a víziközmû-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalatuk idõtartama eléri-e az öt évet,

b) az üzemeltetés mûszaki irányítását, felügyeletét végzõ, jogszabályban rögzített képesítési követelménnyel és

legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezõ szakemberek fõállású munkaviszonyban vannak-e

foglalkoztatva,

c) rendelkezik-e a kérelmezõ fõállású munkaviszonyban álló, osztatlan képzésben, vagy mesterképzésben

oklevelet szerzett, a szakterületének megfelelõ munkakörben foglalkoztatott:

ca) vízépítõ mérnökkel,

cb) víz- és szennyvíz technológussal,

cd) vegyészmérnökkel,

ce) gépészmérnökkel,

cf) villamosmérnökkel,

cg) környezetvédelmi mérnökkel,

ch) szennyvízszolgáltatás folytatása esetén biológussal,

ci) ivóvíz-szolgáltatás esetén hidrogeológussal.

(4) A (3) bekezdés c) pontjában foglalt végzettséggel egyenértékûnek kell tekinteni az adott szakiránnyal megegyezõ

osztatlan képzésben szerzett fõiskolai-, vagy egyetemi alapképzésben szerzett oklevelet

(5) A (3) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az engedély feltétel tûzésével nem adható ki.

32. § (1) A víziközmû-szolgáltatás hatékony üzemszervezési feltételeinek megteremtése érdekében, a Hivatal vizsgálja az

engedélyezéssel érintett ellátási terület egybefüggõségét, az üzemeltetés hatékonyságát és mérlegeli annak hatásait.

A Hivatal nem ad a kérelmezõnek mûködési engedélyt az ellátási területként megjelölt települést vagy településeket

közvetlenül ellátó víziközmû-rendszerek üzemeltetésére, amennyiben:

a) az így létrehozható ellátási terület a kérelmezõ kérelmében további ellátási területként megjelölt, vagy a már

– engedély alapján fennálló – üzemeltetési területét képezõ, földrajzilag vele nem összefüggõ ellátási területtõl

az üzemeltetés hatékonyságát elnehezítõ távolságra fekszik, és

b) ott az üzemeltetni kívánt víziközmû-rendszerekre nézve a Hivatal által elismert felhasználói egyenérték nem éri

el a 100 000-et.

(2) A Hivatal nem mérlegelheti az egymással földrajzilag össze nem függõ ellátási területek közötti távolságoknak az

üzemeltetés hatékonyságára gyakorolt hatását, amennyiben a különálló ellátási területek egymáshoz legközelebb esõ

települései közúton, a belterületi határaiktól számítottan 40 km-t meghaladó távolságra fekszenek.

33. § (1) A Hivatal az adott víziközmû-szolgáltatási ágazati tevékenységre nézve egyetlen víziközmû-rendszer vonatkozásában

sem ad ki mûködési engedélyt, amennyiben a kérelmezõ, az érintett felhasználók többsége tekintetében, a víziközmû

üzemeltetési tevékenységét a Vksztv. 45. § (4) bekezdés alapján, az ott megjelölt tevékenységek közül az a) vagy

a b) pont szerinti tevékenységeket, vagy c)–h) pontok szerinti tevékenységek közül kettõnél többnek a kiszervezése

útján kívánja megoldani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megítélése tekintetében a felhasználók érintettnek minõsülnek, ha a kiszervezett

tevékenység tárgya szerint része a felhasználók ellátását közvetlenül vagy közvetetten biztosító víziközmû-rendszer

üzemeltetésének.
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(3) Az (1) bekezdés tekintetében a felhasználók számosságát a víziközmû-rendszerekre nézve, a Vksztv. 1. melléklete

szerinti képlet alapján kiszámított felhasználói egyenérték szerint kell figyelembe venni.

34. § (1) A Hivatal az engedélyezési eljárás során – a Vksztv.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeken túlmenõen –

figyelembe veszi a víziközmû-szolgáltatás körében okszerûen felmerülõ tevékenységre is kihatással bíró módon

kötelezettséget rögzítõ, és ezáltal a víziközmû-szolgáltatást végzõ gazdasági társaságokra is vonatkozó jogszabályi

rendelkezéseket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körbe tartoznak különösen:

a) a közegészségügy,

b) a nemzeti vagyon védelme,

c) a közfeladat ellátás,

d) a fogyasztók védelme,

e) a létfontosságú rendszerelemek védelme,

f) a környezetvédelem,

g) a közmûvek üzemeltetésének mûszaki feltételei,

h) a közbeszerzés,

i) a foglalkoztatás,

j) az adat- és iratkezelés

tárgykörét szabályozó jogszabályok.

(3) Amennyiben más jogszabály elõírásainak csak más hatóság engedélyének megszerzése útján lehet eleget tenni, vagy

az annak való megfelelést más szerv által kiadott okirat igazolja, az engedély iránti kérelemben a 3. mellékletben

meghatározott tartalommal nyilatkozni kell az engedély vagy az okirat meglétérõl.

35. § (1) Amennyiben a víziközmû-szolgáltatói mûködési engedélyezési eljárás megindítását a kérelmezõ a Vksztv. 84. §-ában

foglalt szabályokra tekintettel kéri, az engedély iránti kérelem mellékleteként integrációs tervet is csatolnia kell.

(2) Az integrációs terv bemutatja azokat az intézkedéseket, együttmûködési szándékokat, valamint azt a szervezeti,

tartalmi keretrendszert, amelynek a megvalósulása mentén a Vksztv. által kívánt határidõre:

a) a kérelmezõ által elérhetõ a Vksztv. 1. melléklete szerint kiszámított 150 000 felhasználói egyenérték, vagy

b) a kérelmezõ ellátási területe más víziközmû-szolgáltatóhoz kerül át.

(3) Az integrációs tervhez csatolni kell a jövõbeli együttmûködés érintettjeinek (ellátásért felelõsök, más

víziközmû-szolgáltatók) az integrációs terv megvalósítására irányuló szándéknyilatkozatát.

(4) Amennyiben valamely személy több integrációs terv megvalósításában történõ részvételre vonatkozóan bocsátott ki

szándéknyilatkozatot, s ezek közül van olyan integrációs terv, amelynek a megvalósulása valamely másik integrációs

terv megvalósulását kizárná, a Hivatal dönti el, hogy ezek közül melyik nyilatkozatot veszi figyelembe.

(5) A Hivatal az integrációs tervet nem fogadhatja el, ennek következtében a víziközmû-szolgáltatói mûködési engedélyt

nem bocsátja ki, ha:

a) az integrációs tervben foglaltak megvalósulását jogszabály kizárja,

b) a (4) bekezdésben foglaltakra is tekintettel a 150 000 felhasználói egyenérték elérése az integrációs terv alapján

nem valószínûsíthetõ.

(6) Az integrációs tervet a Hivatal elfogadja, amennyiben az részeiben és összességében is reálisan teljesíthetõ

intézkedéseket és célokat fogalmaz meg.

(7) Amennyiben a Hivatal a víziközmû-szolgáltatói mûködési engedélyt az e §-ban foglaltakra tekintettel bocsátotta ki,

a határozatban a Vksztv. 84. §-ára történõ hivatkozással feltünteti a kibocsátás kivételes jellegét.

(8) Amennyiben az engedélyt a Vksztv. 84. §-ában foglalt határidõt megelõzõen kérelemre indult eljárás keretében

korábban nem vonták vissza, vagy a felhasználói egyenérték tekintetében fennálló törvényi követelményekre

tekintettel a Vksztv. 35. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem módosították, az engedélyt a Hivatal hivatalból

visszavonja.

36. § (1) A Vksztv. 82. § (1) bekezdése szerint víziközmû-szolgáltatói mûködési engedély iránti kérelmet benyújtó

víziközmû-szolgáltató az e rendelet hatálybalépésének napját megelõzõen megkötött, kiszervezési szabályok szerint

minõsülõ szerzõdéseinek egy másolati példányát az engedély iránti kérelemhez csatoltan tájékoztatásul megküldi

a Hivatal részére.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 33. szám 2771



(2) A víziközmû-szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szerzõdések vonatkozásában, ha a szerzõdés ekkor még hatályban

van, köteles a Vksztv. 82. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásától számított két éven belül kiszervezés iránti

engedélyezési kérelemmel fordulni a Hivatalhoz.

(3) A kérelem alapján lefolytatott eljárás eredményeként kiadott határozat rendelkezéseire tekintettel:

a) a szerzõdés az esetlegesen szükséges módosításokkal hatályban tartható, vagy

b) a szerzõdést a víziközmû-szolgáltató a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül megszünteti.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésbe foglalt kötelezettségeinek a víziközmû-szolgáltató nem tesz eleget, a Hivatal

a kiszervezési engedély iránti kérelem elbírálása esetén szokásos eljárásnak megfelelõen megvizsgálja a szerzõdés

szerinti tevékenységet, és amennyiben annak tekintetében az elvárható költséghatékonyság hiányát állapítja meg,

az indokolatlanul felmerült költségek figyelmen kívül hagyásával tesz díjmegállapítására irányuló javaslatot

a miniszternek.

(5) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés módosítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a kiszervezésre vonatkozó

elõzetes engedélyezési vagy tájékoztatási eljárást lefolytatták, és a módosítás az eljárás alapján kiadott határozat

tartalmával összhangban van.

12. Az engedély módosításának és visszavonásának feltételei a cégjogi eseményekhez kapcsolódó

változásokra tekintettel

37. § A Hivatal a víziközmû-szolgáltató mûködési engedélyét kérelemre vagy hivatalból módosítja.

38. § (1) A mûködési engedéllyel rendelkezõ víziközmû-szolgáltató a cégbírósági változásbejegyzést követõ 30 napon belül

köteles kérni a mûködési engedélyének módosítását, amennyiben a változás az engedély tartalmát érinti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell:

a) a változással érintett feltételek igazolására szolgáló cégbírósági bejegyzõ végzést;

b) az a) ponthoz kapcsolódó valamennyi olyan okiratot és igazolást, amelynek tartalmában az eredeti kérelem

benyújtása óta változás következett be;

c) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az engedély kiadására irányuló eljárásban már elbírált és újból be nem

nyújtott okiratok tartalmában az eredeti kérelem benyújtása óta változás nem következett be.

39. § A Hivatal a mûködési engedélyt hivatalból módosítja, ha

a) a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése következtében vagy

b) a 29. § szerinti ellenõrzési tevékenysége során

a mûködési engedély kiadása során vizsgált adatok változását észleli.

40. § A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásra az engedélyezés szabályai az irányadók.

13. A cégjogi eseményekhez kapcsolódó hozzájárulás speciális szabályai

41. § A Hivatal a Vksztv. 42. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott hozzájárulását határozatba foglalja.

42. § (1) A 41. §-ban meghatározott hozzájárulás során az ügyintézési határidõ 30 nap.

(2) A 41. § szerinti hozzájárulás kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ nevét, székhelyét,

b) a kérelmezõ adószámát, cégjegyzékszámát, statisztikai azonosító számát,

c) a cégjogi esemény alapjául szolgáló döntést,

d) a cégjogi eseményt alátámasztó írásbeli indokolást.

(3) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdésben meghatározott kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Hivatal a kérelmezõt egy

alkalommal, a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül hiánypótlásra hívja fel.
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14. A kiszervezésre vonatkozó engedélyezési eljárás speciális szabályai

43. § (1) Amennyiben a víziközmû-szolgáltató valamely, a Vksztv. 45. § (4) bekezdése, és az e rendelet 49. §-a szerinti

tevékenységet részben vagy egészben ki kíván szervezni, a kiszervezés engedélyezése érdekében kérelemmel fordul

a Hivatalhoz.

(2) A kérelem tartalmazza:

1. a kiszervezni kívánt tevékenység megjelölését,

2. az 1. pont szerinti tevékenység részleges kiszervezése esetén a kiszervezett rész pontos leírását,

3. a kiszervezéssel érintett tevékenység ellátása jelenlegi megoldásának ismertetését,

4. a kiszervezni kívánt tevékenységre vonatkozóan a kínálati piac bemutatását, különös tekintettel a verseny

élénkségére, az ismert árviszonyokra,

5. annak bemutatását, hogy a kérelmezõ milyen szerzõdési konstrukció keretében, mely lényeges, a teljesítés

megfelelõségét biztosító mellékkötelmi eszközök útján kívánja a teljesítés minõségét, folyamatosságát

megerõsíteni,

6. a kiszervezés mûszaki, közgazdasági indokoltságát a feladat saját szervezeten belül történõ megoldásával

szemben,

7. annak leírását, hogy a kiszervezés hogyan fog hatni a víziközmû-szolgáltatás minõségére, az ellátás

biztonságára,

8. a saját kapacitásokra és a kiszervezésre alapozott megoldásoknak a víziközmû-szolgáltató gazdálkodására

gyakorolt hatásai várható részletes, költségnemekre bontott összehasonlító elemzését,

9. arra vonatkozó kalkulációt, hogy a kiszervezés eredményeként hogyan csökken a díjakban megképzett

költségfedezeti igény,

10. azon beruházások megtérülési számításokkal is alátámasztott ismertetését, amelyek a saját kapacitásokra

alapozott feladatellátást a kiszervezésre alapozott megoldással tennék egyenértékûvé,

11. annak leírását, hogy a kiszervezés mely személyi, tárgyi, szervezeti kapacitások leépítésével jár együtt,

12. annak leírását, hogy a maximális engedélyezési idõ lejártát követõen a saját szervezeten belüli feladatellátás

milyen beruházások mellett, mennyi idõ alatt lenne megoldható,

13. annak bemutatását, hogy a kérelemben foglalt kiszervezni kívánt tevékenység, és a már kiszervezett

tevékenységek szerzõdései várhatóan meg fognak felelni a Vksztv. 45. § (2) bekezdésében foglalt

követelménynek,

14. annak megjelölését, hogy az engedély megadásától számítottan mikortól kívánja a kérelmezõ kiszervezésben

ellátni a tevékenységet.

44. § (1) A Hivatal a kérelem elbírálása során figyelembe veszi az ágazat más szereplõi tekintetében rendelkezésére álló,

a kérelemben foglaltakhoz képest összehasonlítási alapul szolgáló releváns információkat, valamint a piaci viszonyok

tekintetében gyûjtött információkat.

(2) A Hivatal az egyéb jogszabályi követelményeknek való egyidejû megfelelés mellett, akkor engedélyezi a kiszervezést,

ha:

a) egyértelmûen megállapítható, hogy a kiszervezés a víziközmû-szolgáltatás költséghatékonyságát lényegesen

javítani tudja, vagy

b) a kérelmezõ nem rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, képességekkel, melyek az adott tevékenység elvárt

tartalmú és színvonalú elvégzéséhez szükségesek.

(3) A Hivatal az engedélyezõ határozatban

a) meghatározza azt a konkrét, tárgy szerinti tevékenységre jellemzõ módon kifejezett árszínvonalat, amely felett

a tevékenység nem kiszervezhetõ,

b) meghatározza a kiszervezés díjakban megképzett költségfedezetre gyakorolt, a Hivatal által elismert

összegszerû hatását,

c) a kérelemhez képest szûkebb tevékenységrészre is meghatározhatja az engedélyét,

d) a fenntartás szükséges költségeinek elismerése mellett meghatározhatja, mely kapacitásokat tilos

a kérelmezõnek a kiszervezés ellenére is leépíteni,

e) kötelezheti a kérelmezõt, hogy kiszervezés esetén, annak engedélyben foglalt határidejének lejártáig

a kiszervezett feladat egészének, vagy egy részének az ellátására hozza létre a megfelelõ kapacitást.
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45. § (1) A Hivatal kiszervezési engedélyt legfeljebb a kérelemben foglalt, de 36 hónapnál nem hosszabb szerzõdéses

idõtartamra adhat.

(2) A kiszervezésre irányuló szerzõdésnek a Hivatal engedélyét sértõ rendelkezése semmis.

(3) A kiszervezési engedély alapján lefolytatott pályázati eljárás kiírási dokumentációjában rögzíteni kell, hogy a kiírás

a Hivatal Vktszv. 45. § (1) bekezdése szerinti engedélye alapján történik, és ismertetni kell azokat az engedélyben

foglalt kritériumokat, amelyektõl való eltérés esetén a szerzõdés nem jöhet létre.

(4) Az engedélyes a kiszervezési engedély alapján megkötött szerzõdésben nyilatkozni köteles arról, hogy a szerzõdést

a Vksztv. 45. §-ában meghatározott engedély alapján köti meg, és annak tartalma megfelel az engedélyben

foglaltaknak.

(5) A kiszervezésre irányuló szerzõdés az engedélynek való megfelelõsége esetén sem köthetõ meg, ha a Vksztv 45. §

(2) bekezdése szerinti feltétel a szerzõdés megkötése esetén már nem teljesülne.

46. § (1) Amennyiben víziközmû-szolgáltató megköti a kiszervezésre irányuló szerzõdést, 15 napon belül köteles annak egy

példányát a Hivatal részére tájékoztatásul megküldeni.

(2) A kiszervezés megvalósulása esetén a Hivatal a szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatában a 44. § (3) bekezdés b) pontja

szerint elismert összeget figyelembe veszi.

47. § (1) Az 50. §-ban megnevezett tevékenységek kiszervezése céljából felmerülõ tárgyalások megkezdése elõtt 15 nappal

a víziközmû-szolgáltató köteles a Hivatal részére a tájékoztatást küldeni.

(2) A víziközmû-szolgáltató a tárgyalásokat követõen megkötött szerzõdés egy példányát köteles annak létrejöttét

követõ 15 napon belül a Hivatal részére megküldeni.

(3) A kiszervezés megvalósulása esetén, a Hivatal a szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatában a kiszervezéssel elért

megtakarítást figyelembe veszi.

48. § A Vksztv. 45. § (4) bekezdésében foglalt, a 2012. július 15. napját megelõzõ mûködési területén kívül kiszervezett

tevékenységet végezni kívánó gazdálkodó szervezettel a tevékenység végzésére vonatkozó szerzõdés megkötéséhez

a víziközmû-szolgáltató köteles beszerezni a Hivatal elõzetes engedélyét.

49. § A Vksztv. 45. § (4) bekezdésében foglalt tevékenységeken túlmenõen a Hivatal elõzetes engedélye szükséges

az ellátási területre vonatkozó, víziközmû-üzemeltetés alábbi tevékenységeinek részben vagy egészben történõ

kiszervezéséhez:

1. felhasználási helyeken szüneteltetés érdekében végzett beavatkozások,

2. üzemeltetés körében felmerülõ rendszeres közúti szállítási és anyagmozgatási feladatok végzése,

3. vízmérõ berendezések javítása, felújítása,

4. ivóvízhálózatok veszteségmérése és -elemzése,

5. szennyvízcsatorna-hálózatok kamerás vizsgálata,

6. szennyvízcsatorna-hálózatokat terhelõ idegen vizek feltárása,

7. ivóvíz-hálózatok mosatása,

8. szennyvíz-hálózatok mosatása,

9. üzemeltetési tevékenységgel összefüggõ laborvizsgálatok végzése,

10. létfontosságú rendszerelem védelmével kapcsolatos feladatok ellátása,

11. üzemirányítás informatikai megoldásokkal történõ ellátása.

50. § A Hivatal elõzetes tájékoztatása szükséges az ellátási területre vonatkozó víziközmû-üzemeltetés alábbi

tevékenységeinek részben vagy egészben történõ kiszervezéséhez:

1. számlakészítés, számlafeldolgozás,

2. számla és levélküldemények elõkészítõ feldolgozása, nem postai kézbesítése,

3. könyvelés, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés végzése,

4. víziközmû-hálózati elemek szervizelése és javítása, különösen nyomásszabályozók, tûzcsapok, elzáró

szerelvények, vízmennyiség-mérõk, szennyvízátemelõk, vákuumgépházak, szagtalanító és szagcsökkentést

biztosító berendezések, fõvezetékek kitakarás nélküli javítása,
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5. ivóvízellátás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak,

kompresszoroknak, fertõtlenítõ berendezéseknek, víztisztítási technológiák berendezéseinek, vízbeszerzés

létesítményeinek, víztárolás létesítményeinek szervizelése és javítása,

6. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak,

kompresszoroknak, fúvóknak, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szûrõknek, szennyvíztisztítás célgépeinek,

víztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése és javítása, energiaellátás, vezérlés és

adattovábbítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül transzformátoroknak,

aggregátoroknak, kapcsolószekrényeknek, frekvenciaváltóknak, irányítástechnikai berendezéseknek,

adattovábbítást és vezérlést biztosító berendezéseknek a szervizelése és javítása.

15. A népegészségügyi szakigazgatási szerv véleményének kikérése és a szakhatóságok kijelölése

51. § (1) A Hivatal a Vksztv. 3. § (6) bekezdésében foglalt elsõ fokú panaszkivizsgálási eljárásában

a) az ivóvíz biztonságos, egészségkárosítás nélküli felhasználhatóságát és az ivóvíz minõségi követelményeirõl és

az ellenõrzés rendjérõl szóló kormányrendeletben meghatározott minõségét befolyásoló körülmények,

tényezõk vizsgálatával kapcsolatban az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv véleményét,

b) az ivóvíz mennyiségének rendelkezésre állását befolyásoló körülmények, tényezõk vizsgálatával kapcsolatban

az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság véleményét

kéri ki.

(2) A Kormány a Hivatalnak a Vksztv. 26. § (1) bekezdésében foglalt gördülõ fejlesztési terv jóváhagyására irányuló

eljárásában vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

V. FEJEZET
BÍRSÁGOK

52. § (1) A Vksztv. 38. § (1) bekezdés b) pontja, 39. § (3) bekezdése, 39. § (7) bekezdése alapján kiszabható bírság felsõ határa

a jogsértõ víziközmû-szolgáltató árbevételének 1%-a. Ha ez az összeg kisebb, mint 5 millió forint, akkor a bírság

legfeljebb 5 millió forint.

(2) A Vksztv. 40. §-a alapján az engedéllyel nem rendelkezõ vállalkozások esetében a bírság felsõ határa 100 millió forint.

(3) A Vksztv. 18. §-ában, valamint 33. §-ában foglaltak teljesítésének elmaradása esetén az ellátásért felelõssel szemben

kiszabható bírság felsõ határa 20 millió forint.

(4) A Vksztv. 38. § (3) bekezdése szerint kiszabható bírság felsõ határa – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –

a) amennyiben az ellátásért felelõs az állam, 25 millió forint,

b) egyéb ellátásért felelõs esetében az ellátásért felelõs éves elõirányzati keretösszegének 0,5%-a, de legfeljebb

25 millió forint.

(5) A Vksztv. 73. § c) pontja alapján kiszabható bírság felsõ határa a jogszabálysértõ díj alkalmazásából eredõ

többletbevétel 150%-a.

53. § Az 52. § tekintetében árbevétel alatt a víziközmû-szolgáltatónak a bírsággal érintett víziközmûre vonatkozó

víziközmû-szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos – a határozat meghozatalát megelõzõ – üzleti évi, a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti értékesítés nettó árbevételét kell érteni. Elõzõ üzleti évi adat

hiányában a Hivatal legfeljebb 5 millió forintos bírságot alkalmaz.

54. § A bírság kiszabásáról a Hivatal határozatot hoz.
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VI. FEJEZET
A KÖZÜZEMI SZERZÕDÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

16. A közüzemi szerzõdés minimális tartalmi követelményei

55. § (1) A víziközmû-törzshálózat mentén fekvõ ingatlanoknak a víziközmû-hálózatba történõ bekötését a víziközmû-szolgáltatónál

az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti (igénybejelentés).

(2) A víziközmû-szolgáltató és a felhasználó között létrejött közüzemi szerzõdés megkötése elõtt a víziközmû-szolgáltató

vizsgálja:

a) az adott felhasználási helyre vonatkozó írásbeli igénybejelentés meglétét,

b) az adott szolgáltatási pont vonatkozásában a mûszakilag elérhetõ szolgáltatás rendelkezésre állását, és

c) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, ha az igénybejelentõ felhasználó az ingatlant egyéb

jogcímen használja.

(3) Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejû vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a víziközmû-szolgáltató, az

igénybejelentést elutasíthatja.

(4) Ha a törzshálózat mûszakilag nem elérhetõ, a víziközmû-szolgáltató az igénybejelentést elutasítja.

(5) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelõ igénybejelentõ részére a víziközmû-szolgáltató az igénybejelentést

követõ 15 napon belül megküldi szerzõdéses ajánlatát, amely a víziközmû-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett

felhasználó esetén tartalmazza a fizetendõ fejlesztési hozzájárulás összegét. A szerzõdéses ajánlatban foglaltak

a víziközmû-szolgáltatót a közléstõl számított 30 napig kötik.

56. § (1) A víziközmû-szolgáltatásra a víziközmû-szolgáltató és a felhasználó közüzemi szerzõdést köt, amely tartalmazza:

a) a szerzõdõ felek és azonosító adatai körében természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét,

születési helyét és idejét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén annak székhelyét,

cégjegyzékszámát, adószámát, képviselõjének nevét és adatait (lakcíme, anyja neve),

b) a szerzõdés tárgyának fontosabb mûszaki jellemzõit, a mennyiségi és minõségi adatokat,

c) a szerzõdés idõbeli hatályát, a víziközmû-szolgáltatás megkezdésének idõpontját,

d) a felhasználási helyet, illetve a teljesítés helyét, a szolgáltatási pontot,

e) a szolgáltatási díj megállapításának, különösen a mérésnek, a mérõeszköz leolvasásának, a számlázásnak és

a számla kiegyenlítésnek a módját, a szolgáltatási díj visszatérítésének módját,

f) a szerzõdésszegés következményeit, különösen a víziközmû-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével

kapcsolatos szabályokat,

g) a felhasználó személyében bekövetkezett változás-bejelentési kötelezettségének részletes szabályait

a víziközmû-szolgáltató részére,

h) egyéb, a szerzõdõ felek által lényegesnek tartott feltételeket.

(2) A víziközmû-szolgáltatási jogviszony a lakossági felhasználó esetében a közüzemi szerzõdés megkötésével vagy

a víziközmû-szolgáltatás igénybevételével, a nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a közüzemi szerzõdés

megkötésével jön létre.

(3) A víziközmû-szolgáltatási szerzõdést közmûves ivóvízellátás esetén a felhasználó 60 napos határidõvel felmondhatja.

Ha a szerzõdést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, elõzetesen a tulajdonos hozzájárulását is be kell

szereznie. A víziközmû-szolgáltatási szerzõdés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó

által igénybe vett közmûves ivóvíz-szolgáltatást.

(4) Abban az esetben, ha közmûves szennyvízelvezetésre és -tisztításra irányuló igény a Szennyezõanyag listában

meghatározott anyagokat felhasználó üzem részérõl merül fel, a közüzemi szerzõdés az illetékes vízügyi hatóság

jóváhagyásával válik érvényessé.

17. A víziközmû-szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony szabályai

57. § (1) A víziközmû-szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minõségéért való felelõssége a közmûves

ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, közmûves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási

ponttól a szennyvíz-befogadóba, illetve az átvevõ rendszerébe történõ bevezetéséig áll fenn.

(2) A víziközmû-szolgáltató jogosult az ingatlanokon lévõ víziközmû-hálózat ellenõrzésére, amelyet az érintett

felhasználó – elõzetesen egyeztetett idõpontban – köteles lehetõvé tenni. A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és
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Vámhivatal és a rendvédelmi szervek kezelésében lévõ ingatlanon a víziközmû-szolgáltatással kapcsolatos minden

tevékenység végzéséhez a létesítmény parancsnoka által adott belépési engedély szükséges. Az engedély

a víziközmû-szolgáltató elõzetes igénybejelentése esetén nem tagadható meg.

(3) Az ellenõrzéskor a házi és csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az elõírásoktól eltérõ

víziközmû-használat megszüntetésérõl a felhasználó gondoskodni köteles. Ha ezeknek a víziközmû-szolgáltató

felhívására határidõn belül nem tesz eleget, a szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti.

(4) A (2) bekezdésben elõírt víziközmû-szolgáltatói ellenõrzés nem mentesíti a felhasználót a tulajdonában lévõ

víziközmûvek rendszeres ellenõrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól.

(5) A víziközmû-szolgáltató a csatlakozó ivóvízhálózat, a házi ivóvízhálózat és a házi szennyvízhálózat rendszeres

ellenõrzésének és karbantartásának (1)–(3) bekezdésben nem említett szabályait üzletszabályzatában rögzíti.

58. § (1) Ha a bekötés nem a víziközmû-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy idõben valósul meg, a víziközmû-bekötõvezeték

megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása szükséges.

(2) A víziközmû-szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez a csatlakozás kezdeményezõjének az 5. melléklet szerinti

tervet kell benyújtania. A tervdokumentáció mûszaki tartalmi követelményeit a víziközmû-szolgáltató

üzletszabályzata rögzíti.

(3) A víziközmû-szolgáltató a hozzájárulásról a kérelem közlésétõl számított 15 napon belül nyilatkozik.

(4) Új üzem esetén a hozzájárulás feltétele a szennyvíz elõzetes tisztítását szolgáló jogerõs hatósági engedély alapján

üzemeltetett berendezés.

(5) A hozzájárulást a bebocsátónak kell beszerezni. Amennyiben a víziközmû-szolgáltató 15 napon belül nem nyilatkozik

a hozzájárulás iránti kérelem tárgyában, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a szennyvíz-elõtisztító

berendezés létesítésére irányuló kötelezettségét a bebocsátó nem teljesítette.

(6) A kötelezõ közmûnyilvántartással kapcsolatban elõírt geodéziai bemérésekrõl – a bekötést kezdeményezõ költségére –

a víziközmû-szolgáltató gondoskodik.

(7) Ha a benyújtott terv az elõírásoknak nem felel meg formai vagy mûszaki okból, a víziközmû-szolgáltató a hozzájárulás

megadását a terv kiegészítéséhez vagy megfelelõ új terv benyújtásához kötheti.

(8) Az ivóvíz-bekötõvezeték létesítésérõl és a szükséges eszközökrõl, mûvekrõl a megrendelõ költségére

a víziközmû-szolgáltató gondoskodik. Üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton a bekötési vízmérõ felszerelését,

cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás készítését a víziközmû-szolgáltató vagy megbízottja végzi.

(9) A víziközmû-szolgáltató kérelmére a járási (fõvárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: járási hivatal)

a felhasználót kötelezi a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggõ

mûtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére.

(10) A hozzájárulás hiányában végzett bekötés esetén a felhasználót a víziközmû-szolgáltató a jogkövetkezményekre

történõ figyelem felhívással együtt írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény átalakítására, ha azzal a bekötés

mûszaki szempontból megfelelõvé válik.

59. § (1) A víziközmû-szolgáltatásért a felhasználónak a Vksztv. és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti

díjat kell fizetnie.

(2) A díjfizetés alapja a hiteles fogyasztásmérõn mért és a víziközmû-szolgáltató által rögzített mérési eredmény, annak

hiányában az e rendeletben, illetve az üzletszabályzatban foglaltak szerint megállapított mennyiség.

(3) A víziközmû-szolgáltatás alapdíját az a felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhó elsõ napján az adott felhasználási

helyen a víziközmû-szolgáltatóval közüzemi jogviszonyban állt.

(4) Új felhasználási hely kialakítása esetén a felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni.

18. A felhasználó személyében bekövetkezõ változás

60. § (1) A felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó köteles a vízmérõállás

megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a víziközmû-szolgáltatónak bejelenteni az üzletszabályzatban

meghatározottak szerint. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért

és a víziközmû-szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új felhasználó egyetemlegesen felel.

(2) A víziközmû-szolgáltató üzletszabályzatában a felhasználó személyében bekövetkezõ változás esetére, a szerzõdés

megkötésének feltételeként elõírhatja a házi ivó- és szennyvízhálózat ellenõrzését. Az ellenõrzés költségét a lakossági

felhasználók esetében a víziközmû-szolgáltató, míg a nem lakossági felhasználók esetében – ide nem értve az

közintézményeket – az új felhasználó viseli.
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(3) A korábbi vagy az új felhasználó a szerzõdés megkötése elõtt akkor is kérheti – saját költségére – az ellenõrzést,

ha annak elvégzése nem kötelezõ.

(4) Az ellenõrzés eredményét jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell minden lényeges tényt,

adatot és nyilatkozatot. A jegyzõkönyv felek által aláírt egy példányát a víziközmû-szolgáltató köteles a felhasználónak

átadni, másik példányát megõrizni és az esetleges hatósági ellenõrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró

hatóságnak bemutatni.

(5) Ha a víziközmû-szolgáltató a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt ellenõrzési kötelezettségének az üzletszabályzatban

meghatározott idõtartamon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat szabálytalan közmûhasználatra, és ezen

a jogcímen nem érvényesíthet igényt az új felhasználóval szemben.

(6) A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenõrzés akadályoztatásának bizonyítása

a víziközmû-szolgáltatót terheli.

19. A fogyasztásmérõk leolvasása

61. § (1) Fogyasztásmérõ telepítéséhez szükséges víziközmû-szolgáltatói hozzájárulás csak abban az esetben tagadható meg,

ha az mûszakilag nem megvalósítható és a víziközmû biztonságos mûködtetését veszélyezteti.

(2) A fogyasztásmérõ leolvasásának gyakoriságát a víziközmû-szolgáltató jogosult megállapítani azzal, hogy legalább

évente egy alkalommal, a felhasználó kérésére negyedévente – a felhasználó (3) bekezdésben foglalt értesítése

mellett – köteles a fogyasztásmérõ leolvasására.

(3) A víziközmû-szolgáltató köteles legalább 5 napos idõtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás

várható idejérõl a leolvasás elõtti utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon.

(4) Amennyiben a fogyasztásmérõ leolvasását végzõ személy az elõzetesen jelzett idõpontban nem tudta rögzíteni

a mérõállást, köteles értesítést hagyni a levélszekrényben vagy fellelhetõ módon a felhasználási helyen.

Az értesítésben a víziközmû-szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére,

annak nem megfelelõsége esetén az idõpont-egyeztetés lehetõségére – azzal, hogy a leolvasásra legalább

munkanapon 20 óráig lehetõséget biztosít –, a víziközmû-szolgáltató idõpont-egyeztetésre alkalmas elérhetõségére

és a leolvasás legkésõbbi idõpontjára. A leolvasás idõpontja tekintetében a víziközmû-szolgáltató és a felhasználó

köteles megegyezni.

(5) Ha az ismételt leolvasás is eredménytelen, a víziközmû-szolgáltató az ivóvíz- és a szennyvíz-mennyiséget – az

üzletszabályzatában meghatározott – számítással, a leolvasás második megkísérlésének napját megelõzõ 12 hónap

átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg, valamint 5 napos idõtartam megjelölésével tértivevényes levélben, vagy

egyéb igazolható módon a víziközmû-szolgáltató köteles a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb két

hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az idõpont-egyeztetési lehetõség

során választható leolvasási idõpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó idõtartamot is kell tartalmaznia.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a víziközmû-szolgáltató idõpont-egyeztetésre alkalmas elérhetõségét is. Az

értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási idõpont elõtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az idõpont-egyeztetés lehetõségével, vagy nem

biztosítja a leolvasás elvégzését, a víziközmû-szolgáltatót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelõsség.

(7) A víziközmû-szolgáltató által végzett idõszakos vagy eseti leolvasás nem mentesíti a felhasználót az

üzletszabályzatban meghatározott rendszeres leolvasás és bejelentés alól.

(8) A felhasználó köteles a víziközmû-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérõ leolvasását végzõ személlyel

együttmûködni, a fogyasztásmérõhöz való hozzáférést biztosítani, annak tisztántartásáról, fagy elleni védelmérõl

gondoskodni, továbbá a fogyasztásmérõ rendellenes mûködésérõl a víziközmû-szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

(9) A leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelõzõ 12 havi átlagfogyasztást a víziközmû-szolgáltató üzletszabályzatában

meghatározott mértéket meghaladó fogyasztásról a felhasználót a leolvasással egyidejûleg tájékoztatni kell. A

tájékoztatás tényét a felhasználó aláírásával igazolja.

20. Vízmérés

62. § (1) A felhasználási helyen szolgáltatott vízmennyiséget hiteles ivóvízmérõ berendezéssel kell mérni.

(2) Több felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági felhasználók vízhasználatát külön ivóvízmérõvel kell mérni.

(3) A felhasználó kérelmére a locsolási vízhasználat mérését biztosítani kell. A locsolási vízmérõ telepítéséhez szükséges

szolgáltatói hozzájárulás feltételeit, az elszámolás szabályait a víziközmû-szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.
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(4) Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérõ az irányadó. A bekötési vízmérõ és

az elkülönített vízhasználatokat mérõ mellékvízmérõk mérési különbözetébõl megállapított fogyasztási különbözet

esetén a bekötési vízmérõ szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmû-szolgáltatónak

megfizetni.

(5) A (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ahol a bekötési vízmérõ mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag

hitelesített vízmérõkkel rendelkeznek.

(6) A saját célú vízkivételi mûre felszerelt fogyasztásmérõ hitelesítésérõl a felhasználónak kell gondoskodnia.

21. Szennyvízmennyiség-mérés

63. § (1) A szennyvízelvezetési helyrõl a szennyvízelvezetõ mûbe kerülõ szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában

pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.

(2) A felhasználó által felhasznált nem víziközmûbõl származó víz mennyiségének – amennyiben a felhasznált víz

közüzemi szennyvízhálózatba kerül – mérésére a felhasználónak hiteles fogyasztásmérõt kell felszerelnie.

(3) A víziközmû-szolgáltató üzletszabályzata elõírhatja a közmûves szennyvízmennyiség-mérõ beépítését és

mûködtetését.

(4) A nem víziközmûbõl származó víz felhasználásából keletkezett szennyvíz közmûves szennyvízmennyiség-mérõ

mûködtetésérõl, karbantartásáról, kalibrálásáról – az (1) bekezdésen kívüli esetben – a felhasználónak saját költségén

kell gondoskodnia. A kalibrálás gyakoriságát a felek a közüzemi szerzõdésben határozzák meg.

(5) A szennyvíz mennyiségének mérésére csak olyan mérõeszköz alkalmazható, amely megfelel az e rendeletben

foglaltaknak, és amelyhez a víziközmû-szolgáltató elõzetesen hozzájárult. A méréssel történõ szennyvízszolgáltatás

elszámolásának feltételeit a közüzemi szerzõdésben rögzíteni kell.

(6) Nem vehetõ figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:

a) az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság engedélye alapján üzemeltetett, saját célú

szennyvízelhelyezõ mûben nyert elhelyezést,

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a közüzemi szennyvízhálózatba vezetését minõségi vagy egyéb okok miatt

az illetékes vízügyi hatóság megtiltotta, és szakszerû, ártalommentes elhelyezését a felhasználó igazolta,

c) az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása következtében

a környezetben elszivárgott,

d) az állami tulajdonú víziközmû igénybevételével összefüggõ locsolási kedvezményrõl szóló miniszteri

rendeletben meghatározott locsolási célú felhasználás, valamint

e) a házi ivóvízhálózatra a víziközmû-szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása alapján telepített locsolási

vízmérõn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül

sor.

(7) Aki a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet önálló szennyvíz-elhelyezõ mûbe mérés nélkül vezeti, és a vizet nem

kizárólag közmûves ivóvízellátáshoz csatlakozva, hanem részben saját célú vízkivételi mûbõl szerzi be, köteles

a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles fogyasztásmérõt mûködtetni, valamint a mért

mennyiségekrõl a víziközmû-szolgáltatót rendszeresen tájékoztatni. A víziközmû-szolgáltató jogosult a mért

mennyiséget ellenõrizni.

(8) A víziközmû-szolgáltató a szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és minõségét gazdálkodó

szervezet esetén elõzetes értesítés nélkül ellenõrizheti, amelyet az nem akadályozhat.

22. Fogyasztásmérõk hitelesítése, kalibrálása és cseréje

64. § (1) A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérõ beépítésérõl, cseréjérõl, idõszakos hitelesítésérõl a mérõeszköz

tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.

(2) Szolgáltatási pont elõtt beépített fogyasztásmérõ tulajdonjoga a víziközmû-szolgáltatót, szolgáltatási pont után

beépített mellékvízmérõ tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg.

(3) Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévõ és mellékszolgáltatási szerzõdés alapjául szolgáló mellékvízmérõ

hitelesítésérõl, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek

megelõlegezése mellett a víziközmû-szolgáltatót bízza meg, úgy a víziközmû-szolgáltató a megbízás teljesítését nem

tagadhatja meg, és a hitelesítés idejére köteles ingyenesen cserekészüléket biztosítani. Ha a mérésügyrõl szóló

törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben elõírt határidõn belül a mérõeszköz hitelesítésérõl az elkülönített
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vízhasználó nem gondoskodott, a víziközmû-szolgáltató a mellékszolgáltatási szerzõdést 30 napos határidõvel

felmondhatja.

(4) A víziközmû-szolgáltató a fogyasztásmérõ cseréjét megelõzõen legalább 15 nappal köteles a felhasználót a munkavégzés

idõpontjáról tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon értesíteni. Az értesítésben a víziközmû-szolgáltató

felhívja a felhasználó figyelmét az idõpont-egyeztetés lehetõségére – azzal, hogy a cserére legalább munkanapon 20 óráig

lehetõséget biztosít –, valamint a víziközmû-szolgáltató idõpont-egyeztetésre alkalmas elérhetõségére.

(5) A felhasználó köteles a víziközmû-szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel

kijelölt idõpontban a felhasználási helyhez tartozó mérõhelyen a munkavégzést lehetõvé tenni.

(6) A cserét követõen írásban rögzíteni kell:

a) a fogyasztásmérõ cseréjének okát;

b) a csere dátumát;

c) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérõ adatait (típus, gyári szám, átmérõ, a hitelesítés vagy kalibrálás dátuma)

és mérõállását, állapotát;

d) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérõ védelmi eszköz, eszközök azonosítóját;

e) távleolvasás érdekében a fogyasztásmérõhöz telepített eszköz azonosítóját;

f) a felhasználó vagy a képviselõje, illetve a víziközmû-szolgáltató képviselõjének olvasható nevét és aláírását.

(7) A fogyasztásmérõk és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megõrzéséért és védelméért a felhasználó

felelõs, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérõ javításának, pótlásának, szerelésének,

továbbá hitelesítésének költségeit köteles a víziközmû-szolgáltatónak megtéríteni.

(8) Ha a felhasználó a fogyasztásmérõ rendellenes mûködését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt

a víziközmû-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A víziközmû-szolgáltató a bejelentéstõl számított 8 napon

belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérõt ellenõrizni. Ha a fogyasztásmérõ hibáját az ellenõrzés alátámasztja,

a fogyasztásmérõ cseréjérõl a víziközmû-szolgáltató a tulajdonos költségén haladéktalanul köteles gondoskodni.

(9) A fogyasztásmérõ mérésügyi hatósággal történõ metrológiai pontossági ellenõrzését és ha indokolt független

szakértõvel történõ metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: ellenõrzõ vizsgálat) a felhasználó vagy

a víziközmû-szolgáltató kezdeményezi. Az ellenõrzõ vizsgálat idejérõl, helyérõl az érintetteket az ellenõrzést végzõ

hatóság írásban értesíti.

(10) Az ellenõrzõ vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó és víziközmû-szolgáltató távolléte nem akadályozza.

(11) Amennyiben az ellenõrzõ vizsgálaton a fogyasztásmérõ a hitelesítési elõírásban megfogalmazott követelményeknek

a) megfelelt, a mérõeszköz cseréjének és az ellenõrzõ vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot

kezdeményezõt terheli,

b) nem felelt meg, a mérõeszköz cseréjének és az ellenõrzõ vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói

szerzõdésszegés esetét kivéve, a tulajdonosát terheli.

(12) Ha az ellenõrzõ vizsgálaton a fogyasztásmérõ a pontossági követelményeknek nem felelt meg, a hibát a felülvizsgálat

kérésének idõpontját megelõzõ utolsó számlázástól (részszámlától) kell számítani. A vízhasználat mértékét a 67. §-ban

foglaltak szerint kell meghatározni.

(13) Nem hivatkozhat a víziközmû-szolgáltató a felhasználónak a fogyasztásmérõ állagmegóvásával kapcsolatos

kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérõ leszerelését megakadályozó zár (plomba) vagy záró bélyeg

sérülésére, ha a fogyasztásmérõ nem a felhasználó kizárólagos õrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó

részére történt átadása során nem az üzletszabályzatban és e rendeletben foglaltak szerint jártak el.

(14) A plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét

a fogyasztásmérõ felszerelésekor vagy cseréjekor jegyzõkönyvben kell rögzíteni.

(15) A plomba vagy a záró bélyeg állapotát a felhasználási helyen végzett ellenõrzéskor is minden esetben dokumentálni

kell, és arról a felhasználót írásban tájékoztatni szükséges.

23. Elszámolás, számlázás és díjfizetés

65. § (1) A víziközmû-szolgáltató a szolgáltatási díjról felhasználási helyenként, idõszakonként számlát bocsát ki.

(2) A víziközmû-szolgáltató köteles a számla felhasználó részére történõ eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy

a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtõl legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

(3) A víziközmû-szolgáltató a bekötési vízmérõ és a mellékszolgáltatási szerzõdés alapjául szolgáló mellékvízmérõkön

mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. A víziközmû-szolgáltató a felhasználó érdekkörébe tartozó elkülönített

felhasználó rögzített fogyasztásáról a 61. § (2) bekezdésében foglalt leolvasást követõen kiállított számlán tájékoztatja

a bekötési vízmérõ felhasználóját.
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(4) A számlát a felhasználó a víziközmû-szolgáltatóval kötött szerzõdésben és az üzletszabályzatban meghatározott

feltételekkel köteles kiegyenlíteni.

(5) Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat a szerzõdésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, a mulasztásnak

a Vksztv. 58. §-ában meghatározott következményeire a víziközmû-szolgáltató – az illetékes népegészségügyi

szakigazgatási szerv egyidejû értesítése mellett – a felhasználó figyelmét írásban felhívja. A felhívás felhasználó részére

történõ kézbesítése és az intézkedés alkalmazása között legalább 8 napnak el kell telnie.

(6) Ha az elszámolás idõszaka a két hónapot meghaladja, a víziközmû-szolgáltató jogosult részszámlát kibocsátani.

A részszámla alapja – ha a felek ettõl eltérõen nem állapodnak meg – az elõzõ 12 hónap tényleges fogyasztásából

számított átlagmennyiség.

(7) A részszámla megállapítása új felhasználó vagy új felhasználási hely esetében a felhasználóval egyeztetett

átlagmennyiség vagy mûszaki számítás alapján történik.

(8) Amennyiben az árváltozás idõpontjában a fogyasztásmérõ leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért fizetendõ díjat

a víziközmû-szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, ennek hiányában a felhasználás

idõarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.

(9) A víziközmû-szolgáltató a felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az elszámolási idõszak utolsó

napjára elszámoló számlát, valamint a közüzemi szerzõdés megszûnése esetén a szerzõdés megszûnésének napjára

végszámlát bocsát ki, és a felhasználóval az elszámolási idõszakra vonatkozóan elszámol. Az elszámolás részletes

szabályait a víziközmû-szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(10) Amennyiben az elszámoláskor a felhasználó számára visszatérítés jár, azt a víziközmû-szolgáltató a visszatérítési igény

elismerését vagy megállapítását követõ 15 napon belül, a visszatérítés jogalapját képezõ idõszak kezdõ dátumától

számított késedelmi kamattal együtt a felhasználónak – a víziközmû-szolgáltató által vezetett technikai folyószámlán –

jóváírja, vagy – ha a visszajáró és késedelmi kamattal növelt összeg az 1000 forintot meghaladja – a felhasználó kérheti

annak visszafizetését. A közüzemi szerzõdés megszûnése esetén követendõ részletes elszámolási szabályokat

a víziközmû-szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(11) Az egyesített rendszerû csapadékvíz-elvezetés esetén a felhasználók által a közmûves szennyvízelvezetésért és

-tisztításért fizetendõ szolgáltatási díj a csapadékvíz-elvezetési szolgáltatás díját is tartalmazza.

24. Számlakifogás

66. § (1) A felhasználó a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül kifogással élhet a víziközmû-szolgáltatónál, amelynek

a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincsen halasztó hatálya, kivéve, ha a számlán feltüntetett

mennyiség az elõzõ 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

(2) A víziközmû-szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétõl számított 15 napon belül álláspontjáról

a felhasználót írásban értesíteni.

(3) Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, a víziközmû-szolgáltató a 65. § (10) bekezdése szerint jár el.

(4) A szolgáltatónak felróható okból elmaradt számlázás esetén a felhasználó a szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet

az elmaradt számlázás idõtartamával azonos idõn belül, egyenlõ részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben

késedelmi kamat nem számítható fel.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésben elõírt idõkorlátokat meghaladó teljesítés késedelmes fizetésnek minõsül. Ha

a víziközmû-szolgáltató vagy a felhasználó fizetési kötelezettségét nem határidõre teljesíti, köteles az

üzletszabályzatban meghatározott késedelmi kamatot és a késedelem miatt keletkezett többletköltséget a másik

félnek megtéríteni.

25. Elszámolás meghibásodás, hibás mérés és mérési eredmények hiánya esetén

67. § (1) Ha a fogyasztásmérõ rendellenesen vagy hibásan mûködik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje lejárt

(a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérõeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

(2) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a hibás mérés idõtartama:

a) ha a meghibásodás tényleges idõpontja megállapítható, a meghibásodás idõpontjától az új fogyasztásmérõ

felszerelésének idõpontjáig terjedõ idõtartam,

b) ha a meghibásodás tényleges idõpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított

idõtartam, vagy
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c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérõleolvasásától a hibás mérés bejelentésének

idõpontjáig eltelt idõszak, de legfeljebb 12 hónap.

(3) Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, a hibás méréssel érintett idõszakban az elfogyasztott víz

mennyiségét a hibás mérés idõtartamának kezdetét megelõzõ 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított

átlagfogyasztás és a hibás mérés idõtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott átlagfogyasztás helyett a hibás mérést megelõzõ 12 hónapon belüli utolsó mérési

hiba nélküli elszámolási idõszak egy napra számított átlagfogyasztását is figyelembe veheti a szolgáltató, ha az

a felhasználó számára kedvezõbb.

(5) Házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén, amennyiben a hibára utaló jelet

a) a víziközmû-szolgáltató a mérõ leolvasásakor, ellenõrzésekor vagy cseréje során észlelte, haladéktalanul köteles

a felhasználót szóban, majd 15 napon belül írásban tájékoztatni a tapasztaltakról és a felhasználó feladatairól,

b) a felhasználó a házi ivóvízhálózat rendszeres ellenõrzésekor észlelte, köteles a víziközmû-szolgáltatónak az

aktuális mérõállás megjelölésével haladéktalanul bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal megkezdeni.

(6) A víziközmû-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétõl számított 5 napon belül köteles a helyszíni ellenõrzést

elvégezni.

(7) A felhasználó köteles a víziközmû-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenõrizhetõ módon bemutatni

és a javítást számlával igazolni.

(8) A helyszíni ellenõrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a szennyvíz

elvezetésére szolgáló hálózatba jutott-e vagy sem.

(9) Amennyiben a vizsgálat megállapítja az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának tényét, a meghibásodás

idõszakának a bejelentés dátumát megelõzõ utolsó mérõleolvasás idõpontjától a hiba kijavításának napjáig, de

legfeljebb a bejelentést követõ 30. napig terjedõ idõszakot lehet tekinteni.

(10) A házi ivóvízhálózat – a felhasználó által nem ellenõrizhetõ vagy nem karbantartható helyen történõ –

meghibásodásakor a meghibásodási idõszakban elfogyasztott ivóvíz mennyiségét a meghibásodás bejelentését

megelõzõ utolsó mérõleolvasás idõpontját megelõzõ 12 hónap összes fogyasztásából az egy napra számított

átlagfogyasztás és a meghibásodás idõtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni.

(11) A felek a vizsgálat lezárását követõ 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.

26. Ellenõrzés

68. § (1) A felhasználási helyen végzett ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni.

(2) Az ellenõrzés elõre egyeztetett idõpontban, csak a felhasználó vagy a képviselõje jelenlétében folytatható le.

(3) Az ellenõrzést végzõnek az ellenõrzés megkezdésekor egyértelmûen közölnie kell a felhasználóval vagy

a képviselõjével az eljárás célját.

(4) A felhasználó vagy a képviselõje köteles együttmûködni az ellenõrzést végzõ személlyel, továbbá köteles

a felhasználási helyre történõ bejutást és az ellenõrzést lehetõvé tenni. Amennyiben a felhasználó vagy a képviselõje

a helyszínrõl az ellenõrzés során – figyelmeztetés ellenére – eltávozik, ennek tényét a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(5) A felhasználónak vagy a képviselõjének az ellenõrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos

észrevételeit a jegyzõkönyvben fel kell tüntetni.

27. Szerzõdésszegés és elszámolás szerzõdésszegés esetén

69. § Ha az ellenõrzés során az ellenõrzést végzõ szerzõdésszegést állapít meg, arról a bizonyítás érdekében fényképet vagy

digitális felvételt is köteles készíteni. A fogyasztásmérõ vagy bármely részének leszerelése esetén, a leszerelést

megelõzõen a fogyasztásmérõrõl és annak részeirõl, valamint a leszerelést követõen azok becsomagolt állapotáról

fényképet vagy digitális felvételt kell készíteni.

70. § (1) A víziközmû-szolgáltató részérõl szerzõdésszegésnek minõsül, ha

a) nem értesíti az elõírt határidõben a felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti

szünetelés idõpontjáról és várható idõtartamáról,

b) a szolgáltatás minõsége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a mûködési engedélyében, az

üzemeltetési szerzõdésben vagy az üzletszabályzatában elõírtaknak nem felel meg,

c) a szolgáltatást a szerzõdésben rögzített idõpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti,
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d) neki felróható módon olyan fogyasztásmérõt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel vagy kalibrációval nem

rendelkezik, és annak hitelesítésére vagy kalibrálására jogszabály vagy szerzõdés a víziközmû-szolgáltatót

kötelezi,

e) az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.

(2) A felhasználó részérõl szerzõdésszegésnek minõsül, ha

a) a szerzõdésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont

vonatkozásában túllépi,

b) a víziközmû-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget,

c) a szerzõdésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget,

d) a víziközmû-szolgáltatást a jogszabályokban elõírtaktól eltérõ módon, szabálytalanul veszi igénybe,

e) a fogyasztásmérõ ellenõrzését, a hibás fogyasztásmérõ javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történõ cseréjét,

vagy a fogyasztásmérõ leolvasását a szerzõdésben elõírtak szerint a víziközmû-szolgáltató részére nem teszi

lehetõvé, vagy – ha erre megállapodás a felhasználót kötelezi – ezek javításáról vagy a cseréjérõl nem

gondoskodik,

f) az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.

(3) Lejárt hitelességû vagy lejárt kalibrációval rendelkezõ fogyasztásmérõ esetében a víziközmû-szolgáltató szabálytalan

közmûhasználatra kizárólag abban az esetben hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérõ megfelelõ idõben

történõ hitelesítése, kalibrálása vagy cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre, és

a hitelesítés, kalibrálás vagy mérõcsere érdekében a felhasználási helyre való bejutást kezdeményezte.

(4) Ha a felhasználó a szabálytalan közmûhasználat tényét vitatja, a víziközmû-szolgáltató a szakértõi vizsgálatot a Magyar

Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplõ szakértõvel elvégezteti.

(5) Amennyiben a szakértõi vizsgálat a szabálytalan közmûhasználat tényét

a) megállapítja, akkor a szakértõi vizsgálat elvégzésének költsége a felhasználót terheli,

b) nem állapítja meg, akkor a szakértõi vizsgálat elvégzésének költsége a víziközmû-szolgáltatót terheli.

(6) A felhasználó szerzõdésszegését a víziközmû-szolgáltató köteles bizonyítani.

71. § (1) Szabálytalan közmûhasználat esetén a víziközmû-szolgáltató az üzletszabályzatában meghatározott mértékû kötbér

érvényesítésére jogosult. Amennyiben a felhasználó a záró bélyeg vagy plomba hiányát nem jelentette be, abban

az esetben a víziközmû-szolgáltató kártérítési igényt érvényesíthet, továbbá jogosult a víziközmû-szolgáltatás

korlátozására és felfüggesztésére, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre.

(2) Amennyiben a víziközmû-szolgáltató a víziközmû-szolgáltatást a felhasználó érdekkörében felmerülõ mulasztás

orvoslásától számított 3 napon belül nem állítja vissza, úgy köteles a lakossági felhasználónak az üzletszabályzatban

meghatározott módon és mértékben kötbért fizetni.

(3) Ha a vízmérõ mérõszerkezetének rongálása vagy a felhasználó egyéb felróható magatartása miatt az elszámolt víz

mennyiségét méréssel nem lehet megállapítani, e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában az elszámolt víz

mennyiségét a bekötési vízmérõ térfogatárama alapján számítással kell megállapítani. Ebben az esetben az elszámolás

idõtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát.

(4) Érvényes közüzemi szerzõdés megléte mellett, szabálytalan közmûhasználat esetén a szennyvíz mennyiségét

e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában az ivóvízfogyasztásra elszámolt mennyiség alapján kell meghatározni.

28. A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának és visszaállításának szabályai

72. § (1) Lakossági felhasználóval szemben az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása csak az illetékes

népegészségügyi szakigazgatási szerv hozzájárulásával kezdeményezhetõ.

(2) A víziközmû-szolgáltató és a felhasználó eltérõ írásos megállapodásának hiányában a lakossági felhasználóval

szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan idõpontban kerülhet sor,

amelyrõl a víziközmû-szolgáltató a lakossági felhasználót elõre értesítette. Az értesítés és az intézkedési idõszak között

legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmû-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot,

amely idõszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani.

Az értesítésnek tételesen tartalmaznia kell a lakossági felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként

összegszerûen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.
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(3) Lakossági felhasználóval szemben a víziközmû-szolgáltató által végrehajtott közüzemi ivóvíz-szolgáltatás

felfüggesztése esetén a létfenntartási és közegészségügyi vízigények egyidejû biztosításával közterületi vízkivételi

helyrõl vagy egyéb módon gondoskodni kell.

(4) Ha a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását megelõzõ

a) postai úton továbbított tértivevényes, vagy

b) futárpostai vagy integrált postai szolgáltatást végzõ, illetve egyéb, levélküldemények kézbesítésére jogosult

szolgáltató által kiküldött írásbeli értesítés elsõ kézbesítése

azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt, „az átvételt megtagadta”, jelzéssel adta vissza, illetve a futárpostai,

vagy integrált postai szolgáltatást végzõ, illetve egyéb, levélküldemények kézbesítésére jogosult szolgáltató ennek

megfelelõ jelzéssel adta vissza, akkor a küldeményt kézbesítettnek – a címzettel közöltnek – kell tekinteni azon

a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a postától, vagy a futárpostai, illetve integrált postai szolgáltatást végzõ,

illetve egyéb, levélküldemények kézbesítésére jogosult szolgáltatótól a víziközmû-szolgáltató visszakapta.

(5) Ha a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésérõl vagy korlátozásáról szóló írásbeli értesítés

a víziközmû-szolgáltatóhoz „nem kereste” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkezõ bizonyításig

– a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

Lakossági felhasználóval szemben a víziközmû-szolgáltató által közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy

korlátozása csak az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv Vksztv. szerint szabályozott hozzájárulásával

kezdeményezhetõ.

(6) A lakossági felhasználóval szemben a víziközmû-szolgáltató által kezdeményezett közüzemi ivóvíz-szolgáltatás

felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan idõpontban kerülhet sor, amelyrõl a víziközmû-szolgáltató a lakossági

felhasználót elõre értesítette. Az értesítés és az intézkedési idõszak között legalább 8 napnak el kell telnie.

Az értesítésben a víziközmû-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely idõszakon belül a közüzemi

ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani. Az értesítésnek tételesen tartalmaznia kell

a lakossági felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerûen, azok eredeti fizetési

határidejével együtt.

(7) Az egyeztetett idõpontról a lakossági felhasználónak és a víziközmû-szolgáltatónak írásban kell megállapodnia.

Írásbeli megállapodás hiányában a szolgáltatás lakossági felhasználó esetén nem függeszthetõ fel.

(8) A lakossági felhasználó – amennyiben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra igényt tart – közüzemi díjtartozásának, valamint

a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülõ díj rendezését a víziközmû-szolgáltató felé

igazolni köteles. A víziközmû-szolgáltató ezen igazolás közlését követõ 3 napon belül a víziközmû-szolgáltatást teljes

körûen visszaállítja.

29. A közmûves ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása alóli mentességre vonatkozó

részletes szabályok

73. § (1) Az egészségügyi és gyermekintézmények a Vksztv. 58. § (2) bekezdése szerinti kivételnek való megfelelõséget

az alábbi dokumentumokkal igazolják:

a) az 1. § 8. pontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mûködési engedéllyel,

b) az 1. § 14. pont a) pont aa) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mûködési engedéllyel,

c) az 1. § 14. pont a) pont ab) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mûködési engedéllyel és hatályos

közoktatási megállapodással,

d) a javítóintézet kivételével az 1. § 14. pont b) pont ba) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy

mûködési engedéllyel,

e) a javítóintézet kivételével az 1. § 14. pont b) pont bb) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy

mûködési engedéllyel és hatályos ellátási szerzõdéssel,

f) a javítóintézet alapító okirattal.

(2) A víziközmû-szolgáltató a kivétel biztosítására irányuló kezdeményezés beérkezésétõl számított 15 napon belül

értesíti az intézményt, hogy az (1) bekezdésében hivatkozott feltételeknek

a) megfelel, valamint arról, hogy a kivételt részére meghatározott idõszakra biztosítja vagy

b) nem felel meg, és tájékoztatást ad ennek indokáról is.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti elutasítás nem akadálya a kivétel ismételt kezdeményezésének.
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74. § (1) A víziközmû-szolgáltató a felfüggesztés vagy korlátozás idõszaka alatti fogyasztásából eredõ fizetési kötelezettségérõl

a felfüggesztés vagy korlátozás idõszakát követõ 10 napon belül tájékoztatja az érintett egészségügyi, illetve

gyermekintézményt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettséget egyenlõ részletekben, minden hónap utolsó napjáig, legkésõbb

a felfüggesztés vagy korlátozás idõszakot követõ december 31-éig kell teljesíteni. A víziközmû-szolgáltató

az egészségügyi, valamint gyermekintézménnyel ettõl eltérõen is megállapodhat, azonban a kivétel biztosítását nem

teheti függõvé e megállapodás megkötésétõl.

30. A víziközmû-szolgáltatás szüneteltetése

75. § (1) A víziközmû-szolgáltatás a felhasználó kérésére legfeljebb az üzletszabályzatban meghatározott idõtartamra

szüneteltethetõ, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi

tartózkodás nincs,

b) a felhasználó – amennyiben a felhasználási hely víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan – nyilatkozik,

hogy nem a víziközmû-rendszerbõl származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni,

c) a szüneteltetés végrehajtásához a mûszaki elõfeltételek biztosítottak,

d) a felhasználó az üzletszabályzatban elõírt feltételeket teljesítette.

(2) A szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a szünetelés foganatosításával együtt járó költségek elõzetes

megfizetésérõl szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos

a felhasználóval.

(3) A víziközmû-szolgáltató a szüneteltetés végrehajtásával egy idõben elszámoló számlát készít, melyet a felhasználó

köteles a megjelölt fizetési határidõig kiegyenlíteni.

(4) A víziközmû-szolgáltató a szüneteltetett víziközmû-szolgáltatás után szolgáltatási díjat nem számolhat fel.

(5) Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmû-hálózatot szabálytalanul használja,

a víziközmû-szolgáltató jogosult a Vksztv.-ben és az e rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

(6) A felhasználó köteles a víziközmû-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét az üzletszabályzatban

meghatározott idõszakonként megújítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely

ellenõrzésének lehetõségét biztosítani.

31. Víziközmû-törzshálózatba történõ bekötés egyéb szabályai

76. § (1) A víziközmû-törzshálózat mentén fekvõ ingatlanok bekötését külön-külön bekötõ vezetékekkel kell megvalósítani.

(2) Ha a bekötést nem a felhasználási hely tulajdonosa kezdeményezi – a járási hivatal által elrendelt bekötés kivételével –

a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos elõzetes írásbeli hozzájárulásával adható meg.

(3) Ha közös bekötéssel a víziközmû-szolgáltatás mûszakilag megoldható – a felhasználási helyek tulajdonosai írásbeli

szerzõdése és a víziközmû-szolgáltató elõzetes hozzájárulása alapján – több szomszédos felhasználási hely ellátására

közös bekötõvezeték és csatlakozó hálózat építhetõ.

(4) Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai külön szerzõdésben a víziközmû közös használatából eredõ

jogokat és kötelezettségeket rögzítik. A közös bekötést kezdeményezõ kérelemhez csatolt szerzõdés tartalmazza:

a) a víziközmû-szolgáltatás díjának – az esetleges víziközmû-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett

felhasználó megnevezését;

b) a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzõjével

ellátott igazolását.

(5) Ha a víziközmû-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának

hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerzõdéses szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan

igénybevételével is elvégezhetõ. A szerzõdésnek tartalmaznia kell a víziközmû elhelyezésével, az ingatlan

használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerzõdést a víziközmû-szolgáltatói hozzájárulás

iránti kérelemhez kell csatolni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában – ha a szomszédos ingatlant érintõ bekötõvezeték

megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerû használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem

akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.
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(7) A (6) bekezdés szerinti tûrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmû-törzshálózat

megépült, és az abba való bekötés – a meglévõ állapothoz képest – nem okoz aránytalan hátrányt.

(8) A víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelõ

bekötések megépítésérõl, illetve megszüntetésérõl az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás

kezdeményezõjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

32. A közmûves ivóvízellátás szabályai

77. § (1) A szolgáltató a közmûves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton

köteles teljesíteni. Ettõl eltérõ szolgáltatást – a felhasználóval történt eseti megállapodás szerint – a víziközmû-szolgáltató

biztosíthat.

(2) Ha a közmûves ivóvízellátás a belterület legalább 20%-át, illetve 500-nál több fõt érintõen elõre tervezetten 12 órát,

üzemzavar esetén 6 órát szünetel, a víziközmû-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítésérõl legalább 10 liter/fõ

mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább

20 liter/fõ, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fõ/nap az elõírt ivóvízmennyiség.

(3) Ha a közmûves ivóvízellátás megszüntetése a tûzivízhálózatot is érinti, a víziközmû-szolgáltatónak az illetékes

katasztrófavédelmi kirendeltség elõzetes hozzájárulását is be kell szereznie.

(4) A felhasználó a közmûves ivóvízellátás közérdekbõl történõ korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül

tûrni köteles. Az elõre tervezhetõ közérdekû tevékenység kapcsán felmerülõ korlátozásokról a felhasználókat legalább

három nappal korábban, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(5) A közmûves ivóvíz-szolgáltatás korlátozása akkor közérdekû, ha azt a víziközmû biztonságos mûködtetésével

összefüggõ közegészségügyi helyzet, hálózatfejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá.

(6) A közmûves ivóvízellátás Vksztv. szerinti korlátozása esetén a víziközmû-szolgáltató a Vksztv. 58. § (10) bekezdésében

meghatározottak szerint köteles az ivóvízellátásról gondoskodni.

78. § (1) Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötõvezeték csak katasztrófavédelmi vagy mûszaki okból létesíthetõ.

(2) A vízmérõhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetõvé tevõ ivóvízhálózatot magában foglaló közterület felé esõ

1 méteres sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén vagy mûszakilag

indokolt esetben a vízmérõhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában

közterületen is kialakítható.

(3) A közterületi elhelyezés esetén a vízmérõhelyet a víziközmû-szolgáltató – a közterületen a tulajdonosi jogokat

gyakorló személy hozzájárulása alapján – állapítja meg.

79. § (1) A felhasználási hely közmûves ivóvízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentõ vagy

megszakító berendezés létesítéséhez, illetve a katasztrófavédelmi célokat szolgáló külön ivóvíz-bekötõvezeték

létesítéséhez a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása szükséges.

(2) A víziközmû-szolgáltató a hozzájárulás megadásával egyidejûleg köteles közölni a bekötés létesítéséhez szükséges

munkák, a helyszíni szemle és nyomáspróba várható költségeinek összegét, amelyet a megrendelõ köteles

megelõlegezni.

(3) Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tûzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötõvezeték létesítéséhez a víziközmû-szolgáltató

– a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával – akkor köteles hozzájárulni, ha a tûzoltáshoz szükséges vízmennyiség

a házi ivóvízhálózatból vagy a vízmûvel össze nem függõ más vízvételi helyrõl nem szerezhetõ be. A tûzoltásra szolgáló

bekötõvezetéket külön vízmérõvel kell ellátni.

(4) Az ivóvíz közmûhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi mûvel összekötni tilos.

80. § (1) Ha az ivóvíz-bekötõvezetéken a nyomáspróbát, a fertõtlenítést és a nyíltárkos bemérést a víziközmû-szolgáltató

jelenlétében elvégezték, annak használatbavételéhez a víziközmû-szolgáltató írásbeli hozzájárulást ad.

(2) A bekötési vízmérõt üzembe helyezésekor a víziközmû-szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása

céljából plombával vagy záró bélyeggel látja el.

(3) Az ivóvíz-bekötõvezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók földelésére

felhasználni nem szabad. A vízmérõ aknában egyedi villamos berendezés elhelyezése, csatlakozási pont kialakítása –

a víziközmû-szolgáltatás biztosítására szolgáló berendezések és azok energiaellátásához szükséges csatlakozási pont

elhelyezése kivételével – tilos.
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(4) A víziközmû-hálózatba történõ elsõ vagy ismételt bekötés, továbbá az ivóvíz bekötõvezeték átépítése, cseréje vagy

felújítása esetén bekötési vízmérõt kell felszerelni.

(5) Az ivóvíz-bekötõvezeték felújítását és cseréjét – a halaszthatatlan beavatkozás esetét ide nem értve – az ivóvíz

törzshálózat felújításával egy idõben kell elvégezni.

81. § (1) A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közmûves ivóvízellátásba be nem kötött vagy

ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe.

(2) A víziközmû-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselõtestületének hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak

nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) történõ rendszeres

igénybevételéhez.

(3) Abban az esetben, ha az (1) és a (2) bekezdés szerinti vízhasználat díját és fizetésének módját jogszabály másként nem

állapítja meg, az ivóvíz-törzshálózatról történõ közterületi vízvétel az önkormányzat vízfogyasztásának minõsül, a díjat

a víziközmû-szolgáltatónak a települési önkormányzat fizeti.

(4) A víziközmû-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet a helyi önkormányzat képviselõ testülete és az illetékes

közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tûzcsapot az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség elõzetes

hozzájárulásával helyezheti át vagy szüntetheti meg.

(5) A víziközmû-szolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátásához – az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség egyidejû

értesítésével – a közterületen lévõ tûzcsapról vizet vételezhet.

(6) A (3) bekezdés szerinti vízfogyasztás mennyiségét ivóvízmérõ hiányában arányosítással vagy mûszaki számítással kell

megállapítani.

82. § (1) A víziközmû-szolgáltatónak a közmûves ivóvízellátás mûszaki okokból szükségessé váló nyomáscsökkentésérõl vagy

idõszakos korlátozásáról a felhasználókat a helyben szokásos módon legalább 3 nappal korábban értesítenie kell.

(2) Ha a szolgáltatott ivóvíz minõsége eltér a jogszabályban vagy a közüzemi szerzõdésben meghatározottaktól,

a víziközmû-szolgáltató – az ott megállapított kötelezettségein túlmenõen – köteles errõl a felhasználókat, valamint

az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló kormányrendeletben meghatározott illetékes

népegészségügyi szakigazgatási szervet haladéktalanul értesíteni.

(3) A víziközmû-szolgáltatónak a felhasználók egészségét veszélyeztetõ vízminõség-romlás megelõzése érdekében

folyamatosan gondoskodnia kell az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló

kormányrendeletben elõírt vízminõségi határértékek fenntartásáról. Ha a vízminõség romlás nem volt megelõzhetõ,

az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervével történõ egyeztetést követõen a víziközmû-szolgáltatónak

a vízminõség helyreállítása iránt haladéktalanul intézkednie, a vízhasználat betiltását vagy korlátozását

kezdeményeznie, és errõl a felhasználókat értesítenie kell.

(4) A víziközmû-szolgáltatónak a vízminõséget veszélyeztetõ rendkívüli eseményekrõl a népegészségügyi szakigazgatási

szervet haladéktalanul tájékoztatnia kell.

83. § (1) Ha a közmûves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken,

a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás idõszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket

a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelõen a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételérõl, a végrehajtás ellenõrzésérõl a jegyzõ gondoskodik.

33. Az elkülönített vízhasználóra vonatkozó részletes szabályok

84. § (1) Az elkülönített vízhasználó a mellékvízmérõvel elkülönített vízhasználatra a víziközmû-szolgáltatóval írásban

mellékszolgáltatási szerzõdést köthet.

(2) A mellékszolgáltatási szerzõdésbõl eredõ kötelezettségekért a felhasználó és az ingatlan – társasház esetében az

albetét – tulajdonosa egyetemlegesen felel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés megkötését – ha az elkülönített vízhasználó az e rendeletben meghatározott

feltételeknek eleget tesz – a víziközmû-szolgáltató nem tagadhatja meg.

(4) A mellékszolgáltatási szerzõdés létrejöttének együttes elõfeltétele:

a) az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,

b) a víziközmû-szolgáltató elõzetes hozzájárulása,
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c) a mellékvízmérõnek a házi ivóvíz-hálózatba történõ beépítéséhez a bekötési vízmérõ szerinti felhasználó,

valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása,

d) a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérõvel történõ mérése, és közüzemi szerzõdés megléte,

amelyhez az elkülönített vízhasználat csatlakozni kíván,

e) új elkülönített vízhasználat létesítése és a meglévõ elkülönített felhasználói hely esetén a bekötési vízmérõ

szerinti felhasználási helynek, és a szerzõdni kívánó elkülönített vízhasználónak lejárt határidejû

számlatartozása a víziközmû-szolgáltató felé nem lehet,

f) víziközmû-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és

a megfizetés víziközmû-szolgáltató felé történõ igazolása.

(5) A bekötési vízmérõ szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulást csak az épületgépészeti

rendszernek a beépítés miatt szükségessé váló jelentõs átalakítási igénye esetén tagadhatja meg.

(6) A mellékszolgáltatási szerzõdés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérõre – e rendelet eltérõ

rendelkezése hiányában – a közüzemi szerzõdés létrejöttére, az ivóvíz bekötõvezeték és mérési hely kialakítására,

a fogyasztásmérésre, továbbá a felhasználó személyében bekövetkezõ változásra vonatkozó szabályait kell

megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy a szerzõdés alatt a mellékszolgáltatási szerzõdést, felhasználó alatt az elkülönített

vízhasználót kell érteni.

(7) A számla kibocsátásának gyakoriságát az elkülönített vízhasználó és víziközmû-szolgáltató közötti mellékszolgáltatási

szerzõdés rögzíti.

(8) A mellékszolgáltatási szerzõdést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidõvel, a víziközmû-szolgáltató pedig

60 napot meghaladó díjtartozás esetén további 15 napos határidõvel felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerzõdés

felmondásáról a bekötési vízmérõ felhasználóját a víziközmû-szolgáltató a felmondással egyidejûleg tájékoztatja.

(9) A mellékszolgáltatási szerzõdés alapját képezõ mellékvízmérõ beépítése (felszerelése), cseréje esetén, azzal

egyidejûleg a mellékvízmérõt üzembe kell helyezni és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása

céljából plombával vagy záró bélyeggel kell ellátni. Az üzembe helyezésrõl, valamint a plombával vagy záró bélyeggel

való ellátásról a víziközmû-szolgáltató gondoskodik. A mellékvízmérõ üzembe helyezését, valamint plombával vagy

záró bélyeggel való ellátását a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelõ vállalkozó is

elvégezheti.

34. A közmûves szennyvízelvezetés szabályai

85. § (1) A felhasználó a házi szennyvízhálózat építési követelményeknek megfelelõ kialakítására, üzemképes állapotának

fenntartására és a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

(2) A gravitációs rendszerû szennyvíz-törzshálózat üzemeltetõje az ingatlan elõtt húzódó szennyvíz-törzshálózat

fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkezõ lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja.

A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkezõ lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét

visszaáramlás elleni mûszaki védelem beépítésével biztosítja. Ez utóbbi körülmény fennállására a víziközmû

szolgáltató az üzletszabályzatában, új bekötés esetén az igénybejelentéssel egyidejûleg hívja fel az érintett

felhasználókat.

(3) A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy

hatóság határozatában meghatározott minõségû szennyvíz, illetve szennyezõanyag vezethetõ be.

(4) Tilos olyan szennyezõanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezõanyag bevezetése (bebocsátása), amely

a) a szennyvízelvezetõ mûben dolgozók egészségét – munkakörük ellátásával összefüggésben – veszélyezteti,

és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat,

b) a szennyvízelvezetõ és -tisztító, valamint az iszapkezelõ mû üzemszerû (rendeltetésszerû) mûködését

akadályozza, veszélyezteti, a mûtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerû használatra

alkalmatlanná teszi,

c) a szennyvízelvezetõ és -tisztítómûbõl kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szennyezését

okozhatja,

d) a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelõ, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve

felhasználását akadályozza.

(5) Elválasztott rendszerû szennyvízelvezetõ mûbe csapadékvizet, egyesített rendszerû szennyvízelvezetõ mûbe

a víznyelõn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetõ mûbe szennyvizet

juttatni tilos.
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(6) Amennyiben elválasztott rendszerû szennyvízelvezetõ hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor,

a víziközmû-szolgáltató a jogellenes állapotot megszüntetõ kétszeri felszólítás után jogosult a 6. melléklet szerint

számított bevezetett csapadékvíz-mennyiség után kétszeres mértékû díjat kiszámlázni a bekötött ingatlan

tulajdonosának.

86. § (1) A szennyvíz-bekötõvezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való bekötését

a víziközmû-szolgáltató köteles megrendelõ költségére elvégezni, vagy azt hozzájárulásával építés kivitelezési

jogosultsággal rendelkezõ személy is elvégezheti.

(2) Egy ingatlan ellátására több szennyvíz-bekötõvezeték csak mûszakilag indokolt okból a víziközmû-szolgáltató

hozzájárulásával létesíthetõ.

(3) Üzemelõ kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba a szennyvíz-bekötõvezeték csatlakoztatását kizárólag

a víziközmû-szolgáltató végezheti, illetve végeztetheti.

(4) A csatlakozó szennyvízhálózaton a szolgáltatási pont elõtt a szennyvíz összetételének ellenõrzésére alkalmas aknát

vagy tisztítónyílást kell kialakítani.

(5) Új üzem esetén a szennyvíz törzshálózatba az ingatlan csak akkor kapcsolható be, ha azzal egyidejûleg a szennyvíz

elõtisztításához szükséges berendezés üzembe helyezhetõ, és annak a vízjogi üzemeltetési engedélyezésére irányuló

eljárás megindult vagy jogerõsen lezárult.

(6) A szennyvízelvezetõ mû káros szennyezése esetén – megfelelõ szennyvíz elõtisztító berendezés hiányában, vagy

szakszerûtlen üzemeltetése miatt – a hatóság a bebocsátót a szennyvíz elõzetes tisztításához szükséges berendezés

létesítésére, korszerûsítésére vagy a meglévõ berendezés megfelelõ üzemeltetésére kötelezi.

87. § (1) A víziközmû-szolgáltató a szennyvíz-bekötõvezeték építésére vonatkozó hozzájárulás megadásával egyidejûleg

köteles közölni a szennyvíz-bekötõvezeték létesítéséhez szükséges munkák, a vízzárósági – kényszeráramoltatású

rendszer esetén a mûködõképességi – próbák, a helyszíni ellenõrzés és nyíltárkos bemérés várható összegét, amelyet

a megrendelõ köteles megelõlegezni.

(2) A víziközmû-szolgáltató köteles az ellenõrzést, illetve a vízzárósági – kényszer-áramoltatású rendszer esetén

a mûködõképességi – próbát, a nyíltárkos bemérést az idõpont elõzetes közlésével, a készre-jelentéstõl számított

8 napon belül megtartani.

(3) Az ellenõrzés, a vízzáróság és a mûködõképesség próbájának eredményét írásban kell rögzíteni.

(4) Ha a víziközmûvet a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelõen alakították ki, a szemle, valamint a próbák sikeresek

voltak, a nyíltárkos bemérését elvégezték, a használatbavételhez a víziközmû-szolgáltató írásbeli hozzájárulást adott,

e rendelet szerint szükséges szennyvíz elõtisztító berendezés üzemeltetésé – ha annak a jogszabályban

meghatározott egyéb feltételei is fennállnak – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság engedélyezi.

(5) A szennyvízelvezetési hely használatba vételére vonatkozó hozzájárulásban meg kell határozni a szennyvíznek

a szennyvízelvezetõ mûbe vezethetõ napi átlagos mennyiségét, melynek növeléséhez a víziközmû-szolgáltató

hozzájárulása szükséges.

(6) Amennyiben a helyszíni ellenõrzés során a hozzájárulásban foglaltaktól eltérõ beépítést vagy más, az üzembe

helyezést akadályozó körülményt állapítanak meg, a víziközmû-szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja,

és azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez kötheti.

(7) A víziközmû-szolgáltató köteles a szennyvízelvezetõ és -tisztítómûvek teljesítõképességének megfelelõen keletkezõ

szennyvizet (egyesített rendszerû csatornahálózat esetén a csapadékvizet is) károkozás nélkül elvezetni és a vízjogi

üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelõen tisztítani.

88. § (1) A szennyvízelvezetõ mûbe csak olyan nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz bocsátható be, amelyet

az rendeltetésszerû használattal elvezetni képes, és amelynek fogadására a szennyvíztisztító berendezést alkalmassá

tették.

(2) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontot a vízügyi hatóság jelöli ki

a víziközmû-szolgáltató véleményének figyelembevételével. A bebocsátási pont igénybevételéhez

a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása szükséges. A bebocsátás feltételeirõl a víziközmû-szolgáltató a bebocsátóval

szerzõdést köt.

(3) A szennyvíz-törzshálózatba a víziközmû-szolgáltató által alkalmasnak minõsített helyen és módon szabad

közterületrõl havat bejuttatni.
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(4) A víziközmû-szolgáltató a szennyvízelvezetõ mûbe bebocsátott szennyvíz minõségét esetenként vagy folyamatosan

megvizsgálja. A bebocsátott szennyvíz minõségének ellenõrzésére nem lakossági felhasználó esetén elõzetes

értesítés nélkül is sor kerülhet. Az ellenõrzés végrehajtását a felhasználó köteles elõsegíteni.

VII. FEJEZET
AZ ÜZLETSZABÁLYZATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

89. § (1) A víziközmû-szolgáltató az üzletszabályzata tervezetét a honlapján közzéteszi.

(2) A jóváhagyásra benyújtandó üzletszabályzatra vonatkozó szabályokat és kötelezõ tartalmi elemeket a 7. melléklet

tartalmazza.

(3) A víziközmû-szolgáltató az üzletszabályzat tervezetének honlapon történõ közzétételét követõen legalább 20 napos

véleményezési határidõt köteles biztosítani. A beérkezett véleményeket, észrevételeket és az ezekrõl folytatott

egyeztetések eredményét a véleményezési határidõ lejárta után a víziközmû-szolgáltató 5 napon belül jegyzõkönyvben

rögzíti.

(4) A víziközmû-szolgáltató az üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a véleményezési határidõ lejártát követõ

15 napon belül megküldi a Hivatal részére. A kérelemhez mellékelni kell a víziközmû-szolgáltató által a szabályzat

kidolgozásánál el nem fogadott észrevételeket, továbbá az ezekrõl lefolytatott egyeztetések jegyzõkönyvét is.

(5) A Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében a fennmaradt vitás kérdésekben is dönt. Az üzletszabályzatot legfeljebb

3 évre jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja.

(6) Amennyiben a Hivatal a jóváhagyást megtagadta, úgy a víziközmû-szolgáltató a határozatban foglaltak szerint köteles

átdolgozni az üzletszabályzatot, és újra benyújtani jóváhagyásra.

(7) A víziközmû-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – üzletszabályzatát

a Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétõl számított 3 napon belül a honlapján közzéteszi.

VIII. FEJEZET
A VÍZIKÖZMÛ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

90. § (1) A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott víziközmû-szolgáltatás

mennyiségének növeléséhez, illetve minõsége igényelt javításához – a (2) bekezdésben rögzítettek kivételével –

a víziközmû-szolgáltató részére víziközmû-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni.

(2) Nem kell víziközmû-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a közintézményi felhasználóknak, továbbá a helyi

önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének.

(3) A hozzájárulás mértéke az igényelt víziközmû-szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része.

(4) A víziközmû-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendõ, és kizárólag a víziközmû fejlesztésére fordítható.

(5) A víziközmû-fejlesztési hozzájárulás befizetését követõen a víziközmû-szolgáltató megállapítja a szolgáltatási

kapacitást (kvótát vagy kontingenst), amely alapján, és amelynek mértékéig a felhasználó jogosulttá válik

a szolgáltatás igénybevételére.

(6) A víziközmû-szolgáltatónak a víziközmû-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos befizetésekrõl ellátásért felelõsönkénti

bontásban nyilvántartást kell vezetni.

(7) A nyilvántartásnak a következõket kell tartalmaznia:

a) a felhasználó neve, székhelye,

b) az ingatlan helyrajzi száma,

c) a kvóta, illetve kontingens mértékét víziközmû-szolgáltatási ágazatonként, m3/nap mennyiségben,

d) a befizetett víziközmû-fejlesztési hozzájárulás összege.

(8) A víziközmû-szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl egyértelmûen megállapítható, hogy adott

évben mely víziközmû-fejlesztésekre használt fel befizetett víziközmû-fejlesztési hozzájárulást az összeg megjelölésével.
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IX. FEJEZET
SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

91. § (1) A víziközmû-szolgáltató tevékenységeinek számviteli szétválasztásával megbízható és valós képet kell adni

a víziközmû-szolgáltató víziközmû-szolgáltatási ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

helyzetérõl.

(2) Az Sztv. szerinti éves beszámoló kiegészítõ mellékletének alá kell támasztania a Vksztv. 49. § (2) bekezdésében foglalt

elõírásokat.

(3) A tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, idõbeli elhatárolások szétválasztott

bemutatását és önálló eredmény-kimutatást jelenti.

(4) A tevékenységek számviteli szétválasztása során alkalmazott módszereket és vetítési alapokat a gazdasági társaság

számviteli politikájában, valamint önköltség-számítási szabályzatában kell részletesen meghatározni. Az éves

beszámoló kiegészítõ mellékletében a számviteli szabályozás ezen elõírásaira is hivatkozni kell.

92. § A tevékenységek szétválasztásának alapelvei:

a) teljeskörûség elve: a tevékenységek számviteli szétválasztása során – közvetlen hozzárendelés vagy valamilyen

felosztási módszer alapján – minden eszköz, forrás, bevétel és ráfordítás felosztásra kerül a vállalkozás

tevékenységei között,

b) áttekinthetõség és egyszerûség elve: a tevékenységek szétválasztása a vonatkozó jogszabályoknak

megfelelõen, lehetõleg egyszerû és átlátható szabályok szerint, nyomon követhetõ módon történjen,

c) állandóság elve: a számviteli szétválasztás során alkalmazott szabályrendszer megváltoztatására csak a Hivatal

elõzetes tájékoztatása mellett van lehetõség; a szabályrendszer megváltoztatását a víziközmû-szolgáltató

számviteli szabályzatában rögzíteni kell, és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében is be kell mutatni.

93. § (1) A víziközmû-szolgáltató tevékenységeinek bemutatása érdekében az éves beszámoló kiegészítõ mellékletének

részeként tevékenységi beszámolót kell készíteni:

a) külön-külön az engedélyköteles tevékenységeire, valamint

b) összevontan az a) pont szerinti tevékenységi beszámolókban figyelembe nem vett tevékenységekre.

(2) A tevékenységi beszámoló az Sztv. 1. mellékletében található „A” változatú mérleget és az Sztv. 2. mellékletében

szereplõ összköltség-eljárással készülõ „A” változatú eredmény kimutatást tartalmazza. A kimutatások tagolására és

a tételek tartalmára az Sztv. vonatkozó elõírásait kell alkalmazni.

(3) Az eszközöket, forrásokat, bevételeket és ráfordításokat közvetlenül – vagy ha közvetlenül nem rendelhetõk az egyes

tevékenységhez – a víziközmû-szolgáltató szabályzataiban meghatározott módszerek és vetítési alapok alapján kell

felosztani.

(4) Az eszközökhöz, illetve a forrásokhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások tevékenységek közötti megosztását

egymással összhangban kell elvégezni.

(5) Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításokra csak indokolt esetben,

a körülmények jelentõs megváltozása következtében kerülhet sor.

(6) A számviteli szétválasztás szabályait elsõ alkalommal a 2013. évi beszámoló készítésénél kell alkalmazni. Az elsõ

tevékenységi beszámolóban elõzõ évi (nyitó) adatok nem szerepelnek.

94. § A szétválasztási módszer kötelezõ tartalmi elemei:

a) közvetlenül a víziközmû-szolgáltató tevékenységéhez rendelhetõ eszközök, források, bevételek és ráfordítások

körének fogalmi és tartalmi meghatározása,

b) közvetlenül a víziközmû-szolgáltató tevékenységéhez nem rendelhetõ eszközök, források, bevételek és

ráfordítások megosztási szabályainak meghatározása, legalább mérleg- és eredmény kimutatás szerint.
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X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

95. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 84. § (9) bekezdése és a 101. § c) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokra is alkalmazni kell.

96. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 15. cikk (7) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

97. § A Hivatal a közérdekû üzemeltetõi követelmények tekintetében 2016. december 31-ig eltekinthet a 17. §

(1)–(3) bekezdésben foglalt feltételektõl amennyiben nincs olyan jelentkezõ víziközmû-szolgáltató, amely a kijelölés

feltételeinek megfelelne.

98. § (1) Az az ellátásért felelõs, akinek a Vksztv. 79. § (1) bekezdése szerint 2013. január elsõ napján víziközmû került

a tulajdonába, az adott víziközmûvet a korábbi tulajdonos könyveiben nyilvántartott nettó könyv szerinti értéken

tartja nyilván a továbbiakban.

(2) Az ellátásért felelõs és a Vksztv. 79. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet legkésõbb 2013. március 31. napjáig

kötelesek meghatározni a vagyonátszállással érintett vagyoni kört és annak könyv szerinti értékét.

(3) A Vksztv. 79. § (7) bekezdése alapján a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímnek minõsül az is, ha az ellátásért felelõs

és a víziközmû-szolgáltató megállapodik abban, hogy a Vksztv. 79. § (1)–(6) bekezdések szerinti vagyonátszálláskor

mely – a víziközmû-szolgáltató tulajdonában lévõ – víziközmû-elemek maradnak a víziközmû-szolgáltató

tulajdonában.

99. § (1) A Hivatal a Vksztv. 32. § (1) bekezdése szerinti körülményként értékeli azt, ha a víziközmû-szolgáltató 2011.

december 31. napját megelõzõ nap óta az adott víziközmû-rendszerre nézve üzemeltetési szerzõdés nélkül végez

víziközmû-szolgáltatási tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Hivatal közérdekû üzemeltetõként jelölheti ki a víziközmû-szolgáltatót, amennyiben

a víziközmû-szolgáltató üzemeltetési tevékenységének fennállása miatt az ellátásért felelõs 2011. december 31. napja

elõtt nem tiltakozott, a tevékenység megszüntetésére nem hívta fel, továbbá az üzemeltetési tevékenységgel

összefüggésben más közérdekû üzemeltetõ kijelölésére okot adó körülmény nem áll fenn.

100. § (1) A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében a „tulajdonos

önkormányzat” szövegrész helyébe a „tulajdonos állam vagy települési önkormányzat” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében

a „települési önkormányzat” szövegrész.

101. § Hatályát veszti

a) a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet,

b) a kizárólagos állami tulajdonban lévõ víziközmû vagyon használatba adásáról szóló 201/1997. (XI. 19.)

Korm. rendelet,

c) a mérésügyrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közmûves

ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Üzemeltetési szerz dés jóváhagyására irányuló kérelem mellékletei, a szerz dés 
minimális tartalmi követelményei  

 
1.  A kérelemhez mellékelni kell: 
 

1. a víziközm -üzemeltetési jogviszony létrejöttét megalapozó szerz dést 
(vagyonkezelési, koncessziós vagy bérleti-üzemeltetési) vagy annak hiteles másolatát; 

2. az üzemeltetési szabályzatot; 
3. az üzletszabályzat tervezetét jóváhagyásra; 
4. a vagyonértékelés eredményét. 

 
2. A víziközm -üzemeltetési jogviszonyra irányuló szerz dés tartalmazza:  
 

1. az ellátásért felel s és a víziközm -szolgáltató megnevezését, címét, székhelyét; 
2. az ellátásért felel s és a víziközm  tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos 

megnevezését, címét, székhelyét;  
3. az üzemeltetés jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, nyilatkozatát; 
4. a víziközm -üzemeltetési jogviszony létrejöttét megalapozó pályázati eljárásra, vagy 

a pályázat nélküli szerz déskötésre feljogosító körülményre történ  pontos utalást; 
5. amennyiben az üzemeltetési szerz dés megkötéséhez, módosításához, illetve 

megszüntetéséhez el zetesen valamely bels  döntéshozóként eljáró szerv döntése, illetve 
felhatalmazása szükséges, akkor annak pontos megjelölését; 

6. az üzemeltetés megkezdésének id pontját; 
7. a víziközm -m ködtetéssel kapcsolatos általános jogokat és kötelezettségeket, ezen 

belül: 
a) a víziközm -üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai követelmények leírását, 
b) a víziközm vek rekonstrukciójára, felújítására vonatkozó kötelezettségek 

megosztását, 
c) a víziközm  tulajdonosát terhel  víziközm -fejlesztési kötelezettségeket és a 

szükséges vagy várható fejlesztések ütemtervét; 
8. a szerz dés érvényességére és id beli hatályára vonatkozó információkat; 
9. a szerz dés módosításának feltételeit; 
10. az egészséget nem veszélyeztet  és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó más 

jogszabályok el írásainak érvényesítését szolgáló szabályokat; 
11. az ellátási terület pontos megjelölését; 
12. a víziközm -üzemeltetés személyi feltételeit; 
13. a víziközm -üzemeltetés tárgyi feltételeit, ezen belül: 

a) a víziközm -üzemeltetéshez átadott víziközm vek és egyéb eszközök átadás-
átvételi jegyz könyvét, amely tételesen tartalmazza:  

a.a)  a m szaki azonosításra vonatkozó adatokat,  
a.b) az átadáskor fennálló bruttó, nettó és könyv szerinti értékeket,  
a.c)  az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat,  
a.d) az átadott eszközök használata körében felmerül  jogokat és 

kötelezettségeket; 
14. az esetleges kiszervezés mértékét, módját; 
15. a víziközm -üzemeltetés pénzügyi feltételeit, ezen belül: 

a) a víziközm -szolgáltatót terhel , az ellátásért felel s irányában fennálló pénzügyi 
kötelezettségeket, 

b) a szolgáltatási díj megállapításhoz javasolt díjkalkulációs sémát, és annak 
részletes leírását; 
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c) a szerz dés hatálya alatt megvalósításra kerül  víziközm -fejlesztések 
eredményeként létrejött vagyontárgyak üzemeltetésre való átvételének rendjét; 

d) a szerz dés megsz nése vagy megszüntetése esetén a használatba adott 
víziközm -vagyonnal való elszámolás rendjét; 

16. a szerz désszegés következményeit; 
17. a szerz dés megsz nésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket; 
18. a szerz dés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával az 

ellátásért felel sre és a víziközm -szolgáltatóra háramló kötelezettségeket, jogokat és 
garanciákat, különös tekintettel a birtokátruházás, az adatszolgáltatás és az elszámolás 
zökken mentes lebonyolítására, 

19. a víziközm -szolgáltatással összefügg  tájékoztatási kötelezettségeket, ellen rzési 
jogosultságokat, a tájékoztatás és ellen rzés rendjét, terjedelmét; 

20. a szavatossági jogokat és kötelességeket; 
21. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények 

meghatározását; 
22. a kockázat és a kárveszély viselésének módját, valamint a vagyonvédelmi 

el írásokat; 
23. a víziközm -szolgáltatót terhel , a víziközm  tulajdonos irányába fennálló kártérítési 

felel sségre vonatkozó rendelkezéseket; 
24. a víziközm  vagyonbiztosításának kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket, a 

víziközm -szolgáltató felel sségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket; 
25. az építési koncesszióra irányuló szerz désnek az építési koncesszió keretében 

megépül  víziközm  tekintetében tartalmaznia kell különösen: 
a) a koncessziós tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság igazolását; 
b) a megépül  vagyontárgyak (vízilétesítmények) tulajdonjogára, az állami 

tulajdonba, illetve önkormányzati törzsvagyonba történ  átadás-átvételre 
vonatkozó szándéknyilatkozatokat. 
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A m ködési engedélykérelem formanyomtatványa és mellékletei 

 
 

A m ködési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell továbbá:  
 
1. ha cégjogi változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és elektronikus 

igazolást, 
2. a Vksztv. 1. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító megtett és tervezett 

intézkedéseket alátámasztó dokumentumokat,  
 
 
 
 

I

1.

2

II

1

2 Település
Utc
Házszám
Irányítószám
Neve
Beosztása
Telefon
E-mail

3.

III

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

IV igen nem

1.

2.

3.

4.

5

6

 

Cégjegyzékszám  
   

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
.

Köztartozás mentességr l szóló adóhatósági igazolás  

 

 

Kérelmez  végez-e másodlagos tevékenységet

A kérelem tárgya 

Integrációs terv

Társasági szerz dés / alapszabály

Külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási
díj Hivatal részére történ  befizetésének igazolása

Üzemeltetési szerz dések

Egyéb benyújtandó dokumentumok

Kérelmez  nyilatkozata arról, hogy cs deljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt nem áll
Kérelmez  nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a 
tevékenység végzéséhez szükséges más hatóság(ok) által 

Üzletszabályzat 
Beszerzési szabályzat

A kérelmez  adatai

Rövid név

Kérelmez  megnevezése (Teljes 
név

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Kiszervezett tevékenységre kötött vállalkozási
szerz dés(ek)

 
 

Megjegyzés

Víziközm -szolgáltatói m ködési engedély módosítása 

 

Székhely

A képvisel  
  

A m ködési engedélyhez benyújtandó kérelem

KÉRELEM

Az engedélyezés általános feltételei alapján benyújtandó
dokumentumok 

Víziközm -szolgáltatáshoz kapcsolódó felel sségbiztosítás
igazolása

Víziközm -szolgáltatói m ködési 
 

A Vksztv. 35. §-ban foglaltak alapján kérem a Tisztelt Hivatalt, hogy az alábbiakban részletesen megjelölt általános, valamint a mellékelt részletes
 szakmai adatok alapján                                                  a víziközm -szolgáltatói m ködési engedély kérelmemet teljesíteni szíveskedjen:

 
 
 

Hivatali használatra (Hivatal tölti ki)

Iktatószám

Beérkezés id pontja
Eljárási díj befiz.biz.csatolva

 
 

 
 
 
  

 
 
 

Kérelmez  folytat-e víziközm vel a víziközm - 
szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet

 

 

 

 

        
 

    

 

A víziközm -szolgáltatás folyamatos, hosszútávú
nyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai,
környezetvédelmi feltételek bemutatásával kapcsolatos 
dokumentumok   
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3. a víziközm -rendszer adatait, különösen 
a) a víziközm -rendszer megnevezését, 
b) a szolgáltatási ágazat megnevezését és m szaki leírását, 
c) a szolgáltatási terület pontos lehatárolását (helyrajzi szám, cím, terület nagysága [ha]), 
d) a szolgáltatási területen érintett felhasználók számosságát és jellegét, 
e) a víziközm -rendszer üzemeltetését és az ellátás min ségének javítását szolgáló 

m szaki megoldások bemutatását. 
4. a víziközm -szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló m szaki és tárgyi eszközök 

bemutatását, azok avultságát jellemz  paramétereket, 
5. a rendszerfüggetlen víziközm -elemek felsorolását, 
6. a víziközm  tulajdonjogi helyzetének bemutatását, 
7. a kérelmez  vagyonleltára, vagyonnyilvántartását,  
8. a szolgáltatási területre alapított szolgalmi jogosultságok bemutatását, 
9. a vagyonbiztosítás igazolását, 
10. a beruházási tervet, a felújítási és pótlási tervet, 
11. a Vksztv. 27. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a 

koncessziós társaság nyilatkozatát, valamint az egyetemleges felel sségvállalásról szóló 
nyilatkozatot, 

12. a Vksztv. 36. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a 
kérelmez  erre vonatkozó nyilatkozatát,  

13. a víziközm -szolgáltatási tevékenységen kívüli vállalkozási tevékenység bemutatását,  
14. a kiszervezett tevékenységre kötött vállalkozási és egyéb szerz dés(ek)et,  
15. a kiszervezett tevékenységekre vonatkozóan a Vksztv. 45. § (5) bekezdésében foglalt 

feltételek teljesítésér l a kérelmez  err l való nyilatkozatát, 
16. a másodlagos tevékenységek leírását, felsorolását és bemutatását, 
17. az auditált éves beszámolót, a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és könyvvizsgálói 

jelentéssel együtt, 
18. az alkalmazott min ségbiztosítási rendszer bemutatását és a megfelel ség igazolását, 
19. számviteli politikát, amely tartalmazza azt a számviteli szétválasztási szabályzatot,  ami 

biztosítja a víziközm -szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet, 
továbbá a másodlagos tevékenységek elkülönített nyilvántartását  

20. a Nemzeti Akkreditáló Testület által általános kémiai és részletes bakteriológiai 
vizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriummal rendelkez  víziközm -szolgáltató 
esetében az akkreditációs okirat másolatát, vagy ilyen laboratóriummal kötött szerz dés 
bemutatását, 

21. a feladatellátás egyes résztevékenységeihez szükséges m szaki eszközök rendelkezésére 
állását, azok avultságát jellemz  paramétereket, 

22. a hibaelhárítást és a szükségellátást szolgáló biztonsági készletek megfelel ségét, területi 
elhelyezkedését, 

23. az üzemeltetés biztonságát szolgáló felügyeleti és folyamatirányító megoldásokat, 
24. a szervezeti felépítést, annak tagoltságát, területi elhelyezkedését, a feladat- és hatáskörök 

szabályozottságát, különös tekintettel az üzemeltetési feladatokra, 
25. a m szaki diszpécserszolgálat kialakítását, a reagálóképességre jellemz  paramétereket, 
26. az ellátási terület egybefügg ségét, az ellátási területet jellemz  felhasználói 

egyenértékeket, ezek súlyponti jellemz it, valamint ezekb l az adottságokból következ  
üzemeltetés-hatékonysági és gazdaságossági intézkedések, továbbá szervezeti és 
szervezési megoldások bemutatását, 

27. az üzemeltetési szabályzatot, 
28. a megfelel  létszámú és szakképzettség  személyzet rendelkezésre állásának bemutatását.  
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Nyilatkozat  

m ködési engedély kiadásával kapcsolatos  
egyes érvényességi feltételeknek történ  megfelel ségr l 

Alulírott……………………………………., mint a(z) ………………………… (székhely: 
……………………………………………………………………….) kérelmez  cégjegyzésre 
jogosult / meghatalmazott képvisel je a Magyar Energia Hivatal víziközm -szolgáltatói 
m ködési engedély kiadásával kapcsolatos eljárásában, büntet jogi felel sségem tudatában 

n y i l a t k o z o m 

arról, hogy: 

a) nem állok cs d- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 
eljárás alatt; 

b) tevékenységemet nem függesztettem fel, vagy nem függesztették fel; 
c) m ködési engedélyemet, illetve jogel döm engedélyét a kérelem benyújtását megel z  10 

évben nem vonták vissza; 
d) hamis adat szolgáltatása miatt nem zártak ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi 

– három évnél nem régebben lezárult – eljárásból; 
e) nincs a Magyar Energia Hivatallal és az ellátásért felel ssel szemben 120 napnál régebben 

lejárt tartozásom;  
f) rendelkezem a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott 

joger s hatósági engedélyekkel; 
g) közérdek  üzemeltet ként történ  kijelölésemet vállalom / nem vállalom; 
h) kijelentem, hogy a kérelem elbírálása vonatkozásában minden lényeges adatot és tényt 

közöltem a Hivatallal. 

Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban 
bármilyen változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon 
belül be fogom jelenteni a Magyar Energia Hivatal részére. 

Kelt: ………………., 201... ……………. .. 

……………………………………………………… 
Kérelmez  neve [az aláírás alatt olvasható módon szükséges feltüntetni 

az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében cégszer  aláírás] 
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A víziközm -szolgáltatókra vonatkozó engedélyezési feltételek közgazdasági 

viszonyainak meghatározása 
 
A számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) fogalmainak 
felhasználásával az alábbi gazdasági mutatókat és értékhatárokat, kell figyelembe venni a 
víziközm -szolgáltatás végzéséhez el írt m ködési engedély kiadásához.  
 
A meghatározott mutatókat a víziközm -szolgáltatóknak a m ködési engedélykérelem 
benyújtását megel z  lezárt üzleti évr l szóló, könyvvizsgáló által hitelesített, Sztv. által 
el írt beszámoló alapján kell igazolniuk.  
 
Gazdasági mutatók 
 
A víziközm -szolgáltatói m ködési engedély kiadása során vizsgált mutatók:  

1. t keer sségi, 
2. eladósodottsági, 
3. likviditási. 

 
1. T keer sségi mutató 

 
1.1. A t keer sségi mutató számítása a következ  képlet szerint kerül meghatározásra: 

 

t keer sség = 

saját t ke 

mérlegf összeg – víziközm  üzemeltetési 
jogviszonnyal összefügg  díjak 

 
A mérlegf összeg tartalmazza a passzív id beli elhatárolások és a céltartalékok összegét. A 
víziközm  üzemeltetési jogviszonnyal összefügg  díjfizetési kötelezettség alatt kizárólag a 
vagyonkezelési díj, a koncessziós díj, valamint a bérleti díj értend . 
 

1.2. Az engedély kiadásának feltételeként elvárt határérték: 0,3, amely értéket elérve és 
afelett a Hivatal engedélyt adhat. A Hivatal 0,1 és 0,3 között feltételes engedélyt 
adhat, amennyiben a kérelmez  nyilatkozik, hogy az engedély joger re 
emelkedését követ  legkés bb második lezárt üzleti évének könyvvizsgáló által 
hitelesített beszámolója alapján az elvárt határértéket eléri. A 0,1 értéket el nem 
ér  mutatóval rendelkez  kérelmez  részére engedélyt a Hivatal nem ad. 

 
 
2. Eladósodottsági mutató 

 
2.1. Az eladósodottsági mutató számítása a következ  képlet szerint kerül 

meghatározásra: 
 

eladósodottság =  

összes kötelezettség - víziközm  üzemeltetési 
jogviszonnyal összefügg  díjfizetési kötelezettség 

mérlegf összeg – víziközm  üzemeltetési jogviszonnyal 
összefügg  díjfizetési kötelezettség 
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2.2. Az eladósodottsági mutató az összes kötelezettség (rövid és hosszú lejáratú 
kötelezettségek) és a mérlegf összeg (beleértve a passzív id beli elhatárolások és 
a céltartalékok összegét) hányadosaként kerül meghatározásra. 

2.3. Az engedély kiadásának feltételeként elvárt határérték: 0,65, amely értéket elérve 
és azalatt a Hivatal engedélyt adhat. A Hivatal 0,65 és 0,75 között feltételes 
engedélyt adhat, amennyiben a kérelmez  nyilatkozik, hogy az engedély joger re 
emelkedését követ  legkés bb második lezárt üzleti évének könyvvizsgáló által 
hitelesített beszámolója alapján az elvárt határértéket eléri. A 0,75 érték feletti 
mutatóval rendelkez  kérelmez  részére engedélyt a Hivatal nem ad. 

 
3. Likviditási mutató 

 
3.1. Az likviditási mutató számítása a következ  képlet szerint kerül meghatározásra: 

 

likviditás = pénzeszközök és likvid értékpapírok + követelések 
rövid lejáratú kötelezettségek 

 
3.2. A likviditási mutató a pénzeszközök és likvid értékpapírok+követelések és a rövid 

lejáratú kötelezettségek hányadosaként kerül meghatározásra. 
3.3. Az engedélyezési eljárásban elvárt határérték: 1,0, amely értéket elérve és afelett a 

Hivatal engedélyt adhat. A Hivatal 0,8 és 1,0 között feltételes engedélyt adhat, 
amennyiben a kérelmez  nyilatkozik, hogy az engedély joger re emelkedését 
követ  lezárt üzleti évének könyvvizsgáló által hitelesített beszámolója alapján az 
elvárt határértéket eléri. A 0,8 értéket el nem ér  mutatóval rendelkez  kérelmez  
részére engedélyt a Hivatal nem ad. 

4. A m ködési engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmez  a köztartozásmentes 
adózók nyilvántartásában szerepeljen. 

A víziközm -szolgáltatás új ellátási területre történ  kiterjesztése esetén - amennyiben arra 
beolvadás vagy összeolvadás eredményeként kerül sor - a mutatók kiszámítása könyvvizsgáló 

által hitelesített, Sztv. által el írt átalakulási vagyonmérleg alapján történik. 
  



5. melléklet az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
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A bekötés el feltételét képez  víziközm -szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv 
 
I. Vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervez i (G-T), illetve településrendezési 
víziközm  tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkez  személy által elkészített terv.  
 
A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 
 
1. M szaki leírás, amely tartalmazza: 

a) a kérelmez  (tulajdonos) nevét, postai címét; 
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali 

térképmásolatát (TAKARNET rendszerb l származó másolat megfelel); 
c) a vízszükséglet összeállítását az egy f re jutó liter/f /nap, vagy a normák szerinti 

m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet 
indokolását; 

d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, m szaki jellemz it, a vízvételi helyek 
számát. 
2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: 

a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát; 
b) a vezetékek nyomvonalát, átmér jét, anyagát; 
c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkent  helyét; 
d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket. 

3. Vízmér hely építészeti, gépészeti terve (ha a víziközm -szolgáltató üzletszabályzata – az 
ivóvíz-törzshálózat vízmin ségének megóvása vagy a fagyvédelem végett – külön el írja, a 
bekötési vízmér t követ  elzáró-, valamint leürít  szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel 
együtt). 
4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és 
berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 
5. A víziközm -szolgáltató külön el írására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. 
 
B) Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 
 
1. M szaki leírás tartalmazza: 

a) a kérelmez  (tulajdonos) nevét, postai címét; 
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali 

térképmásolatát (TAKARNET rendszerb l származó másolat megfelel); 
c) az elvezetend  szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), min ségét; 
d) az el tisztításra, valamint az el tisztítás utáni szennyvízmin ségre vonatkozó adatokat; 
e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemel , szennyvíz el tisztító berendezés 

stb.) rövid leírását, m szaki jellemz it. 
2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: 

a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát, 
b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmér jét, anyagát, lejtését, jellemz  pontjainak 

abszolút magassági adatait, 
c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-el tisztító berendezés, 

szennyvízmennyiség-mér  stb.) helyét, 
d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket. 

3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és 
berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 
4. A víziközm -szolgáltató külön el írására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. 
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II. A mellékvízmér  felszereléséhez szükséges dokumentumok 
1. M szaki leírás, mely tartalmazza a megrendel , a tervez  és a kivitelez  azonosítására 
alkalmas adatokat, a beépítésre kerül  mér berendezések típusát, f bb jellemz it. 
2. Tervrajzok: 

a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntet  vázrajz a 
mér beépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás 
helyességének megítélésére alkalmas; 

b) a tervezett mér beépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a m szaki megoldás 
elbírálhatóságát lehet vé teszi. 
 
III. Az elkülönítetten mért, locsolási vízmér  telepítéséhez szükséges kérelem és a 
részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei: 
 
1. M szaki leírás, amely tartalmazza a kérelmez , a tervez  és a kivitelez  azonosítására 
alkalmas adatait, a beépítésre kerül  mér berendezés típusát, f bb jellemz it. 
2. Tervrajzok, 

a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntet  vázrajz, a 
mér beépítés helyének megjelölésével, 

b) a tervezett mér beépítés szerelési rajzai. 
A locsolási vízmér  telepítése során nem követelmény az önálló mér akna kialakítása. A 
mér eszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége. 
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Szennyvízmennyiség mérés hiányában az egyesített rendszer  csapadékvíz-elvezetés 
mennyiségének meghatározása 

 
Az egyesített rendszer  csapadékvíz-elvezetés mennyiségének meghatározása az alábbi 
m szaki számítással történik:  

 
 

*d 
 

 
ahol: 

 
A: a burkolt felületek (ha); 

: vízelvezetési együttható (lefolyási tényez ), a lehullott csapadéknak a csatornába jutó 
hányadát kifejez  szám az MI-10-455/2-1988. számú m szaki irányelv szerint; 

: mértékadó csapadékmennyiség (mm/év), az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az 
adott területre vonatkozó elmúlt 10 éves átlagadata szerint; 

 az elvezetésre kerül  csapadékvíz mennyisége (m3/nap); 
d: csapadékvíz bevezetés id tartama (nap). 
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1. Az üzletszabályzatra vonatkozó el írások 
 

Az üzletszabályzatot nyomdai úton el állítottan, f zve vagy kötve, két oldalasra nyomtatva 
kell elkészíteni. Az üzletszabályzatokat rendelkezéseiben egyértelm en kell elkészíteni. Az 
oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján 
fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a 
mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik víziközm -szolgáltató 
szabályzatáról van szó. Az üzletszabályzatot 2 példányban kell jóváhagyásra benyújtani. Egy 
példány a vízközm -szolgáltató, egy példány a fogyasztóvédelmi hatóság példánya. Az 
üzletszabályzatokat elektronikusan szerkeszthet  formában is be kell nyújtani tartós 
adathordozón. Azokban az esetekben, amikor az üzletszabályzatok módosítását kéri a 
vízközm -szolgáltató, szükséges egy példányban a korrektúrás változat benyújtása is, melyb l 
egyértelm en megállapíthatók (például színeltéréssel) a módosítások. A korrektúrás változatot 
a vízközm -szolgáltató elektronikusan szerkeszthet  formában is köteles mellékelni tartós 
adathordozón. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni szükséges a jóváhagyásra 
vonatkozó kérelmet, és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentum egy 
másolati példányát. 
 

2. Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések 
dokumentálása 

 
Az üzletszabályzatok jóváhagyásra történ  benyújtása során a vízközm -szolgáltató a tervezet 
véleményezése során lefolytatott egyeztetések eredményeit tanúsító iratokat csatolja a 
kérelemhez. Amennyiben az egyetértés megvan, azt elegend  röviden jelezni. Amennyiben az 
egyetértés hiányzik, a kifogásokat egy összegz  táblázatban a kifogást tev  megjelölésével és 
az elutasítás indokolásával megjelölve, össze kell gy jteni és a jóváhagyásra beterjesztett 
kérelem mellékleteként csatolni. A csatolt dokumentumot az abban érintett érdekelt felek 
aláírásukkal hitelesítik. 
 

3. Az üzletszabályzatok kötelez  tartalmi követelményei 
 
A vízközm -szolgáltató köteles üzletszabályzatot kidolgozni és azt szerz déses 
kapcsolataiban alkalmazni.  
A vízközm -szolgáltató köteles az üzletszabályzatában az általa nyújtott szolgáltatások 
általános m szaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerz dési feltételeit feltüntetni. 
 
Az üzletszabályzatnak különösen a következ ket kell tartalmaznia: 
1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások, a vízközm -szolgáltatóra 

vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása. 
2. Az üzletszabályzattól – mint általános szerz dési feltételrendszert l – történ  eltérés 

lehet ségei, egyedi feltételek kialakításának lehet sége. Egyedi feltételek alkalmazása 
esetén a vízközm -szolgáltató köteles az egyedi feltételeket nyilvánosságra hozni, és 
azokat minden, a feltételeket teljesít  szerz d  fél részére biztosítani. E rendelkezést az 
üzletszabályzatban fel kell tüntetni, a nyilvánosságra hozatal helyének megjelölésével 
együtt. 
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3. A vízközm -szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részletes bemutatása, ehhez 
kapcsolódóan: 
a) a szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó szerz déskötési igényének kezelése 

(folyamat a szerz déskötésig, a szerz déskötést megel z en a felek által teljesítend  
feltételek): 
aa) igénybejelentés rendje, 
ab) tájékoztatás az igénybejelentésre a vízközm -szolgáltató részér l, annak 

megjelölésével, hogy más a vízközm -szolgáltatónál történ  eljárást megbízási 
szerz dés alapján ellát-e, ha igen, mely víziközm -szolgáltatónál és milyen 
feltételek szerint, 

ac) a szerz déskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje, 
ad) a felhasználó személyében való változás szabályai, a bejelentés határideje, 

helyszíni ellen rzés, elszámolás; 
b) a szerz déskötésre vonatkozó szabályok: 

ba) a létrejöv  szerz dést – annak teljes tartalmával – írásba kell foglalni, 
bb) a szerz dés hatálybalépéséhez szükséges esetleges további feltételek (igazolások, 

nyilatkozatok más víziközm -szolgáltatóktól, ezek beszerzésének rendje, 
határideje); 

c) a szerz dés teljesítésére vonatkozó rendelkezések: 
ca) a vízközm -szolgáltató által nyújtott szolgáltatás min ségi paraméterei, 

folyamatossága, 
cb) elszámolás, elszámolási id szakok, mér eszközök leolvasása, a felhasználó által 

teljesítend  rendszeres leolvasás és bejelentés szabályai, elszámolás mér eszköz 
hiányában, 

cc) mérés, hibás mérés elszámolása, illetve eljárás a felhasználó hibájából ered  
leolvasás elmaradása esetén, 

cd) a megel z  évi átlagfogyasztást meghaladó eltérés mértékére vonatkozó aránya,  
ce) fizetési módok és határid k, 
cf) a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellen rzésének és karbantartásának 

minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások; 
d) a szerz dés teljesítésében részt vev  harmadik személyek és a velük fennálló 

kapcsolatok bemutatása; 
e) eljárás üzemzavar, szünetelés, korlátozás esetén: 

ea) kölcsönös tájékoztatási kötelezettség, 
eb) a tájékoztatás elmulasztásának következményei, 
ec) az együttm ködés a helyreállítás érdekében, 
ed) felhasználó tájékoztatásának szabályai az el z  évi átlagfogyasztástól jelent s 

eltérés esetén; 
f) a szerz dés megsz nésének esetei: 

fa) a szerz dés id tartamának meghatározása, 
fb) rendes felmondás szabályai – a rendes felmondás joga nem korlátozható, 
fc) azonnali hatályú felmondás – az azonnali felmondáshoz vezet  súlyos 

szerz désszegések meghatározása, 
fd) a szerz dés megsz nésének egyéb esetei, 
fe) elszámolás a szerz dés megsz nése esetén; 

g) a szerz désszegés kezelése: 
ga) a szerz désszer  teljesítés ellen rzésének módja, eljárásrendje, 
gb) a szerz désszeg  felhasználó esetén az el zetes egyeztetés részletes szabályai (a 

szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, valamint a tartozását rendez  felhasználó 
víziközm -szolgáltatás visszaállítása), 
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gc) a szerz désszegés bizonyítására vonatkozó szabályok, 
gd) az azonnali felmondást nem eredményez  szerz désszegések következményei (pl. 

kötbér, késedelmi kamat); 
h) adatvédelem: 

ha) a szerz d  fél kezelt személyes adatainak köre, 
hb) azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok vagy azok 

meghatározott részei átadhatók, 
hc) eljárásrend a személyes adatokhoz f z d  jogok megsértése esetén 
hd) felhasználói jogutódlás vagy képvisel jének személyében beállt változás 

intézésének szabályai; 
i) a panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések: 

ia) a beérkez  panaszok rögzítése, archiválása, 
ib) a szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása, 
ic) az érdemi válaszadási határid , 
id) a válaszadási határid  elmulasztásának következménye; 

j) ügyfélszolgálatok, fiókirodák, egyéb elérhet ségek: 
ja) állandó ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitvatartási idejével együtt, az 

ott ellátott feladatok megjelölésével, 
jb) ügyfélszolgálati fiókirodák felsorolása, azok nyitvatartási idejével együtt, az ott 

ellátott feladatok megjelölésével, 
jc) telefonszámok, postacímek, azok megjelölésével együtt, hogy mely telefonszámon 

milyen ügyeket lehet elintézni, illetve mely postacímen milyen bejelentés tehet , 
jd) az ügyfélszolgálati tevékenységek végzésére vonatkozó részletes min ségi 

követelmények, a szolgáltatás elvárt színvonala; 
k) vitarendezés, értesítések 

ka) irányadó jogszabályok megjelölése, 
kb) bírósági kikötések, 
kc) kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja. 

4. A beköt vezeték, a fogyasztásmér , illetve a mér hely kialakításának, a mellékvízmér  
üzembe helyezésének, valamint bélyegzéssel és zárral való ellátásának részletes szabályai. 

5. Víziközm -szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelem részletes szabályai. 
6. A vízközm -szolgáltató által a felhasználói körben (mellékszolgáltatást is ide értve) 

alkalmazott szerz désminták. 
7. E rendeletben meghatározott más követelmények. 
 

 



A Kormány 59/2013. (II. 27.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

6. melléklete

a) 2. sorszámú sora „az utalandó összeg megoszlása a tárgyévi elõirányzat %-ában” oszlopában a „14,0”

szövegrész helyébe a „8,0” szövegrész,

b) 3. sorszámú sora „az utalandó összeg megoszlása a tárgyévi elõirányzat %-ában” oszlopában a „7,0” szövegrész

helyébe a „13,0” szövegrész

lép.

(2) Az Ávr. 6. melléklete 3. sorszámú sora „A nettósítás tartalma (levonások)” oszlopa „Az önkormányzati körben

foglalkoztatott munkavállalók 2012. december havi, január hónapban megelõlegezett munkabére és annak

közterhei” szövegrésszel egészül ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 4/2013. (II. 27.) BM rendelete
Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított
„TÚR” határjelrõl készült Jegyzõkönyv jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított „TÚR” határjelrõl

készült Jegyzõkönyvet (a továbbiakban: Jegyzõkönyv) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet a Jegyzõkönyv VIII. Cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzõkönyv, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 4/2013. (II. 27.) BM rendelethez

Jegyzõkönyv Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére

felállított „TÚR” határjelrõl

Magyarország és Románia határszakaszának képviselõi, a Magyar–Ukrán Határbizottság, valamint a Román–Ukrán

Vegyes Határbizottság (a továbbiakban: a Felek) Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának

megjelölésére felállított „TÚR” elnevezésû határjelrõl az alábbiakat rögzítik:

I. Cikk
A „TÚR” határjel három vasbetonoszlopból áll, melyek közül az egyik Magyarország területén, a másik Románia

területén, a harmadik Ukrajna területén helyezkedik el. Az államhatárok találkozási pontja az Öreg-Túr-folyó kiszáradt

medre középvonalának és a Túr-folyó középvonalának metszéspontja.

Az államhatárok találkozási pontjának 2007. évben meghatározott földrajzi és derékszögû koordinátái:

S–42 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 15,9176" Hosszúság = 22° 53’ 52,4597"

X = 5 315 197,10 m Y = 4 641 756,30 m

WGS–84 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 14,8536" Hosszúság = 22° 53’ 46,5360"

Budapesti Sztereografikus Vetületi rendszerben:

X = – 59 077,02 m Y = – 287 415,09 m

Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV):

X = 297 127,18 m Y = 937 369,77 m
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A határjel mindegyik oszlopa egy hegyesszögû négyoldalú csonkagúlát alkot. Az oszlopok vasbeton

hasáb-talapzatokon vannak felállítva, az államhatárok találkozási pontja irányába mutató csúcsosított végekkel,

a talapzatok pedig vasbetonalapra vannak erõsítve. A vasbetonalapban az oszlop központja alatt keresztvéséses

csempelap van elhelyezve. Minden oszlop talapzatán egy félhenger alakú átmenõ nyílás található, mely a talapzaton

elhelyezett fém-csapszegek segítségével az államhatárok találkozási pontjára való rálátást szolgálja. Az oszlopok

vasbetonalaptól mért magassága 1,97 méter.

II. Cikk
A Magyarország területén lévõ határoszlopot a Túr határfolyó jobb oldali partján, a védtöltés lábától 8,0 méterre,

az államhatárok találkozási pontjától nyugatra 60,0 méterre és az idõszakosan száraz Öreg-Túr-folyó régi medre

és e medren áthaladó töltés középvonalának metszéspontjában található magyar–ukrán államhatár 1. számú

határjelének központjától délkeletre 30,3 méterre állították fel.

Ezen oszlop Magyarország mélysége felé tájolt oldalán Magyarország címere, a „MAGYARORSZÁG” és a „TÚR” felirat,

az oszlopnak a szomszédos államok felé tájolt túloldalán a „MAGYARORSZÁG” és a „TÚR” felirat található. A jelzések

és feliratok elhelyezkedését az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

A magyar oszlop földrajzi és derékszögû koordinátái (a Balti magasság az oszlop csúcsára vonatkozik):

S–42 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 15,5775" Hosszúság = 22° 53’ 49,6140"

X = 5 315 185,14 m Y = 4 641 697,52 m H(Balti)= 122,69 m

WGS–84 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 14,5135" Hosszúság = 22° 53’ 43,6894" H(ellips)= 161,55 m

X = 3 942 457,93 m Y = 1 664 992,06 m Z = 4 713 574,70 m

Budapesti Sztereografikus Vetületi rendszerben:

X = – 59 063,60 m Y = – 287 356,63 m H(Balti)= 122,69 m

Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV):

X = 297 113,78 m Y = 937 311,29 m H(Balti)= 122,69 m

Irányszög a „TÚR” határjel magyar oszlopáról az S–42 rendszerben

a „TÚR” határjel román oszlopára: 101° 32’ 06",

a „TÚR” határjel ukrán oszlopára: 55° 23’ 40",

a magyar–román államhatárt jelölõ PP9-es számú magyar sokszögpontra: 151° 49’ 54",

a magyar–ukrán államhatárt jelölõ 1. számú határjel központjára: 332° 16’ 39".

Távolság a „TÚR” határjel magyar oszlopától az S–42 rendszerben

a „TÚR” határjel román oszlopáig: 86,4 méter,

a „TÚR” határjel ukrán oszlopáig: 86,4 méter,

a magyar–román államhatárt jelölõ PP9-es számú magyar sokszögpontig: 117,3 méter,

a magyar–ukrán államhatárt jelölõ 1. számú határjel központjáig: 30,3 méter.

III. Cikk
A Románia területén lévõ határoszlopot a Túr-határfolyó bal oldali szakadékos nyílt partján, az államhatárok találkozási

pontjától délkeletre 39,1 méter távolságra állították fel. Ezen oszlop Románia mélysége felé tájolt oldalán Románia

címere, a „ROMÂNIA” és a „TUR” felirat, az oszlopnak a szomszédos államok felé tájolt túloldalán „ROMÂNIA”

és a „TUR” felirat található. A jelzések és feliratok elhelyezkedését az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

A román oszlop földrajzi és derékszögû koordinátái (a Balti magasság az oszlop csúcsára vonatkozik):

S–42 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 14,9508" Hosszúság = 22° 53’ 53,6721"

X = 5 315 167,86 m Y = 4 641 782,19 m H(Balti) = 122,79 m

WGS–84 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 13,8868" Hosszúság = 22° 53’ 47,7481" H(ellips) = 161,66 m

X = 3 942 438,48 m Y = 1 665 075,26 m Z = 4 713 561,81 m

Budapesti Sztereografikus Vetületi rendszerben:

X = – 59 048,43 m Y = – 287 441,71 m H(Balti) = 122,79 m
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Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV):

X = 297 098,59 m Y = 937 396,36 m H(Balti) = 122,79 m

Irányszög a „TÚR” határjel román oszlopáról az S–42 rendszerben

a „TÚR” határjel magyar oszlopára: 281° 32’ 06",

a „TÚR” határjel ukrán oszlopára: 348° 29’ 46",

a magyar–román államhatárt jelölõ PP6-os számú román sokszögpontra: 176° 09’ 33",

a román–ukrán államhatárt jelölõ 1-es számú román határoszlopra: 89° 57’ 08".

Távolság a „TÚR” határjel román oszlopától az S–42 rendszerben

a „TÚR” határjel magyar oszlopáig: 86,4 méter,

a „TÚR” határjel ukrán oszlopáig: 67,7 méter,

a magyar–román államhatárt jelölõ PP6-os számú román sokszögpontig: 98,4 méter,

a román–ukrán államhatárt jelölõ 1-es számú román határoszlopig: 48,1 méter.

IV. Cikk
Az Ukrajna területén lévõ határoszlopot a Túr-határfolyó jobb oldali meredek, fás, bokros partján, az államhatárok

találkozási pontjától északkeletre 39,1 méter távolságra és az idõszakosan száraz Öreg-Túr-folyó régi medre és

e medren áthaladó töltés középvonalának metszéspontjában található magyar–ukrán államhatár 1. számú

határjelének központjától északkeletre 88,1 méter távolságra állították fel.

Ezen oszlop Ukrajna mélysége felé tájolt oldalán Ukrajna címere, az „�������” és a „���” felirat, az oszlopnak

a szomszédos államok felé tájolt túloldalán az „�	�����” és a „���” felirat található. A jelzések és feliratok

elhelyezkedését az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

Az ukrán oszlop földrajzi és derékszögû koordinátái (a Balti magasság az oszlop csúcsára vonatkozik):

S–42 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 17,1096" Hosszúság = 22° 53’ 53,1001"

X = 5 315 234,24 m Y = 4 641 768,68 m H(Balti)= 123,00 m

WGS–84 rendszerben:

Szélesség = 47° 57’ 16,0457" Hosszúság = 22° 53’ 47,1765" H(ellips)= 161,87 m

X = 3 942 397,61 m Y = 1 665 045,11 m Z = 4 713 606,63 m

Budapesti Sztereografikus Vetületi rendszerben:

X = – 59 114,47 m Y = – 287 426,54 m H(Balti)= 123,00 m

Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV):

X = 297 164,61 m Y = 937 381,23 m H(Balti)= 123,00 m

Irányszög a „TÚR” határjel ukrán oszlopáról az S–42 rendszerben

a „TÚR” határjel magyar oszlopára: 235° 23’ 40",

a „TÚR” határjel román oszlopára: 168° 29’ 46",

a magyar–ukrán államhatárt jelölõ 1. számú határjel központjára: 255° 22’ 32",

a román–ukrán államhatárt jelölõ 1. számú ukrán határoszlopra: 124° 37’ 42".

Távolság a „TÚR” határjel ukrán oszlopától az S–42 rendszerben

a „TÚR” határjel magyar oszlopáig: 86,4 méter,

a „TÚR” határjel román oszlopáig: 67,7 méter,

a magyar–ukrán államhatárt jelölõ 1. számú határjel központjáig: 88,1 méter,

a román–ukrán államhatárt jelölõ 1. számú ukrán határoszlopig: 57,3 méter.

V. Cikk
A „TÚR” határjel derékszögû koordinátái meghatározásának alapjául az érintett államok állami geodéziai

alaphálózatainak azon pontjai szolgáltak, melyek rendelkeztek a Kraszovszkij-ellipszoid 1942. évi Gauss-Krüger

vetületi koordinátákkal (hatfokos zóna), a Bessel-ellipszoid alapú Budapesti Sztereografikus vetületi koordinátákkal,

a WGS84 (ETRS89) alapfelületû koordinátákkal és a Magyarországon használatos EOV koordinátákkal.

A „TÚR” határjel oszlopainak tengerszint feletti magassági adatait GPS módszerrel határozták meg a Balti tengerszinti

felülethez (a Kronstadt-i öbölben elhelyezett vízmérce nullszint-jéhez) viszonyított magassági értékekkel rendelkezõ

alappontok segítségével.
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Az államhatárok a találkozási ponttól az alábbiak szerint haladnak:

Magyarország és Ukrajna között a határvonal elõször a Túr-határfolyóban, majd az idõszakosan száraz, Öreg-Túr-folyó

régi medrének közepén, általában északnyugati irányban halad a magyar–ukrán államhatáron felállított 1. számú

határjelig;

Magyarország és Románia között a határvonal a Túr-határfolyó közepén elõször délnyugati, majd déli, délkeleti

irányban halad;

Románia és Ukrajna között a határvonal a Túr-határfolyó közepén keleti irányban halad a román–ukrán államhatár

1. számú határjele irányában.

VI. Cikk
A „TÚR” határjel és az államhatárok terepi helyzetét a 3. számú mellékletként csatolt ~1:1000 méretarányú vázlat

tartalmazza.

VII. Cikk
A „TÚR” határjel ellenõrzése és karbantartása a Felek államai közötti, az államhatárra vonatkozó kétoldalú

megállapodásoknak megfelelõen történik, mindhárom fél részvételével.

VIII. Cikk
Jelen Jegyzõkönyv azon utolsó értesítés kézhezvételétõl számított 30 nap elteltével lép hatályba, amelyben a Felek

kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások befejezõdésérõl. Ezzel

egyidejûleg a Magyar Köztársaság, a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója és a Román Népi Köztársaság

államhatára találkozási pontja körzetének, Moszkvában, 1949. július 30-án aláírt leíró Jegyzõkönyve és mellékletei,

valamint a Magyar Köztársaság, Románia és Ukrajna államhatárainak találkozási pontjának megjelölésére felállított

„TÚR” határjel karbantartásáról és felmérésérõl Nyírbátorban, 2000. november 20. napján létrejött Jegyzõkönyv

hatályát veszti.

Kelt Budapesten, 2012. október 17. napján, három eredeti példányban, magyar, román és ukrán nyelven, mindhárom

nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

2810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 33. szám



1. számú melléklet a Jegyzõkönyvhöz
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A „TÚR” határjel vázlata 
 

~1:20 
 
 

A határjel oszlopának saját ország felé tájolt oldala 

Magyar oszlop Román oszlop Ukrán oszlop 

MAGYARORSZÁG ROMÂNIA PA H  

TÚR TUR  



2. számú melléklet a Jegyzõkönyvhöz
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A „TÚR” határjel vázlata 
 

~1:20 
 
 

A határjel oszlopának közös pont felé tájolt oldala 

Magyar oszlop Román oszlop Ukrán oszlop 

MAGYARORSZÁG ROMÂNIA P H  

TÚR TUR  



3. számú melléklet a Jegyzõkönyvhöz
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A „TÚR” határjel és az államhatárok 
terepi helyzetét tartalmazó vázlat 

~ 1:1000 
 
 



VI. Az Alkotmánybíróság határozatai,

teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság ügyrendjérõl

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján, a 17. § (1) bekezdés j) pontjában, a 22. § (4) bekezdésében, a 49. § (7) bekezdésében, az 50. § (1) bekezdésében,

az 55. § (1) bekezdésében, az 56. § (1) és (4) bekezdésében, az 57. § (6) bekezdésében, valamint az 59. §-ában foglaltak alapján,

az 50. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Alkotmánybíróság eljárásának részletes szabályait az alábbiakban

állapítja meg:

I. FEJEZET
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG SZERVEZETE

1. Az Alkotmánybíróság szervei

1. § (1) Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörét az Alaptörvény, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

(a továbbiakban: Abtv.) és az Alkotmánybíróság ügyrendje alapján

a) az Alkotmánybíróság teljes ülése (a továbbiakban: teljes ülés),

b) az Alkotmánybíróság tanácsai,

c) az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: elnök),

d) az Alkotmánybíróság elnökhelyettese (a továbbiakban: elnökhelyettes),

e) az Alkotmánybíróság tagja (a továbbiakban: alkotmánybíró),

f) az egyesbíró,

g) az Alkotmánybíróság fõtitkára (a továbbiakban: fõtitkár),

h) az Alkotmánybíróság bizottságai és

i) az Alkotmánybíróság Hivatala

útján gyakorolja.

(2) Az Alkotmánybíróság szervezetére, és ügyviteli mûködésére vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróság

szervezeti és mûködési szabályzata, illetve ügyviteli szabályzata állapítja meg.

2. A teljes ülés

2. § (1) A teljes ülés ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Abtv. és

az ügyrend a teljes ülés feladat- és hatáskörébe utal.

(2) Az Abtv.-ben meghatározott feladat- és hatáskörén túlmenõen a teljes ülés különösen

a) döntést hoz a hivatalból történõ eljárás megindításáról,

b) döntést hoz az Abtv. 33. §-ában meghatározott hatáskörben,

c) döntést hoz az Abtv. 34. §-a alapján az alaptörvény-ellenesség fennállásának megállapítása esetén,

d) döntést hoz az Abtv. 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a jogegységi határozat megsemmisítése

esetén,

e) döntést hoz az Abtv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörben,

f) döntést hoz az Abtv. 46. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, ha törvény megalkotásának

elmulasztását vagy törvény lényeges tartalmának hiányosságát állapítja meg,

g) döntést hoz az Abtv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörben törvény hatálybalépésének

felfüggesztésérõl,

2814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 33. szám



h) az Abtv. 70. § (2) bekezdése alapján teljes ülési állásfoglalást bocsát ki, az Alkotmánybíróság mûködését érintõ

szervezeti, személyügyi és mûködési kérdésekben teljes ülési határozatot hoz,

i) az elnök javaslatára dönt az Alkotmánybíróság szervezeti és mûködési szabályzatáról, illetõleg az egyéb

testületi mûködést és eljárást érintõ belsõ szabályzatokról,

j) meghatározza az Alkotmánybíróság tanácsainak összetételét és a tanácsvezetõk személyét,

k) meghatározza az Alkotmánybíróság állandó bizottságainak összetételét,

l) állást foglal az alkotmánybírók személyét és munkakörülményeit érintõ alapvetõ kérdésekben,

m) állást foglal az alapvetõ költségvetési kérdésekben.

3. § (1) A teljes ülés összehívását és napirendjének meghatározását az elnök a fõtitkár közremûködésével végzi.

(2) Rendkívüli ülés tartásáról – a napirend meghatározásával egyidejûleg – a teljes ülés, illetve kivételes indokból vagy

sürgõsség esetén az elnök saját hatáskörben vagy hét alkotmánybíró kezdeményezésére dönt.

4. § (1) Amennyiben a teljes ülés hatáskörébe tartozó döntés meghozatala érdekében szükséges, a teljes ülésen

meghallgatható az indítványozó, illetve képviselõje, a szakértõ, illetõleg részt vehetnek az elnök által esetenként

meghívott más személyek.

(2) A teljes ülésen a fõtitkár részt vesz.

(3) A teljes ülésrõl a fõtitkár négy munkanapon belül emlékeztetõt készít, melyet az elnök hagy jóvá, az elnök és a fõtitkár ír alá.

3. A tanácsok és az egyesbírói eljárás

5. § (1) Az Alkotmánybíróság – az Abtv.-ben és az ügyrendben a teljes ülés, illetve az egyesbíró hatáskörébe utalt esetek

kivételével – tanácsban hozza meg döntéseit.

(2) Az Alkotmánybíróságon három öttagú állandó tanács mûködik, háromtagú tanács – a 10. § végrehajtására, vagy

egyéb fontos okból – a teljes ülés döntésével alakítható.

(3) Minden alkotmánybíró tagja egy öttagú állandó tanácsnak.

(4) Az Alkotmánybíróság tanácsainak összetételét – az elnök javaslatára – három év idõtartamra a teljes ülés határozza

meg.

6. § (1) A tanácsvezetõ alkotmánybírót a teljes ülés az elnök javaslatára a tanács tagjai közül – a tanács létrehozása és személyi

összetételének meghatározása évében azzal egyidejûleg – egy évre választja meg. Az egyéves idõtartam leteltét

megelõzõen az elnök javaslatára a teljes ülés új tanácsvezetõt választ.

(2) A tanácsvezetõ alkotmánybíró tisztsége idõtartamának lejártát követõen három év elteltével választható ismét

tanácsvezetõvé.

7. § (1) Az 5. § (4) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott döntést a teljes ülés nyílt szavazással hozza meg.

(2) Ha a szavazás eredménytelen, az elnök újabb javaslata alapján újabb fordulót kell tartani. Az elnök újabb javaslatának

elõterjesztése során figyelembe veszi a teljes ülés álláspontját.

(3) A teljes ülés a tanácsok megalakításáról, tagjairól, és a tanácsvezetõ alkotmánybíró személyérõl szóló határozatát

az Alkotmánybíróság hivatalos lapjában és hivatalos honlapján közzéteszi.

(4) Az elnök vagy az alkotmánybírók több mint fele a tanácsok átalakítását, illetve a tanácsvezetõ alkotmánybíró

személyének megváltoztatását a feladatellátással összefüggõ különösen fontos okból jelen ügyrendben

meghatározott határidõ lejárta elõtt is kezdeményezheti.

8. § (1) A tanács munkáját a tanácsvezetõ szervezi és vezeti.

(2) A tanács ülésének összehívását és napirendjének meghatározását a tanácsvezetõ a fõtitkáron keresztül végzi.

(3) A tanácsvezetõ a tanács ülését ezen ügyrendben meghatározott ülésezési gyakoriságtól eltérõ idõpontra kivételesen,

az elnöknek történõ elõzetes bejelentés mellett hívhatja össze.

(4) A (3) bekezdés szerinti összehívásnak nincs helye, ha a tanács tagjaira szignált ügyek tekintetében határidõ-túllépés áll

fenn.

(5) Az ülés (3) bekezdés szerinti összehívására a tanács tagjainak több mint fele a tanácsvezetõnek javaslatot tehet.

(6) Rendkívüli ülés összehívásáról az eljáró tanács, a teljes ülés, illetve – sürgõsség esetén – a tanácsvezetõ dönt.
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9. § (1) A tanács tagjai a tanács ülésén tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.

(2) A tanács akkor jogosult tanácskozásra, ha az ülésén a tagok többsége jelen van. A távollévõ tag jogosult írásbeli

véleményét megküldeni a tagok részére.

(3) A tanács akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. A tanács döntését nyílt szavazással, tartózkodó

szavazat nélkül hozza.

(4) A tanács tagjának tartós akadályoztatása esetén a tag helyettesítésérõl a tanácsvezetõ javaslatára, a tanácsvezetõ

akadályoztatása esetén a tanács tagjai többségének javaslatára az elnök dönt. A tanácsvezetõ helyettesítésérõl szóló

döntésig a tanács ülését az elnök hívja össze.

(5) A tanács ülésén meghallgatható az indítványozó, a szakértõ, illetõleg részt vehetnek a tanácsvezetõ által esetenként

meghívott más személyek.

(6) A tanács ülésén a fõtitkár részt vehet.

(7) A tanács ülésérõl a tanácsvezetõ munkatársa az ülés berekesztésétõl, illetve befejezésétõl számított három

munkanapon belül emlékeztetõt készít, melyet a tanácsvezetõ ír alá.

(8) Az emlékeztetõt a fõtitkárnak meg kell küldeni, aki azt az alkotmánybírók és az Alkotmánybíróság munkatársai

rendelkezésére bocsátja.

10. § (1) Ideiglenes tanács létrehozásáról az elnök javaslata alapján a teljes ülés határoz.

(2) Legalább hét alkotmánybíró – az ideiglenes tanács létrehozása indokainak megjelölésével – az elnöknél

kezdeményezheti az ideiglenes tanács létrehozását, melynek alapján az elnök javaslatot tesz a teljes ülésnek.

(3) Az ideiglenes tanács összetételének és a tanácsvezetõ személyének meghatározására, határozatképességére,

döntéshozatalára, ülésezési rendjére és napirendjére az állandó tanácsokra vonatkozó rendelkezéseket kell

megfelelõen alkalmazni.

(4) Ideiglenes tanács a teljes ülés határozatával, a tanács céljának megjelölésével, egyedileg vagy tematikusan megjelölt

ügyekben, illetve ügycsoportokban történõ eljárásra, határozott – de legfeljebb egyéves – idõtartamra hozható létre.

Ha a meghatározott idõ lejár, a tanács feloszlik.

11. § Az Abtv. 55. § (5) bekezdésében meghatározott egyesbírói eljárásban az elnök által kijelölt két alkotmánybíró jár el,

a kijelölés három hónapra szól. Az egyesbíróként kijelölt alkotmánybíró tizennyolc hónap elteltével jelölhetõ ismét

egyesbírónak, kivéve, ha korábban történõ kijelölését kéri.

4. A testületi mûködés és munkaszervezés általános szabályai

12. § (1) Az Alkotmánybíróság évente legfeljebb két alkalommal (nyáron és télen), évente összesen legfeljebb ötvenhat nap

ítélkezési szünetet tart, melynek idõtartamát a teljes ülés minden évben június 30-ig, illetve november 30-ig állapítja

meg és teszi közzé.

(2) A teljes ülés és a tanácsok (a továbbiakban együtt: testületek) a rendes ülésszakban legalább kéthetente, szükség

esetén nagyobb gyakorisággal tartanak ülést.

(3) Az ülést az idõpont és a napirend meghatározásával – a fõtitkár közremûködésével – kell összehívni. Az ügyekben

született tervezetet, illetve feljegyzést vagy problematikát (a továbbiakban együtt: tervezet) a fõtitkár

az alkotmánybírók rendelkezésére bocsátja.

(4) Rendes ülésszakon kívül, továbbá a rendes ülések mellett rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés

összehívásának indokát, továbbá a javasolt idõpontot és napirendet meg kell jelölni.

(5) Amennyiben az összehívott testületi ülés nem határozatképes, az elnök, illetve a tanácsvezetõ megkísérli

a határozatképesség helyreállítását, ennek eredménytelensége esetén a döntést elhalasztja.

(6) Az ülések napirendjét az Alkotmánybíróság hivatalos honlapján közzé kell tenni.

13. § (1) A testületek üléseirõl emlékeztetõ készül, mely tartalmazza a testület jelen lévõ tagjainak felsorolását, az ülés

napirendjét, a lefolyt vita fõbb (érdemi) mozzanatait, továbbá az elnöknek (tanácsvezetõnek) a napirendi pontokra

vonatkozó esetleges összefoglalóját, valamint az ülés döntéseit, a szavazati arányokat, továbbá a különvélemény,

illetve párhuzamos indokolás megfogalmazását bejelentõ alkotmánybírók neveit.

(2) Az emlékeztetõ kijavítását, kiegészítését – annak rendelkezésre bocsátását követõ nyolc munkanapon belül – az ülés

bármelyik tagja indokolt javaslattal, írásban kezdeményezheti. A módosítási javaslatot a tanács a soron következõ

ülésén fogadja el, a teljes ülés esetén a fõtitkár az elnök egyetértésével átvezeti.

(3) Az emlékeztetõ tíz évig nem nyilvános.

2816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 33. szám



14. § (1) Az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjén szereplõ ügyek tárgyalásáról hangfelvétel készül.

(2) A tanács ülésérõl, valamint az egyéb – különösen személyi, vagy az Alkotmánybíróság mûködését érintõ kérdésben,

illetve különös jelentõségû ügyben történõ – tanácskozásról három alkotmánybíró javaslata alapján hangfelvétel

készül. Bármelyik alkotmánybíró kérésére nyilatkozatát hangfelvételen kell rögzíteni.

(3) A hangfelvételt az Alkotmánybíróság fõtitkára – az ülés idõpontjának és tárgyának megjelölésével – tíz évig megõrzi.

A hangfelvétel a megõrzés idõtartamáig nem nyilvános.

15. § (1) A fõtitkár a folyamatban lévõ ügyekrõl elektronikus nyilvántartó rendszert (ügylajstromot) vezet, mely tartalmazza

az elõadó alkotmánybírók nevét és az ügy érkezésére vonatkozó adatokat.

(2) Az ügylajstrom alapján a tanácsok féléves munkatervet készítenek, mely tartalmazza a beérkezett indítványok,

valamint a befogadott panaszindítványok tárgyalásának tervezett idõpontját, és az elõadó alkotmánybírók nevét.

A munkatervre az alkotmánybírók külön tesznek javaslatot.

(3) A munkatervet és módosításait az elnöknek be kell mutatni, és minden alkotmánybíró rendelkezésére kell bocsátani.

5. Az elnök

16. § (1) Az elnök az Abtv. 17. §-ában meghatározott feladatokon túl – a 17. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás

alapján – ellátja a jelen ügyrendben meghatározott feladatait.

(2) Az elnök az Alkotmánybíróság képviseletével összefüggõ feladatkörében [Abtv. 17. § (1) bekezdés g) pont] különösen

a) gondoskodik az Alkotmánybíróság tekintélyének megóvásáról,

b) személyesen vagy az általa erre felhatalmazott személyen keresztül képviseli az Alkotmánybíróságot

az Országgyûléssel, a Kúriával, az alapvetõ jogok biztosával, más állami szervekkel, illetve társadalmi és egyéb

szervezetekkel való kapcsolatban, illetve a nemzetközi kapcsolatokban,

c) személyesen vagy az általa erre felhatalmazott személyen keresztül képviseli az Alkotmánybíróságot

a nyilvánosság elõtt.

(3) Az Alkotmánybíróság mûködésére, illetve feladat- és hatáskörére vonatkozó témában minden nyilvános – különösen

szakmai, tudományos és társadalmi eseményen vagy rendezvényen történõ – szereplést, továbbá ilyen témájú

publikálást az alkotmánybíró az elnöknek elõzetesen bejelenti. Az alkotmánybíró az elnöknek bejelenti továbbá

az Alkotmánybíróság munkatársának az Alkotmánybíróság mûködésére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó

témában történõ, nagy nyilvánosság elõtti szereplését, továbbá az ilyen témájú jelentõsebb publikálását.

(4) Az elnök az Alkotmánybíróság tevékenységének összehangolásával, üléseivel és mûködésével összefüggõ

feladatkörében [Abtv. 17. § (1) bekezdés a)–c) és e)–f) pont] különösen

a) összehívja, megnyitja és vezeti, majd berekeszti az üléseket; megállapítja a szavazás eredményét, valamint

ügyel az ülések rendjére,

b) tanácskozási joggal részt vehet bármelyik bizottság ülésén,

c) a fõtitkár és a tanácsvezetõ közremûködésével összehangolja a tanácsok mûködését,

d) munkaértekezletet hívhat össze,

e) javaslattételi jogot gyakorol a tanácsok és bizottságok összetételének és vezetõinek, valamint feladatkörének

meghatározására és módosítására,

f) az Alkotmánybírósághoz érkezett indítványok intézésére kijelöli az elõadó alkotmánybírót (szignálás),

g) az elõadó alkotmánybíró kijelölését az elõadó alkotmánybíró tartós akadályoztatása, az egyenletes ügyteher

biztosítása vagy ügyhátralék feldolgozása, elfogultság, illetve kizárás miatt, továbbá az elõadó alkotmánybíró

kérelmére megváltoztathatja (átszignálás),

h) az ügy szignálásakor, illetve az eljárás során bármikor dönthet arról, hogy a tanács elé tartozó ügyet a teljes ülés

elé terjeszti,

i) a fõtitkár javaslatára kiadja az ügyviteli szabályzatot, illetve a fõtitkár, vagy a gazdasági vezetõ javaslatára kiadja

az Alkotmánybíróság testületi mûködését és eljárását nem érintõ, további intézménymûködtetési és

munkáltatói jogkörrel összefüggõ szabályzatokat.

(5) Az elnök az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó ügyek ésszerû idõn belüli elintézésével összefüggõ

feladatkörében [Abtv. 17. § (1) bekezdés d) pont]

a) az ügy szignálásakor, illetve az ügy tárgyalásáig meghatározhatja az ügy tárgyalási határnapját, továbbá

elrendelheti az ügy soron kívüli vagy gyorsított eljárásban történõ intézését,

b) meghosszabbíthatja a tervezet elkészítésének határidejét,
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c) meghatározhatja a megtárgyalt tervezet ismételt napirendre tûzésének idõpontját vagy határidejét,

d) a fõtitkár és a tanácsvezetõ alkotmánybírók közremûködésével nyomon követi a határidõk megtartását.

(6) Az elnök az Abtv. 23. §-a szerinti elõzetes normakontroll, és a 25. §-a szerinti bírói kezdeményezés elbírálására

az elõadó alkotmánybírót soron kívül jelöli ki.

6. Az elnökhelyettes

17. § (1) Az elnökhelyettest – az elnök javaslatára – a teljes ülés titkos szavazással választja meg.

(2) Ha a szavazás eredménytelen, az elnök újabb javaslata alapján újabb választási fordulót kell tartani.

7. Az alkotmánybíró

18. § (1) Az alkotmánybíró az Abtv. 10. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okot köteles bejelenteni az elnöknek.

Az összeférhetetlenségi okot az elnök vagy bármely más alkotmánybíró is bejelentheti.

(2) Az alkotmánybíróvá újonnan választott személlyel szemben – az Abtv. 10. § (2) bekezdése alapján – tíz nap elteltével,

az alkotmánybíróval szemben haladéktalanul összeférhetetlenségi eljárás indul, ha az alkotmánybíró

az összeférhetetlenség fennállását vitatja, vagy nem jelenti be az elnöknek azt a tényt, hogy az összeférhetetlenséget

megszüntette.

(3) Az elnök a bejelentés alapján az érintett alkotmánybírót írásban értesíti, és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint

az összeférhetetlenségi eljárásban nyolc napon belül a teljes ülést összehívja.

(4) Ha a teljes ülés az összeférhetetlenséget megállapítja, a határozatban egyúttal felhívja az érintett alkotmánybírót,

hogy az összeférhetetlenségi okot tíz napon belül szüntesse meg. Egyidejûleg az Abtv. 12. §-ában meghatározott

jogkövetkezményt kell alkalmazni.

(5) Az elnök az összeférhetetlenséget megállapító alkotmánybírósági ülés idõpontjától számított tíz nap elteltével a teljes

ülést haladéktalanul ismét összehívja.

(6) A teljes ülés többségi határozattal állapítja meg az összeférhetetlenségi ok megszûnését, ennek hiányában indokolt

határozattal megállapítja az Abtv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Alkotmánybíróságban betöltött tagság

megszûnését.

19. § (1) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság – az Abtv. 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján – kizárással történõ

megszüntetésére az elnök vagy öt alkotmánybíró tehet javaslatot. A javaslatot írásban, a kizárással kapcsolatos ok és

az azt alátámasztó körülmények megjelölésével kell benyújtani.

(2) Az elnök a javaslatról az érintett alkotmánybírót írásban értesíti, és az elõterjesztésétõl számított nyolc napon belül

a teljes ülést – az írásbeli javaslat megküldésével – összehívja.

(3) A teljes ülés az érintett alkotmánybírót meghallgatja, szükség esetén a tényállás tisztázására öt alkotmánybíróból álló

vizsgálóbizottságot jelöl ki. A vizsgálóbizottságnak nem lehet tagja az az alkotmánybíró, aki a kizárásra javaslatot tett.

(4) A vizsgálóbizottság az eljárását tizenöt napon belül lefolytatja, a vizsgálat lezárásától számított nyolc napon belül

a teljes ülés számára írásos jelentést, valamint a kizárásra vagy a kizárás mellõzésére vonatkozó javaslatot készít.

(5) A vizsgálóbizottság adatokat kérhet be és bárkit meghallgathat. A vizsgálóbizottság által tett megállapításokat és azok

bizonyítékait meg kell ismertetni az érintett alkotmánybíróval, módot kell részére adni, hogy azokra észrevételt

tehessen, és további bizonyítást javasolhasson. Az érintett alkotmánybíró által tett nyilatkozatokról és javaslatokról

jegyzõkönyvet kell felvenni.

(6) Az elnök a jelentés elkészültét követõ nyolc napon belül – a jelentés és a kizárási javaslat megküldésével – teljes ülést

hív össze.

(7) A teljes ülés a kizárás kérdésében – az érintett alkotmánybíró meghallgatása, illetve ismételten lehetõvé tett

meghallgatásának eredménytelensége és a jelentés megvitatása után – titkos szavazással hoz határozatot.

(8) Ha a kizárásra irányuló javaslat az Abtv. 16. § (5) bekezdésében meghatározott tényállásra vonatkozik és

az Alkotmánybíróság a kizárási ok fennállását megállapítja, az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság tagjai közül

kizárja.

(9) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság a kizárást kimondó alkotmánybírósági határozat meghozatalának napján

szûnik meg.
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20. § (1) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság Abtv. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján felmentéssel történõ

megszüntetésére az elnök vagy legalább öt alkotmánybíró tehet írásban – a felmentési ok megjelölésével – indokolt

javaslatot.

(2) Az elnök a javaslat elõterjesztésétõl számított nyolc napon belül a teljes ülést – az írásbeli javaslat megküldésével –

összehívja.

(3) A teljes ülés a felmentés kérdésében – az érintett alkotmánybíró meghallgatása, illetve ismételten lehetõvé tett

meghallgatásának eredménytelensége és a javaslat megvitatása után – titkos szavazással hoz határozatot.

(4) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság a felmentést megállapító alkotmánybírósági határozat meghozatalának

napján megszûnik.

21. § (1) Az Abtv. 14. §-a alapján benyújtott, mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt az elnök haladéktalanul átadja

megvizsgálásra a gazdasági és személyügyi bizottságnak, az érintett alkotmánybírót írásban értesíti, és mindezt

a következõ teljes ülésen bejelenti.

(2) A bizottság a vizsgálatát legkésõbb tizenöt napon belül lefolytatja, a vizsgálat lezárásától számított nyolc napon belül

a teljes ülés számára írásos jelentést és a mentelmi jog felfüggesztésére vagy annak mellõzésére vonatkozó javaslatot

készít.

(3) Az elnök a jelentés elkészültét követõ nyolc napon belül teljes ülést hív össze.

(4) Az érintett alkotmánybíró a bizottság elõtt és a teljes ülésen jogosult ismertetni álláspontját.

(5) A teljes ülés a mentelmi jog felfüggesztése kérdésében – az érintett alkotmánybíró meghallgatása, illetve ismételten

lehetõvé tett meghallgatásának eredménytelensége, valamint a jelentés megvitatása után – titkos szavazással hoz

határozatot.

8. A fõtitkár

22. § (1) A fõtitkár személyére az elnök tesz javaslatot a teljes ülésnek, és a teljes ülés választja meg nyílt szavazással.

(2) Ha a szavazás eredménytelen, az elnök újabb javaslata alapján újabb választási fordulót kell tartani.

9. A bizottságok

23. § (1) A bizottságok a teljes ülés és az elnök véleményezõ, javaslattevõ, valamint – a teljes ülés, illetve az elnök

felhatalmazásával – döntés-elõkészítõ, vagy ellenõrzõ szervei.

(2) A bizottság állandó vagy ideiglenes bizottság formájában hozható létre.

(3) Ideiglenes bizottság a teljes ülés határozatában megjelölt feladatra, határozott, de legfeljebb egyéves idõtartamra

hozható létre.

(4) A bizottság a mûködési területét érintõ bármely kérdést megtárgyalhat, a teljes ülés, illetve az elnök felkérésére,

a felkérésben megjelölt tárgyban vizsgálatot folytat, ajánlást és véleményt készít.

(5) A bizottság a (3) bekezdésben megjelölt felkérésre vonatkozó javaslatot terjeszthet az elnök vagy a teljes ülés felé.

(6) Az Alkotmánybíróságon állandó bizottságként az ügyrendi bizottság, a gazdasági és személyügyi bizottság, valamint

a tudományos és nemzetközi bizottság mûködik.

(7) A teljes ülés további állandó vagy ideiglenes bizottság felállítását is elhatározhatja.

(8) A bizottság legalább három tagból áll, elnökeit és tagjait az elnök javaslatára a teljes ülés az alkotmánybírók közül

állandó bizottság esetén három évre, ideiglenes bizottság esetén a kijelölésben meghatározott idõtartamra jelöli ki.

10. Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók

24. § (1) Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottak

szerint

a) alkotmánybírói törzskari tagozódásban az alkotmánybíró részére döntés-elõkészítési és az alkotmánybíró által

meghatározott egyéb feladatokat, illetve

b) egyéb szervezeti egységekben a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott feladatokat

látnak el.

(2) Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók nyilvános politikai szereplést nem

vállalhatnak, politikai tevékenységet végzõ szervezetben tisztséget nem viselhetnek, jogalkotási feladatokban nem
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vehetnek részt, továbbá nem végezhetnek más olyan tevékenységet, illetve nem tanúsíthatnak olyan magatartást,

amely az Alkotmánybíróság jó hírnevét és pártatlanságát veszélyezteti.

(3) Az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók a folyamatban lévõ ügyek tekintetében

a döntések elõkészítése és a döntések tervezetének tartalma tekintetében titoktartásra kötelezettek, továbbá

a folyamatban lévõ ügyekben a média részére nyilatkozatot nem adhatnak.

II. FEJEZET
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELJÁRÁSA

11. Fõtitkári elõkészítõ eljárás

25. § (1) Az Alkotmánybíróság eljárásának elõkészítését az Abtv. 55. §-a alapján a fõtitkár végzi.

(2) A fõtitkár az Alkotmánybíróságra érkezõ (az Alkotmánybíróságnak, az elnöknek, a fõtitkárnak, az alkotmánybírónak

címzett) beadványt a beérkezés után megvizsgálja, hogy az megfelel-e az Abtv.-ben meghatározott feltételeknek,

illetve az egyéb törvényes követelményeknek, ezáltal alkalmas-e az alkotmánybírósági eljárás megindítására.

(3) A beadvány – Abtv. 55. § (2) bekezdésében meghatározott – vizsgálatát követõen a fõtitkár válaszlevélben tájékoztatja

a beadványozót arról, hogy

a) az alkotmánybírósági eljárás megindítására törvényes lehetõség nincs, mert azt az Abtv. 55. § (4) bekezdése

kizárja,

b) a beadványt a hatáskörrel rendelkezõ más szervnek vagy hatóságnak megküldi, ha a beadvány tartalmából

kétségkívül megállapítható az Alkotmánybíróság hatáskörének hiánya és a hatáskörrel rendelkezõ szerv,

c) a beadvány tartalmából kétségkívül megállapítható, hogy az abban foglalt alkotmányjogi kérdés az Abtv.

alapján ítélt dolognak minõsül, és a körülmények alapvetõ megváltozása nélkül ismételten elõterjesztett

beadvány elbírálására nincs jogi lehetõség,

d) a beadvány nem felel meg a törvényben elõírt alaki vagy tartalmi követelményeknek.

(4) Ha a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott hiányosság elõre láthatóan pótolható, a fõtitkár a tájékoztatással

egyidejûleg – az Abtv. 55. § (3) bekezdése szerint – a jogkövetkezmények ismertetésével és harminc napos határidõ

megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a beadványozót.

(5) A jogi képviselõ szabályszerû meghatalmazását a beadványhoz csatolni kell, annak elmaradása vagy az ügyrend

rendelkezéseitõl eltérõ módon történõ benyújtása hiánypótlásra okot adó körülmény.

(6) Ha a beadványozó a (3)–(5) bekezdésben meghatározott tájékoztatás és a hiánypótlásra való felhívás ellenére a hiányt

– a megadott határidõben – nem pótolja, az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti.

(7) Ha az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 53. § (2) bekezdésétõl eltérõen közvetlenül az Alkotmánybíróságnál nyújtották

be, és az ügyben elsõ fokon eljárt bíróság a beadvány tartalmából megállapítható, a beadványt a fõtitkár megküldi

a bíróságnak.

26. § (1) A fõtitkár az elbírálásra alkalmas indítvány nyilvántartásba vételérõl, valamint az eljárás megindításáról tájékoztatja

az indítványozót.

(2) Az alkotmányjogi panasz alapján indult eljárásban a fõtitkár tájékoztatást kér az alkotmányjogi panaszt megküldõ

elsõfokú bíróságtól, hogy a Kúria elõtti felülvizsgálati eljárás, jogorvoslat a törvényesség érdekében, illetve perújítás

folyamatban van-e, továbbá született-e döntés a jogerõs ügydöntõ határozat végrehajtásának felfüggesztésérõl.

(3) Az elõkészítõ eljárás gyorsítása érdekében a tudakozódásra, felvilágosítás kérésére és adására, valamint a 25. §

(4)–(5) bekezdésében meghatározott hiánypótlás keretében az egyszerû hiánypótlás bekérésére indokolt esetben

rövid úton (távközlési és elektronikus eszköz igénybevételével) is sor kerülhet, ha a megkeresett kiléte és távközlési

vagy elektronikus elérhetõsége nem kétséges (beazonosítható), és a közlés tudomásulvételére a megkeresett

jogosult. A megkeresés megtörténtét, idõpontját és a megkeresett általi fogadását az ügy aktáján fel kell tüntetni.

(4) A fõtitkár az Abtv. 55. § (5) bekezdésében meghatározott egyesbírói végzésre javaslatot tesz, a végzést elõkészíti.

(5) A fõtitkár a formai, illetve tartalmi szempontból eljárásra alkalmas indítványt az elõadó alkotmánybíró kijelölése

(szignálás) érdekében az elnöknek bemutatja.

(6) A fõtitkár az Abtv. 25. §-a szerinti bírói kezdeményezés esetén a feladatait soron kívül köteles ellátni.

(7) Az indítványok és egyéb beadványok nyilvántartásba vételére és az iratok kezelésére vonatkozó részletes

rendelkezéseket az Alkotmánybíróság ügyviteli szabályzata tartalmazza.
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12. Jogi képviselet

27. § (1) A képviseleti jogosultságot az ügyvéd (ügyvédi iroda), a jogvédõ társadalmi szervezet képviselõje, illetve az európai

közösségi jogász a polgári perrendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Pp.) szerinti teljes bizonyító erejû

magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással, a jogtanácsos az indítványozó szervezettel fennálló

munkaviszonyát vagy megbízását igazolja. A meghatalmazásnak az Alkotmánybíróság elõtti eljárásban való

képviseletre kell vonatkoznia.

(2) A jogtanácsosnak a jogtanácsosi igazolvány másolatát csatolnia kell az indítványhoz.

(3) Amennyiben az Abtv. szerint a képviseleti jogosultság vagy személyes eljárás igazolásához jogi szakvizsga

bizonyítvány szükséges, akkor a meghatalmazáshoz a jogi szakvizsga bizonyítvány másolatát csatolni kell. Ha

a kamarai tagságnak, vagy bírói kinevezésnek feltétele a szakvizsga megléte (ügyvéd, közjegyzõ, bíró esetén) és

az indítványozó az Abtv. 51. § (3) bekezdése alapján saját ügyében nyújt be indítványt, szakvizsga bizonyítvány

másolatát nem kell csatolnia.

(4) A fõtitkár és az elõadó alkotmánybíró az ügy vizsgálata során, kétség esetén a (2)–(3) bekezdésben meghatározott

jogtanácsosi igazolvány, illetve szakvizsga bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített vagy közokiratba foglalt másolatát

bekérheti.

(5) A védõ, a képviselõ, és a pártfogó ügyvéd alapeljárás szerinti meghatalmazásának, illetve kirendelésének hatálya

az Alkotmánybíróság elõtti eljárásra nem terjed ki.

(6) A jogi képviselõnek a beadványt aláírásával kell ellátnia.

(7) Ha az Alkotmánybíróság eljárása alatt a jogi képviselõ meghatalmazása bármely okból megszûnik, akkor

az Alkotmánybíróság felhívja az indítványozót, hogy tizenöt napon belül állítson új meghatalmazottat, és csatoljon új,

szabályszerû meghatalmazást. Amennyiben ennek az indítványozó nem tesz eleget, az Alkotmánybíróság az eljárást

megszünteti.

13. Határidõ és igazolási kérelem

28. § (1) A beadványt a benyújtására nyitva álló törvényi határidõben, az egyéb határidõhöz kötött eljárási cselekményt

a megtételére megjelölt határidõben kell az érkeztetésére az Abtv. alapján jogosult szervhez személyesen benyújtani,

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A határidõ elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha

a beadványt legkésõbb a határidõ utolsó napján hivatali idõben benyújtották vagy ajánlott küldeményként postára

adták. A beadvány távközlési eszköz útján történõ benyújtásának nincs helye.

(2) Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidõ a kézbesítést, illetve a jogszabály hatályba lépését követõ

napon kezdõdik. Ha a határidõ utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidõ csak az azt követõ legközelebbi

munkanapon jár le.

(3) Igazolási kérelem elõterjesztésére kizárólag az alkotmányjogi panasz elõterjesztésére nyitva álló hatvan napos

határidõ elmulasztása esetén kerülhet sor.

(4) Ha az igazolási kérelmet elkésve terjesztették elõ, továbbá ha az elmulasztott cselekményt a kérelem elõterjesztésével

egyidejûleg az indítványozó nem pótolta, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül vissza kell utasítani.

(5) Az igazolási kérelemben elõ kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét

valószínûvé teszik.

(6) Az igazolási kérelem tárgyában – a fõtitkár javaslatára – az Alkotmánybíróság egyesbírói eljárásban dönt. Az igazolási

kérelmet méltányosan kell elbírálni.

(7) Ha az egyesbíró az igazolási kérelemnek helyt ad, a pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha azt

az indítványozó az elmulasztott határidõn belül teljesítette volna.

14. Egyesbírói eljárás

29. § (1) Az egyesbíró az indítványt érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja, ha az indítványozó a 25. § (3) és (6) bekezdésében

foglalt tájékoztatást nem fogadja el, és az Abtv. 55. §-ában foglalt feltételek fennállnak, illetve a beadvány a 25. §

(4) bekezdésében foglalt hiánypótlást követõen továbbra sem felel meg a törvényben elõírt alaki és tartalmi

követelményeknek.

(2) Ha a 25. § (7) bekezdés szerint az ügyben elsõ fokon eljárt bíróság a beadvány tartalmából egyértelmûen nem

állapítható meg, a beadványt az egyesbíró végzéssel visszautasítja.
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15. Alkotmányjogi panasz befogadása

30. § (1) Az alkotmányjogi panasz befogadhatóságát az elõadó alkotmánybíró késedelem nélkül megvizsgálja. Ha a panasz

visszautasításának feltételei nem állapíthatók meg, a panaszt be kell fogadni.

(2) Az Alkotmánybíróság visszautasítja az alkotmányjogi panaszt, ha

a) az Abtv. 29. §-ában foglalt feltételek nem állnak fenn,

b) a felvetett alkotmányossági problémát az Alkotmánybíróság az Abtv. 31. §-a szerint korábban már elbírálta,

c) az indítványozó érintettsége nem állapítható meg, vagy azt nem jogosult terjesztette elõ,

d) az indítvány elkésett, és igazolási kérelemnek nincs helye vagy az indítványozó igazolási kérelmet nem

terjesztett elõ vagy azt az Alkotmánybíróság elutasította,

e) az indítványozó a jogorvoslati lehetõségeit nem merítette ki,

f) az indítvány elbírálása nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe,

g) a hiánypótlás vagy egyéb nyilatkozat elmaradt, amely az ügy elbírálását ellehetetleníti,

h) az indítvány egyéb okból nem felel meg a törvényi feltételeknek.

(3) Az Abtv. 56. §-a szerinti befogadási eljárást az alkotmányjogi panasz alapján akkor is le kell folytatni, ha

az alkotmányjogi panasz benyújtása mellett az indítványozó felülvizsgálatot is kezdeményezett.

(4) A befogadási eljárásban az érintettséget és a befogadási kritériumok fennállását minden indítványozó tekintetében

egyedileg kell vizsgálni.

(5) Több érintett által benyújtott, az Alaptörvényben biztosított azonos jog sérelmére és alkotmányos összefüggésre

alapított, azonos tárgyú indítvány esetén az Alkotmánybíróság az ügy érdemi vizsgálatát az elsõ befogadást követõen

elvégezheti. Az érdemi döntés következményei a többi azonos tárgyú, de még nem befogadott indítványra a döntés

érdemétõl függõen megfelelõen alkalmazandóak.

31. § (1) A panasz befogadására irányuló javaslatáról az elõadó alkotmánybíró feljegyzést készít. Ha az elõadó alkotmánybíró

a panasz befogadásának visszautasítását javasolja, végzéstervezetet készít.

(2) A feljegyzést, illetve végzést – a 42. § szerint – az Alkotmánybíróság tagjainak rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az Abtv. 49. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a panasz befogadásáról a teljes ülés dönt, ha

a) a 49. § (6) bekezdés ba) pontja szerint a tanács tagjainak többsége azt indítványozza, illetve

b) a tanács ülését megelõzõ munkanapig az Abtv. 49. § (6) bekezdés bb), illetve bc) pontja szerinti, a teljes ülés elé

terjesztésre történõ kezdeményezés érkezett.

(4) A panasz visszautasításáról szóló végzést a visszautasítás okának és indokának rövid megjelölésével kell megindokolni.

(5) A végzést az indítványozóval, valamint az elsõfokú bírósággal kell közölni. A panasz befogadásáról az elõadó

alkotmánybíró az indítványozót és az elsõfokú bíróságot értesíti, más érdekeltet értesíthet.

(6) Az elõadó alkotmánybíró a panasz befogadásáról szóló döntés helyett a panasz érdemi elbírálását tartalmazó

határozat-tervezetet a testület elé terjesztheti.

16. A felülvizsgálati eljárás és az alkotmányjogi panasz

32. § (1) Az Abtv. 26. § (1) bekezdés b) pontjában, 27. § b) pontjában és 56. § (2) bekezdésében foglalt jogorvoslati lehetõség

kimerítésének kötelezettsége nem vonatkozik a felülvizsgálatra mint rendkívüli jogorvoslatra. Az Abtv. 26. §

(1) bekezdése és 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz akkor is benyújtható, ha törvény felülvizsgálati kérelem vagy

indítvány benyújtását is lehetõvé teszi.

(2) Az (1) bekezdésre figyelemmel az Abtv. 27. §-a alkalmazásában az ügy érdemében hozott, vagy a bírósági eljárást

befejezõ döntésnek minõsül és alkotmányjogi panasszal megtámadható, illetve az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján

alkotmányjogi panasszal megtámadható a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott olyan döntése is, mely

a) a megtámadott határozatot hatályában fenntartja, vagy

b) a jogerõs határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi és helyette, illetve az elsõfokú határozat

helyett új és a jogszabályoknak megfelelõ határozatot hoz, vagy

c) a jogerõs határozatot megváltoztatja és a törvénynek megfelelõ új határozatot hoz, vagy

d) a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti,

feltéve, hogy az indítványozó a jogerõs döntést az Alkotmánybíróság elõtt nem támadta meg.
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(3) Az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz benyújtásának nincs helye

a) a Kúria felülvizsgálati kérelmet, illetve indítványt elutasító döntésével szemben, ha a kúriai elutasítás indoka

a hiánypótlás vagy kiegészítés elmaradása, vagy a felülvizsgálatra nyitva álló határidõ indítványozó általi

elmulasztása,

b) a Kúria hatályon kívül helyezõ és új eljárásra utasító döntésével szemben [az eljárás még folyamatban van].

17. Az indítvány vizsgálata

33. § (1) Az elõadó alkotmánybíró az indítványt a kézhezvétel után megvizsgálja, és

a) ha azt állapítja meg, hogy az indítvány kiegészítésre vagy kijavításra szorul, rövid határidõ tûzésével és

a hiányok megjelölése mellett – végzésben – hiánypótlásra szólítja fel az indítványozót, és egyben figyelmezteti

õt, hogy ha az indítványt újból hiányosan vagy elkésetten adja be, az Alkotmánybíróság azt visszautasítja,

illetõleg hiányos tartalma szerint bírálja el,

b) ha a hiánypótlás eredményeként jut arra a következtetésre, hogy az indítvány elbírálására

az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre, elõterjesztést tesz az indítvány áttételére.

(2) Ha az indítvány hiányosságát a kitûzött határidõ alatt az indítványozó pótolja, azt úgy kell tekinteni, mintha már

eredetileg is helyesen adták volna be.

(3) A határidõ eredménytelen eltelte esetén az Alkotmánybíróság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az ügyben.

Amennyiben az adatok hiányossága a döntést ellehetetleníti, az indítványt végzésben visszautasítja.

34. § (1) Az egymással összefüggõ vagy azonos tartalmú ügyek elõadó alkotmánybíró által elrendelt egyesítése és arról

egyúttal az indítványozó értesítése – fõtitkári bemutatás alapján – végzéssel történik. A magasabb sorszámú ügyet

vagy ügyeket kell az alacsonyabb sorszámú ügyhöz egyesíteni.

(2) Az egyesítés során nem lehet eltekinteni a befogadási kritériumok – különösen az érintettség – fennállásának

valamennyi indítványozó tekintetében egyedileg történõ vizsgálatától.

(3) A különbözõ alkotmánybírókra szignált ügyek esetén az érintett alkotmánybírók közti egyeztetés alapján, elnöki

szignálás után kerül sor az egyesítésre.

(4) Az elõadó alkotmánybíró az Abtv. alapján elrendelheti az ügy egyes kérdéseinek elkülönítve történõ elbírálását.

35. § Az alkotmányjogi panasz eljárásban indítvány-kiegészítést az érdemi tervezetnek a testület általi tárgyalásra

kitûzéséig lehet benyújtani, ezt követõen új ügyként kell elbírálni.

36. § (1) Az Alkotmánybíróság az indítványok érdemében a rendelkezésre álló iratok alapján dönt, valamint az ügy

eldöntéséhez szükséges, az Abtv.-ben meghatározott bármelyik bizonyítási eszközt felhasználhatja.

(2) Az elõadó alkotmánybíró dönt az ügyben az Abtv. 57. § (2) bekezdése szerinti szervekkel összefüggõ véleményezési

eljárás lefolytatásáról. Ha az elõadó alkotmánybíró szükségesnek tartja, megkeresõ végzésben fordul

a véleményezésre felkért szerv vagy szervezet vezetõjéhez, különösen a vizsgált jogszabály megalkotójához, illetve

a törvény kezdeményezõjéhez (a vizsgált jogszabály tárgya tekintetében felelõs miniszterhez), illetve – mérlegelés

alapján – az igazságügyért felelõs miniszterhez is.

(3) Az elõadó alkotmánybíró a megkeresést a felkért szerv vezetõjéhez intézi és tõle kér választ.

(4) A megkeresésben az elõadó alkotmánybíró ismerteti az alkotmányjogi problémát vagy a végzés mellékleteként

megküldi – az indítványozó vagy az indítványban szereplõ más személyek személyes adatainak törlését követõen,

illetve az indítványozó hozzájárulása birtokában – az indítvány másolatát, valamint ismerteti azt a jogi kérdést, amire

a megkeresés irányul.

(5) A válaszadásra adott határidõ kivételesen, az indítvány elbírálásának sürgõsségére tekintettel lehet harminc napnál

rövidebb.

(6) Az elnök, vagy – az ügy tanácsban történõ tárgyalása esetén – a tanácsvezetõ a saját kezdeményezésére vagy az ügy

elõadó alkotmánybírója javaslatára az Abtv. 57. § (2) bekezdése alapján elrendelheti az indítványozó, az ellenérdekû

fél, illetve azok képviselõje, illetve a kérelem elbírálásához szükséges harmadik személy vagy szerv (szervezet)

– különösen a (2) bekezdésben meghatározott szervezet – nyilatkozatának beszerzését, vagy személyes

meghallgatását.
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(7) Amennyiben az ügy eldöntéséhez szükséges, az elõadó alkotmánybíró iratanyag megküldése céljából megkeresheti

az elsõfokú bíróságot [Abtv. 57. § (3) bekezdés]. Az eljárás befejezését követõen a bekért bírósági iratanyagot

az Alkotmánybíróság döntésével együtt vissza kell küldeni az alapügyben eljárt bíróságnak.

(8) Az elõadó alkotmánybíró vagy a testület döntése esetén bármely állami szerv, társadalmi szervezet, alapítvány, illetve

egyház írásban ismertetheti az Alkotmánybírósággal az üggyel kapcsolatos jogi álláspontját, amennyiben ezt

az Alkotmánybíróságtól kérelmezte.

37. § (1) A személyes meghallgatásra és a nyilvános meghallgatásra legkorábban az ügyben készült tervezet elsõ tárgyalását

követõen kerülhet sor.

(2) Amennyiben az Alkotmánybíróság személyes meghallgatást rendelt el, az indítványozó, illetve az ellenérdekû fél

képviselõjét értesíteni kell, és határidõ tûzése mellett figyelmeztetni, hogy írásban nyilvános meghallgatás tartását

indítványozhatja.

(3) A nyilvános meghallgatás tartásának megadott határidõn belüli indítványozására irányuló nyilatkozat elmaradása

esetén úgy kell tekinteni, hogy a nyilvános meghallgatást nem kérik.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott indítványról az elnök, vagy a tanácsvezetõ öt munkanapon belül dönt.

Az Alkotmánybíróság a nyilvános meghallgatásra irányuló indítványt elutasítja, ha attól az ügy érdemi elõmozdítása

nem várható.

38. § (1) A nyilvános meghallgatás idõpontját úgy kell meghatározni, hogy arról a meghívottak legalább öt munkanappal

korábban tudomást szerezzenek. Ez az idõtartam indokolt esetben lerövidíthetõ.

(2) A nyilvános meghallgatásra az elnök, illetve a tanácsvezetõ (a továbbiakban: az ülés elnöke) hívja meg azokat, akiknek

a meghallgatását az Abtv. és az ügyrend lehetõvé teszi, és szükségesnek tartja.

(3) A nyilvános meghallgatás idõpontját és a meghallgatáson részt vevõ személyek nevét az Alkotmánybíróság honlapján

közzé kell tenni, és elõzetes bejelentkezés alapján lehetõséget kell biztosítani egyéb személyek részvételére.

Az Alkotmánybíróság elnöke a nyilvános meghallgatás szabályszerû lefolytatása, méltóságának és biztonságának

megõrzése érdekében vagy a férõhelyek korlátozottsága okán a hallgatóság létszámát meghatározhatja.

(4) A személyes meghallgatást és a nyilvános meghallgatást az ülés elnöke nyitja meg, majd az elõadó alkotmánybíró

ismerteti az ügy lényegét. Ezt követõen az elõadó alkotmánybíró, majd a többi alkotmánybíró kérdést intézhet

a meghallgatott személyekhez.

(5) A meghallgatott személynek elõzetesen meghatározott idõkeret áll rendelkezésére az álláspontja – az indítványozó,

illetve az ellenérdekû fél esetében jogi képviselõje útján történõ – kifejtésére.

(6) A nyilvános ülést az ülés elnöke nyitja meg, vezeti, és rekeszti be. Az ülés elnöke meghatározza az ülésen teljesítendõ

cselekmények sorrendjét, valamint gondoskodik a nyilvános ülés rendjének a fenntartásáról. A nyilvános

meghallgatást az ülés elnöke indokolt döntésével elhalaszthatja.

(7) A személyes meghallgatásról és a nyilvános meghallgatásról jegyzõkönyv és hangfelvétel készül.

(8) A 49. § (3) bekezdése szerint bírsággal sújtható az, akinek szándékos magatartása késlelteti vagy akadályozza

a nyilvános meghallgatás rendjét, illetve befejezését.

39. § (1) Az Abtv. 27. §-a szerinti büntetõ, illetve szabálysértési ügyben hozott döntéssel összefüggésben benyújtott panasz

esetén a szóbeli meghallgatás keretében az nyilváníthat véleményt, akire nézve a sérelmezett döntés rendelkezést

tartalmaz, továbbá akinek meghallgatását az elnök vagy a tanácsvezetõ szükségesnek tartja. Nyilatkozattételre

hívható fel különösen az ügyész vagy az (alap)eljárást kezdeményezõ más szervezet.

(2) Amennyiben tanúvédelmi program keretébe tartozó személy meghallgatása szükséges, a Tanúvédelmi Szolgálat

útján kell intézkedni a megjelenésre történõ felhívás érdekében. A Tanúvédelmi Szolgálat álláspontjára figyelemmel

a szóbeli meghallgatástól az Alkotmánybíróság eltekinthet.

(3) Az alapeljárás szerinti különösen védett tanú szóbeli meghallgatását mellõzni kell, adatait az Alkotmánybíróság tagjai

sem ismerhetik meg.

40. § (1) Ha az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének fennállásához, illetve az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörének

gyakorlásához kapcsolódó szakkérdések vagy elõkérdések eldöntése különleges szakértelmet igényel, akkor

az Alkotmánybíróság e kérdésekben kivételesen szakértõt rendel ki.

(2) A szakértõ kirendelése az elõadó alkotmánybíró javaslatára az elnök írásbeli felkérésével történik, melyben

megállapítja a szakvélemény elkészítésére nyitva álló határidõt, valamint azokat a konkrét kérdéseket, amelyekre

a szakértõtõl választ vár.
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(3) Ha a szakvélemény a megadott határidõ alatt nem készül el, az Alkotmánybíróság új határidõt tûz ki, vagy új határidõ

kitûzésével másik szakértõt rendel ki, vagy mellõzheti a szakvélemény beszerzését.

(4) Az eljáró tanács tagjai, illetve teljes ülési tárgyalás esetén bármelyik alkotmánybíró javasolhatja a szakértõ személyes

meghallgatását, melynek elrendelésérõl a tanácsvezetõ, illetve az elnök dönt.

18. Az elõadó alkotmánybíró döntési jogköre és a testületi ülések eljárási szabályai

41. § (1) Az elõadó alkotmánybíró a testületi eljárást megelõzõen megtehet minden intézkedést és – az ügy érdemére

vonatkozó határozat meghozatalát, valamint az ideiglenes intézkedést, az eljárás felfüggesztését, az áttételt,

a visszautasítást és az eljárás megszüntetését kivéve – meghozhat minden döntést, amelyet a törvény

az Alkotmánybíróság hatáskörébe utal.

(2) Az elõadó alkotmánybíró az alkotmányjogi panaszt megküldõ elsõfokú bíróságtól vagy a Kúriától tájékoztatást kérhet

az alkotmánybírósági eljárással párhuzamosan folytatott felülvizsgálati eljárásnak, a törvényesség érdekében

kezdeményezett jogorvoslatnak, illetve perújításnak az Alkotmánybíróság eljárását érintõ kérdéseirõl, valamint

az esetleges jogegységi eljárás folytatásáról.

(3) Az elõadó alkotmánybíró a testületi eljárás megkezdése után csak azokat az intézkedéseket teheti meg, amelyeket

törvény, illetõleg a testület kifejezetten a hatáskörébe utal.

(4) Az elõadó alkotmánybíró a rá szignált ügyet visszaadhatja, különösen, ha a teljes ülési szavazás során az elkészített

tervezet rendelkezõ részét vagy indoklását illetõen kisebbségben maradt, és a többségi álláspont szerinti tervezet

elõkészítését nem vállalja.

(5) Ha az elõadó alkotmánybíró az ügyet kellõen elõkészítettnek tartja, a tervezetet további érdemi elbírálásra – a fõtitkár

útján – a testület elé terjeszti.

(6) Az elõadó alkotmánybíró köteles jelezni az Alkotmánybíróság eddigi joggyakorlatától történõ eltérés szándékát és

szükségességét.

42. § (1) Az elõadó alkotmánybíró által a testületi ülésre elõkészített minden döntési tervezetet, valamint az elõterjesztés iratait

– a fõtitkár útján – észrevételezés céljából belsõ közzététel által minden alkotmánybírónak a rendelkezésére kell

bocsátani.

(2) Amennyiben az alkotmánybírósági eljárásra meghatározott határidõ a kilencven napot meghaladja, az elsõ

tervezetnek az észrevételezésére a belsõ közzétételtõl számított tizenöt munkanap áll rendelkezésre.

(3) A (2) bekezdésben, illetve a (6) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidõt a tanácsvezetõ vagy az elnök

az 51. §-ban, az 54. §-ban, az 55. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá az ügy sürgõsségére

tekintettel az elõadó alkotmánybíró javaslatára vagy saját hatáskörben megállapíthat.

(4) Az alkotmánybíró a tervezetre írásbeli észrevételt tehet, melyben a tervezet érvelésében foglaltaktól eltérõ

álláspontját annak indokaival együtt közli.

(5) Az észrevételezési idõszak alatt írásban érkezett érdemi alkotmánybírói észrevételt a fõtitkár útján minden

alkotmánybíró rendelkezésére kell bocsátani.

(6) Az elõadó alkotmánybíró az észrevételek elfogadása esetén a módosított elõterjesztést (határozat- vagy

végzéstervezetet) ismét nyolc munkanapos észrevételezésre bocsátja.

43. § (1) A testületi ülés végleges napirendjét – a 42. §-ban foglalt észrevételezési idõ megtartására is tekintettel – megfelelõ

idõben, de legkésõbb az ülés megtartását megelõzõ harmadik munkanapon az alkotmánybírók rendelkezésére kell

bocsátani. A napirend lehetõség szerint tartalmazza a soron következõ ülés napirendjére vonatkozó tervezetet is.

(2) Az Abtv. 49. § (6) bekezdés a) pontja alapján az elõadó alkotmánybíró a tanács napirendjén lévõ ügyet a teljes ülés elé

terjeszti, ha a tanács által vizsgált ügyben – a tanács erre vonatkozó döntése alapján – a törvény megsemmisítésének

van helye.

(3) Az Abtv. 49. § (6) bekezdés b) pontja alapján az adott tanács tagjainak többsége, az elnök vagy öt, az adott tanácsban

tagsággal nem rendelkezõ alkotmánybíró írásban elõadott indokolt javaslatára az ügyet a teljes ülés bírálja el.

44. § (1) Amennyiben jelen ügyrend eltérõen nem rendelkezik, a testület az ülés napirendjén szereplõ ügy megtárgyalása után

hoz döntést.

(2) Az elõadó alkotmánybíró – a tervezet rendelkezésre bocsátásával egyidejûleg megtett – javaslatára a testület

az indítványt elutasító, illetve visszautasító döntést egyszerûsített eljárásban hozza meg, ha az ügy megítélése
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egyszerû és alaptörvény-ellenesség nem állapítható meg. Az egyszerûsített eljárásban a testület szóbeli tárgyalás

mellõzésével, vita nélküli szavazással, a kitûzött ülésnapon hoz döntést.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt javaslatra tizenöt munkanapon belül nem érkezik tárgyalást kezdeményezõ írásbeli

észrevétel, a testület vita nélkül szavaz a tervezetrõl.

19. Az eljárás felfüggesztése és szüneteltetése

45. § Az Alkotmánybíróság az eljárását az Abtv. 60. §-a alapján végzéssel felfüggesztheti. A felfüggesztõ végzést

az Alkotmánybíróság hivatalos honlapján és hivatalos lapjában közzé kell tenni.

46. § (1) Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasszal összefüggõ eljárását kivételesen szüneteltetheti, ha az adott üggyel

közvetlenül összefüggõ, bíróság elõtt folyamatban lévõ eljárásban hozott döntés nélkül az indítvány megalapozottan

nem bírálható el.

(2) Amennyiben a befogadott alkotmányjogi panasszal egyidejûleg a Kúria elõtt felülvizsgálati eljárás is folyamatban van,

az Alkotmánybíróság

a) az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz esetében az eljárását lefolytatja, illetve kivételesen

szüneteltetheti,

b) az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz esetében szünetelteti,

ha az elõadó bíró mérlegelése alapján a felülvizsgálati eljárásban várható döntés az Alkotmánybíróság érdemi

döntését befolyásolhatja.

(3) Az eljárás szüneteltetésére az eljárási határidõk meghosszabbításával, külön végzés hozatala nélkül kerül sor.

(4) Az elõadó alkotmánybíró a Kúria eljárását figyelemmel kíséri és az Abtv. 57. § (2) bekezdése alapján a Kúriától

tájékoztatást kér, annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság a felülvizsgálati határozatról tudomást szerezzen.

(5) Ha az Alkotmánybíróság eljárásával párhuzamosan folyó felülvizsgálati eljárásban a Kúria

a) a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és az ügyben eljárt elsõ- vagy másodfokú bíróságot új

eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján indult

eljárását az Abtv. 59. §-a alapján megszünteti,

b) a megtámadott határozatot hatályában fenntartja, az Alkotmánybíróság az eljárását lefolytatja, és mind

a jogerõs, mind az azt hatályban tartó döntésrõl rendelkezhet.

(6) Ha az Alkotmánybíróság eljárásával párhuzamosan folyó felülvizsgálati eljárásban a Kúria

a) a jogerõs határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi és helyette, illetve az elsõfokú határozat

helyett új és a jogszabályoknak megfelelõ határozatot hoz, vagy

b) a jogerõs határozatot megváltoztatja és a törvénynek megfelelõ új határozatot hoz, vagy

c) a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti,

az Alkotmánybíróság beszerzi az indítványozó nyilatkozatát arról, hogy az alkotmányjogi panaszát a Kúria döntésére

kiterjesztve fenntartja-e.

(7) Ha az Alkotmánybíróság eljárásával párhuzamosan folyó felülvizsgálati eljárásban a Kúria a felülvizsgálati indítványt

vagy kérelmet elutasítja, akkor az Alkotmánybíróság az eljárását lefolytatja.

(8) Ha a Kúria határozata a felülvizsgált jogerõs döntést csak részben érintette (részbeni megváltoztatás, részbeni

hatályon kívül helyezés, részbeni új eljárásra utasítás), akkor az alkotmánybírósági eljárásra okot adó részekben

az Alkotmánybíróság az (5), illetve a (6) bekezdés megfelelõ alkalmazásával jár el.

20. Ideiglenes intézkedés

47. § (1) Jogszabály hatálybalépésének az Abtv. 61. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján történõ felfüggesztését

kérelemre vagy hivatalból az elnök vagy az elõadó alkotmánybíró kezdeményezheti. Az elnök az ideiglenes

intézkedésrõl való döntés céljából rendkívüli teljes ülést hívhat össze.

(2) Az intézkedés meghosszabbításáról az elnök vagy az elõadó alkotmánybíró kezdeményezésére a teljes ülés legkésõbb

a felfüggesztõ határozat hatályvesztését megelõzõ nyolc nappal dönt.

48. § (1) Ha a bíróság az Abtv. 53. § (4) bekezdése alapján nem függesztette fel az alkotmányjogi panaszban sérelmezett bírói

döntés végrehajtását, az Alkotmánybíróság – kérelemre vagy hivatalból – az Abtv. 61. § (1) bekezdésében foglalt

esetben a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel a bíróságot.
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(2) A döntés végrehajtásának felfüggesztésére történõ felhívásról az Alkotmánybíróság végzéssel határoz.

(3) A döntés végrehajtásának felfüggesztésére történõ felhívásról az Alkotmánybíróságnak az a testülete dönt, amely

az érintett ügyben érdemi döntésre jogosult, kivéve, ha az Alkotmánybíróság döntéshozatali testületének összehívása

az ideiglenes intézkedés céljának veszélyeztetése nélkül nem lehetséges. Ilyen esetben az ideiglenes intézkedésrõl

az elnök által kijelölt öt alkotmánybíróból álló testület dönt.

(4) A döntés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó ideiglenes intézkedés elrendelését indokolni kell.

21. Eljárási bírság kiszabása

49. § (1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 54. § (2)–(3) bekezdéseiben foglalt esetben eljárási bírsággal sújthatja és a felmerülõ

többletköltségek megfizetésére kötelezheti az indítványozót.

(2) Az eljárási bírságot az indítványozóval szemben kizárólag alkotmányjogi panasz eljárásban lehet alkalmazni.

(3) Az eljárásban részt vevõ más személy (jogi képviselõ, szakértõ stb.) abban az esetben sújtható bírsággal, ha szándékos

magatartása – különösen valótlan vagy késedelmes adatközlése, illetve megjelenési kötelezettségének

az elmulasztása – késlelteti vagy akadályozza az alkotmánybírósági eljárás befejezését.

(4) Az eljárási bírság a bírságra okot adó magatartás tanúsításának idejétõl függõen elsõsorban az alkotmányjogi panasz

befogadását visszautasító végzésben, vagy az eljárást befejezõ határozatban szabható ki.

(5) Az eljárási bírság a (4) bekezdéstõl eltérõen külön végzésben is kiszabható, ha az eljárás elõmozdítása érdekében

indokolt.

(6) Az eljárási bírság Abtv.-ben meghatározott mértékén belül az adott ügyben alkalmazott összegrõl a tanács vagy

a teljes ülés az elõadó alkotmánybíró javaslata alapján dönt.

(7) Az eljárási bírságot kiszabó végzésben meg kell határozni a megfizetésre nyitva álló határidõt, amely harminc napnál

nem lehet rövidebb.

(8) Az Alkotmánybíróság döntése – az eljárási bírságban és a költségekben marasztalt személy indokolt kérelme alapján

vagy hivatalból – különös méltánylást érdemlõ okból az Abtv., valamint az ügyrend szerint megváltoztatható.

(9) Különös méltánylást érdemlõ ok körében értékelhetõk a bírságolt személyi körülményei – különösen elõrehaladott

életkora, súlyos betegsége, kedvezõtlen vagyoni, jövedelmi, illetve családi viszonyai –, valamint a bírságra okot adó

magatartással kapcsolatos körülmények, így különösen annak menthetõ indítéka vagy az alkotmánybírósági eljárás

elõmozdítására irányuló utólagos cselekedete.

22. Kizárás

50. § (1) Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszûnésével, valamint a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos

teljes ülési határozathozatalban az érintett alkotmánybíró nem vehet részt.

(2) Az ügy elbírálásából az Abtv. 62. §-a alapján történõ kizárást kezdeményezi a kizárással érintett alkotmánybíró [Abtv.

62. § (3) bekezdés], kezdeményezheti más alkotmánybíró, illetve az indítványozó [Abtv. 62. § (5) bekezdés].

(3) Az Abtv. 62. § (2) bekezdése alapján az ügy tárgyával összefüggõ elfogultságot megalapozó személyes és közvetlen

érintettségnek minõsül különösen

a) a döntés kimeneteléhez fûzõdõ közvetlen, az alkotmánybírót vagy közeli hozzátartozóját – elsõsorban jogi,

pénzügyi vagy társadalmi helyzetében – érintõ érdek;

b) az alkotmánybírósági eljárás tárgyát képezõ jogszabály elõkészítésében, kidolgozásában, benyújtásában

személyes és érdemi munkával történõ részvétel, így különösen kizárt, aki az Alkotmánybíróság tagjává válását

megelõzõen

ba) a törvényjavaslatra vagy törvénymódosító javaslatra vonatkozó indítványt benyújtó képviselõ vagy

bizottság elnöke, Kormány általi benyújtás esetén az elõterjesztõ miniszter,

bb) az országgyûlési tárgyalás alatt álló önálló indítványhoz módosító, illetve kapcsolódó módosító

javaslatot benyújtó képviselõ, illetve bizottság elnöke, amennyiben a javaslata elfogadásra került, és

az alkotmánybírósági eljárás tárgya az adott jogszabályi rendelkezés,

bc) kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet kibocsátásakor a kormányrendelet, illetve miniszteri

rendelet tárgya szerint felelõs miniszter, továbbá önálló szabályozó szerv vezetõje rendeletének

kiadásakor az önálló szabályozó szerv vezetõje

volt.
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(4) Ha a kizárási ok fennállását nem az alkotmánybíró jelentette be, és a kizáráshoz nem járult hozzá, a kizárás tárgyában

az elnök által kijelölt másik tanács, illetve a teljes ülés dönt.

(5) Ha a kizárt alkotmánybíró az ügy elõadó alkotmánybírója, az elnök másik elõadó alkotmánybírót jelöl ki. Ha a kizárás

a tanács határozatképességét veszélyezteti, a kizárt alkotmánybírónak a tanácsban az adott ügyben történõ

helyettesítésérõl az elnök dönt.

(6) Az alkotmánybíró kizáráshoz való hozzájárulása esetén az elnök az (5) bekezdésben foglalt intézkedéseket

haladéktalanul megteszi.

(7) Az alkotmánybíró a bejelentéstõl kizárása megtörténtéig az ügyben eljárhat, de ügydöntõ határozatot nem hozhat.

23. Az Alkotmánybíróság eljárásának határideje

51. § (1) Amennyiben az Alkotmánybíróság az Alaptörvény alapján az indítványról harminc napon belül határoz, az indítványt

a beérkezését követõen a fõtitkár azonnal megvizsgálja és elõkészíti, az elnök az elõadó alkotmánybírót két

munkanapon belül kijelöli. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jár el.

(2) Az indítványról az elõadó alkotmánybíró a kijelölésétõl számított öt munkanapon belül tervezetet készít a teljes ülés

számára, a tervezet észrevételezési határidejét a 42. § (3) bekezdése alapján az elnök legfeljebb öt munkanapban

határozza meg; ezt követõen az ügyet soron kívül a teljes ülés napirendjére veszi.

(3) Az Alaptörvény 6. cikk (8) bekezdése szerinti ismételt indítvány esetén az Alkotmánybíróság tíz napon belül határoz.

Az indítványt a fõtitkár a beérkezését követõen azonnal megvizsgálja és elõkészíti. Az elnök a beérkezést követõ

munkanapon kijelöli az elõadó alkotmánybírót. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jár el. Az elõadó

alkotmánybíró három munkanapon belül határozattervezetet készít.

52. § Az Abtv. 25. §-ában foglalt bírói kezdeményezést a fõtitkár haladéktalanul megvizsgálja és elõkészíti. Az elõadó

alkotmánybíró az elsõ tervezetet száznyolcvan napon belül az ügy elbírálására jogosult testület elé terjeszti.

53. § (1) Az Abtv. 26–27. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén az Alkotmánybíróság a fõtitkár 26. § (1) bekezdése szerinti

eljárás megindításáról szóló tájékoztatásától számított százhúsz napon belül dönt az indítvány befogadhatóságáról.

Az egyesbíró, valamint a tanács eljárását úgy kell lefolytatni – beleértve valamennyi eljárási cselekményt -, hogy

a befogadásról szóló döntés határidõn belül megtörténjék.

(2) Az elõadó alkotmánybíró az elsõ tervezetet a befogadást követõen száznyolcvan napon belül az ügy eldöntésére

jogosult testület elé terjeszti.

(3) Az e §-ban foglalt határidõket az elõadó alkotmánybíró javaslatára az elnök meghosszabbíthatja. A határidõ

meghosszabbításáról az indítványozót az elõadó alkotmánybíró értesíti.

54. § Az elnök az Országgyûlés népszavazást elrendelõ határozata alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló

indítvány beérkezésétõl számított húsz munkanapon belül kijelöli az elõadó alkotmánybírót. Az elõadó alkotmánybíró

a tervezetet kilencven napon belül az ügy eldöntésére jogosult testület elé terjeszti.

55. § (1) A fõtitkár, az elõadó alkotmánybíró, a tanácsvezetõ kezdeményezésére, vagy saját hatáskörében az elnök elrendelheti

az adott ügy gyorsított eljárásban történõ, vagy soron kívüli elbírálását.

(2) A gyorsított eljárásban egyes eljárási cselekményeket jelen ügyrendben meghatározott idõtartamok fele része alatt

kell elvégezni.

(3) Soron kívüli eljárásban az eljárási cselekményeket haladéktalanul foganatosítani kell. Amennyiben törvény

az Alkotmánybíróság eljárására harminc napnál rövidebb idõt határoz meg, soron kívüli eljárást kell elrendelni.

(4) Az ítélkezési szünet idõtartama a jelen ügyrendben meghatározott határidõkbe nem számít be.

24. Adatnyilvánosság

56. § (1) Az Abtv. 23–24. §-a és 32–33. §-a szerinti eljárásokban, továbbá az Abtv. 38. §-a szerinti eljárásban nyilvánosnak

minõsül, az Abtv. 25–27. §-a szerinti eljárásban az indítványozó hozzájárulása esetén nyilvánosságra hozható az

indítvány, valamint az eljárás során az Alkotmánybírósághoz közfeladatot ellátó szervek, illetve személyek által

megküldött vélemény, továbbá a szakértõi vélemény.
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(2) Amennyiben a nyilvánosnak minõsített dokumentumokban szereplõ személyes adatok nyilvánosságra hozatalához

az érintett nem járult hozzá, azokat oly módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével.

Amennyiben az adatkezeléshez a hozzájárulást az érintett személy felhívás ellenére sem adja meg, azt kell vélelmezni,

hogy az adatai nyilvánosságra hozásához nem járul hozzá. Az indítványok anonimizálására egyebekben a bíróságok

szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvény bírósági határozatok nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseit kell

megfelelõen alkalmazni.

(3) Az alapvetõ jogok biztosa által kezdeményezett eljárásban, valamint az Abtv. 25. §-ában, 32–33. §-ában és 36. §-ában

foglalt eljárásban az indítványozó, illetve jogi képviselõje, az Abtv. 26–27. §-ában foglalt eljárásban az indítványozó és

az ellenérdekû fél jogi képviselõje útján jogosult az eljárás meghatározott irataiba betekinteni, azokról másolatot,

kivonatot készíteni.

(4) A felvilágosítás személyesen, írásban és távközlési eszköz útján kérhetõ. A felvilágosítás a jogosultnak kizárólag

a megismerhetõ iratok és az azokban szereplõ adatok tekintetében áll fenn. A kezelõ iroda nem ad felvilágosítást,

amennyiben a felvilágosítást kérõ személyének azonosítása nehézségekbe ütközik.

(5) A tanácsvezetõ tájékoztatja az érintettet az iratbetekintés lehetõségérõl. A betekintés tényét az ügyiraton fel kell

tüntetni. Az iratbetekintés tekintetében az Abtv. 57. § (9) bekezdése alapján a Pp. szabályait kell megfelelõen

alkalmazni.

(6) A befejezett eljárásokban az eljárás meghatározott irataiba való betekintésre joga van minden olyan természetes és

jogi személynek, valamint szervnek, aki, illetve amely az erre vonatkozó jogos, illetve a tevékenységével összefüggõ

érdekét valószínûsíti. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet az Alkotmánybíróság elutasítja, ha az érintett jogos

érdekének védelme ezt megkívánja.

(7) A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályai szerint nem nyilvános

az ügy döntésre történõ elõkészítésével összefüggõ belsõ munkaanyag, különösen az indítványelemzés, a tervezet,

a módosító- és szerkesztési javaslat, az elõadó alkotmánybíró jegyzete, az ügyhöz csatolt emlékeztetõ, valamint

az ügyintézéssel kapcsolatos egyéb tanácsvezetõi és elnöki intézkedés, utasítás.

(8) A minõsített adatokat tartalmazó irat nem nyilvános az indítványozó, illetve jogi képviselõje és az ellenérdekû fél

számára sem, üzleti titok esetén a megismerést a titokgazda nyilatkozatától kell függõvé tenni.

(9) Adatigénylésre a fõtitkár írásban válaszol.

III. FEJEZET
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEI

25. Döntések

57. § (1) Az Alkotmánybíróság érdemi határozattal elbírálja az indítványt, és dönt az eljárása során szükségszerûen felmerült

kérdésekben.

(2) Az Alkotmánybíróság határozatot hoz a jogszabály hatálybalépésének ideiglenes felfüggesztésérõl.

(3) Az eljárást lezáró végzésekre – a rövidített indokolással ellátott végzés kivételével – a határozatra vonatkozó

rendelkezések az irányadók.

26. A határozat tartalma

58. § (1) Az Alkotmánybíróság határozata bevezetõ részbõl, rendelkezõ részbõl és indokolásból áll.

(2) A bevezetõ rész tartalmazza az ügyszámot; az alkotmánybírósági hatáskör megnevezését; teljes ülésre, vagy tanácsra

utalással az alkotmánybírósági eljárás formáját; a különvélemény, illetve a párhuzamos indokolás tényét, illetve az azt

csatoló alkotmánybírák nevét; továbbá amennyiben az eljárásban nyilvános meghallgatásra került sor, ennek a tényét.

(3) A határozat rendelkezõ része tartalmazza az Alkotmánybíróság érdemi döntését, a határozat Magyar Közlönyben való

közzétételére vonatkozó rendelkezést, a bírói döntés azonosító adatait, jogszabály vagy egyedi bírói döntés

megsemmisítése esetén a megsemmisítésre, jogszabály megsemmisítése esetén a megsemmisítés terjedelmére és

a hatályvesztés idõpontjára vonatkozó rendelkezést. Jogszabályi rendelkezés részbeni megsemmisítése esetén

a határozat rendelkezõ része megállapítja a hatályban maradó jogszabályi rendelkezés szövegét.
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(4) A határozat indokolása tartalmazza az indítvány rövid ismertetését; a megállapított tényállást az arra vonatkozó

bizonyítékok megjelölésével; az Alaptörvényre, illetõleg azokra a jogszabályokra történõ hivatkozást és azokat

az alkotmányos indokokat és érveket, amelyeken az Alkotmánybíróság döntése alapul.

(5) A határozat záró része a határozathozatal helyét, idejét, és az eljárásban részt vevõ (határozatot aláíró) alkotmánybírók

nevét, a kiadmányozott határozat a hitelesítõ záradékot tartalmazza.

27. Különvélemény, párhuzamos indokolás

59. § (1) A teljes ülés szavazással elfogadja (parafálja) a határozatot, s ezzel egyidejûleg jelenthetik be az alkotmánybírók

az Abtv. 66. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott különvélemény, illetve párhuzamos indokolás

megfogalmazására irányuló szándékukat.

(2) Különvélemény, illetve párhuzamos indokolás az Abtv. 23–27. §-ában és 32–38. §-ában meghatározott hatáskörben

hozott döntéshez csatolható. Az Alkotmánybíróság mûködésével összefüggõ, illetve szervezeti és személyi

kérdésekben hozott döntésekkel összefüggésben különvélemény elõterjesztésének nincs helye.

(3) A különvéleményben, illetve párhuzamos indokolásban foglalt érveket, indokokat fel kell hozni az ügy vitájában, hogy

a testület tagjai megelõzõen megismerhessék azt.

(4) A különvélemény az alkotmánybírónak a határozat rendelkezõ részéhez képest eltérõ álláspontját, a párhuzamos

indokolás az alkotmánybírónak a határozat indokolásához képest eltérõ indokolását tartalmazza, terjedelme nem

haladhatja meg a határozat terjedelmét.

(5) A bejelentett különvélemény, illetõleg párhuzamos indokolás írásba foglalására a döntés parafálásától számított négy

munkanap, az 51. §-ban meghatározott eljárás esetén két munkanap, az 55. § (3) bekezdésében meghatározott eljárás

esetén az elnök által meghatározott idõtartam áll az alkotmánybírók rendelkezésére.

(6) A parafált határozat aláírására akkor kerül sor, ha a különvéleményt, illetve a párhuzamos indokolást az alkotmánybíró

a határozathoz csatolta.

28. Határozathozatal

60. § (1) A határozatot akkor lehet meghozottnak tekinteni, ha a szavazásban részt vett alkotmánybírók az írásba foglalt

határozat-tervezetet aláírták.

(2) A döntéshozatalban részt vett, de a határozatot akadályoztatása miatt aláírni nem tudó alkotmánybíró helyett

a határozatot a testület elnöke (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) írja alá.

(3) A határozatot az alkotmánybírók betûrendben írják alá; „elõadó alkotmánybíró”-ként kell megjelölni a határozat

tervezetét elõkészítõ alkotmánybírót. Teljes ülésen hozott határozat esetén meg kell jelölni az elnök, illetõleg

az elnökhelyettes személyét, a tanácsülésen meghozott határozat esetén a tanácsvezetõ alkotmánybíró személyét.

A döntés tartalmát nem érintõ szövegellenõrzést követõ helyesírási, illetve elírási hiba javítására a határozat

közzététele elõtt az aláírást követõen sor kerülhet.

29. A határozat közlése és kihirdetése

61. § (1) Az Alkotmánybíróság a döntését kézbesítés útján közli az indítványozóval és azzal, akire nézve rendelkezést tartalmaz,

továbbá azzal az érdekelttel, akinek a részére a közlést szükségesnek tartja, különösen az ellenérdekû féllel a bírói

döntés megsemmisítése esetén.

(2) Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz eljárásban a panasz visszautasításáról szóló végzését, valamint az eljárást

befejezõ döntését megküldi az ügyben eljárt elsõfokú bíróságnak.

(3) Az Alkotmánybíróság elrendelheti az ügy érdemében hozott határozatának nyilvános ülésen történõ szóbeli

kihirdetését. A szóbeli kihirdetés idõpontját az ülés elnöke tûzi ki. Az írásba foglalt határozatot – esetenként a testület

által elõzetesen elfogadott, rövidített tartalmú indokolással – az ülés elnöke hirdeti ki.

(4) A különvéleményt és a párhuzamos indokolást a határozattal együtt kell kihirdetni, illetve közzétenni.

(5) Az Alkotmánybíróság határozatait az Abtv.-ben meghatározottak szerint, továbbá az Alkotmánybíróság Határozatai

hivatalos lapban közzéteszi.

(6) Az Alkotmánybíróság határozatai az Alkotmánybíróság Hivatalának honlapján az Abtv. szabályai szerint

hozzáférhetõk.

(7) A közzététel további kérdéseirõl az Alkotmánybíróság közzétételi szabályzata rendelkezik.
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30. A határozat kijavítása és kiegészítése

62. § (1) Az Alkotmánybíróság a határozatot név-, szám- vagy más hasonló elírás esetén – hivatalból vagy kérelemre – végzéssel

bármikor kijavíthatja.

(2) Az Alkotmánybíróság határozatát bármikor hivatalból kiegészítheti, ha határozatában nem rendelkezett valamely

kérdésrõl, amelyrõl a rendelkezés törvénynél fogva kötelezõ.

31. Az eljárás során hozott végzések

63. § Az eljárás befejezését megelõzõen az Alkotmánybíróság végzésben rendeli el az ügy elbírálásából az 50. §

(3) bekezdése szerint történõ kizárást, a hiánypótlást, az egyesítést, az elkülönítést, a megkeresést, a végrehajtás

felfüggesztését, az eljárás felfüggesztését, valamint az eljárási bírság kiszabását.

32. Eljárást lezáró végzések

64. § (1) Az alkotmánybírósági eljárásban eljárást lezáró végzések: a visszautasító végzés, az eljárás megszüntetõ végzés,

valamint az ügy áttételérõl rendelkezõ végzés.

(2) Az Alkotmánybíróság az eljárás megszüntetését, az indítvány visszautasítását, valamint az indítvány áttételét

– ha egyéb kérdéseket is elbírál – az érdemi döntésrõl rendelkezõ határozatába is foglalhatja.

65. § (1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 64. §-ában foglalt feltételek fennállása, továbbá joghatóságának hiánya esetén

végzésben utasítja vissza az indítványt.

(2) Nem minõsül „ítélt dolognak”, ha

a) az Alkotmánybíróság egy adott törvény alkotmányossági vizsgálatát elvégezte, és a végrehajtási rendelet

megismétli a vizsgált törvényi rendelkezést; a végrehajtási rendelet érdemi vizsgálatát az adott törvényre

vonatkozó vizsgálattal azonosan le kell folytatni,

b) az elbírált önkormányzati rendelettel azonos tartalmú – más önkormányzat által alkotott – rendelet

alkotmányossági felülvizsgálatára irányul az indítvány.

(3) Okafogyottság címén kell az alkotmánybírósági eljárást megszüntetni, ha az Alkotmánybíróság által korábban

alkotmánysértõnek minõsített és megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alkotmányossági

felülvizsgálatát más alaptörvényi tételre (alkotmányos összefüggésre) tekintettel kérik felülvizsgálni, mint amilyen

alkotmányos összefüggés alapján az Alkotmánybíróság az adott jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést

megsemmisítette.

66. § (1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése szerinti esetekben a befogadást végzésben visszautasítja.

(2) A rövidített indokolású végzés bevezetõ részbõl, rendelkezõ részbõl és indokolásból áll.

(3) A bevezetõ rész az ügyszámot és az eljárás tárgyát, a rendelkezõ rész a visszautasítás tényét, az indoklás a tényállás

rövid ismertetését és az Abtv. vonatkozó rendelkezésére utalással annak az oknak a megjelölését és rövid indokolását

tartalmazza, amely miatt az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította.

(4) Az egyesbírónak az Abtv. 55. § (4) bekezdése alapján az indítvány érdemi vizsgálat nélküli visszautasításáról szóló

végzése tartalmazza

a) az ügyszámot és az eljárás tárgyát,

b) az érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás tényét,

c) az Abtv. 55. § (4) bekezdésében meghatározott okot, amelyen a döntés alapul.

67. § (1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 59. §-a alapján végzésben megszüntetheti az eljárást a nyilvánvalóan okafogyottá váló

ügyek esetén.

(2) Okafogyottá válik az indítvány különösen, ha

a) alkotmányjogi panasz eljárásban a természetes személy indítványozó meghal, a jogi személy megszûnik,

kivéve ha az eljárásban érvényesítendõ jog tekintetében jogutódlásnak van helye,

b) a jogi képviselõ képviseleti jogosultsága megszûnt és az indítványozó a jogi képviseletrõl – felhívás ellenére –

nem gondoskodott,

c) az indítványozó indítványát visszavonta,
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d) rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság a megtámadott bírói döntést hatályon kívül helyezte, illetve ha az eljárt

bíróságot új eljárásra utasította,

e) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, illetve az indítvány egyéb okból tárgytalanná vált.

68. § (1) Az Alkotmánybíróság az indítvány áttételérõl rendelkezõ végzést hoz, ha az indítvány érdemi vizsgálatát követõen

az indítványból vagy mellékleteibõl az tûnik ki, hogy az ügy más bíróság, más hatóság vagy más szerv hatáskörébe

tartozik.

(2) Az áttételt elrendelõ végzést kézbesíteni kell az indítványozónak és az ellenérdekû feleknek. Nincs helye az indítvány

áttételének olyan bírósághoz, hatósághoz, vagy más szervhez, amely saját hatáskörének vagy illetékességének

hiányát már jogerõsen megállapította.

33. Az Alkotmánybíróság egyéb határozatai

69. § (1) A teljes ülés normatív határozatokat, valamint a szervezetére és mûködésre, valamint a személyi ügyekre vonatkozóan

egyéb határozatokat hoz „AB Tü. határozat” megjelöléssel.

(2) A teljes ülés az Abtv. 70. § (2) bekezdése alapján és az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében „AB Tü.

állásfoglalás” megjelöléssel teljes ülési állásfoglalásokat ad ki.

70. § (1) A normatív határozatok, a szervezetre és mûködésre, valamint a személyi ügyekre vonatkozó egyéb határozatok és

az állásfoglalások kiadását az elnök vagy öt alkotmánybíró indítványozhatja. Az indítványról a teljes ülés dönt. A teljes

ülés az indítványt elfogadó döntést követõen a határozat-, illetve állásfoglalás-tervezet elkészítésével a fõtitkárt is

megbízhatja.

(2) A határozat-, illetve állásfoglalás-tervezet napirendre tûzésérõl az elnök gondoskodik.

(3) A határozat-, illetve állásfoglalás-tervezet az alkotmánybírók aláírásával kerül elfogadásra. A 69. §-ban szabályozott

teljes ülési határozathoz és állásfoglaláshoz különvélemény, párhuzamos indokolás nem csatolható, keletkezésének

idõpontjától és az alkotmánybírói testület összetételétõl függetlenül kötelezõ érvényû mindaddig, amíg

a meghozatalára irányadó eljárási rendben módosítására vagy hatályon kívül helyezésére sor kerül.

(4) Az alkotmánybíró a személyi kérdéseket érintõ teljes ülési határozatok esetén – érintettség vagy elfogultság miatt –

jogosult a döntéstõl tartózkodni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. § (1) Ez az ügyrend 2013. március 1-jén hatályba.

(2) Jelen ügyrend hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Alkotmánybíróság ügyrendjérõl szóló 1/2012. (I. 3.)

Tü. határozat.

(3) Jelen ügyrend szabályai a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárások tekintetében is alkalmazandóak.

(4) Az Alkotmánybíróság eljárásaiban az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat az Alkotmánybíróság ügyviteli

szabályzata tartalmazza. Az ügyfél a kérelmét elektronikus úton, on-line felületen vagy valamely szoftver használatával

az ügyviteli szabályzat által meghatározott módon és idõponttól kezdõdõen nyújthatja be.

(5) Az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelölésérõl és közzétételérõl szóló 1002/2012. (III. 7.) AB Tü. határozat 6. §-a

a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1–2. §-okban meghatározott határozatoknak és végzéseknek a közzététele és hozzáférhetõvé tétele során

a határozatok és végzések indokolását, valamint a különvélemények és párhuzamos indokolások egyes bekezdéseit

sorszámozással kell ellátni.”
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(6) Az Alkotmánybíróság jelen határozata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján

a Magyar Közlönyben közzétételre kerül.

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

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/3519/2012.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 91/2013. (II. 27.) KE határozata
államtitkári felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 55. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – L. Simon

Lászlót, az Emberi Erõforrások Minisztériuma államtitkárát e megbízatása alól 2013. február 27-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2013. február 22.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 22.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01054/2013.

A köztársasági elnök 92/2013. (II. 27.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszûnésérõl és államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára –

megállapítom, hogy dr. Kovács Zoltánnak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának e megbízatása

2013. február 27-ei hatállyal megszûnik, egyúttal az 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –

õt 2013. február 28-ai hatállyal az Emberi Erõforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2013. február 22.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 22.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01055/2013.
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A köztársasági elnök 93/2013. (II. 27.) KE határozata
államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –

Balatoni Mónikát 2013. február 28-ai hatállyal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2013. február 22.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 22.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01057/2013.

A köztársasági elnök 94/2013. (II. 27.) KE határozata
államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –

Doncsev Andrást 2013. február 28-ai hatállyal az Emberi Erõforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2013. február 22.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 22.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01056/2013.
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A köztársasági elnök 95/2013. (II. 27.) KE határozata
államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –

dr. Klinghammer Istvánt 2013. február 28-ai hatállyal az Emberi Erõforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2013. február 22.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 22.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01053/2013.

A Kormány 1085/2013. (II. 27.) Korm. határozata
a telephelyi tevékenységek környezeti szempontú felülvizsgálatáról

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszter közremûködésével munkacsoportot

(a továbbiakban: munkacsoport) hozzon létre az alábbi kérdések megvizsgálására:

a) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes

szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló

57/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplõ tevékenységek

engedélyezés-bejelentés szerinti megosztása a környezetre fokozott hatással lévõ tevékenységek

tekintetében,

b) a kézmûvestermék-elõállító mikrovállalkozások tevékenysége kivonásának lehetõsége a rendelet hatálya alól,

figyelemmel e tevékenység csekélyebb környezeti hatására;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: a munkacsoport létrehozására: 2013. április 1.

a felülvizsgálat elvégzésére: 2013. szeptember 30.

2. felkéri az alapvetõ jogok biztosát, valamint az Országos Környezetvédelmi Tanács elnökét, hogy a munkacsoport

ülésén tanácskozási joggal vegyen részt;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter közremûködésével vizsgálja meg a rendelet

hatályosulásának gyakorlati tapasztalatait, különös figyelemmel a jegyzõk engedélyezési tevékenységére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2013. szeptember 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1086/2013. (II. 27.) Korm. határozata
az üzemanyag megjelölés és ellenõrzés alkalmazásáról az adóelkerülés felderítése
és megakadályozása érdekében

A Kormány

1. felhívja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség bevonásával

dolgozzon ki olyan javaslatot, amely alapján a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló

1993. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 11. § (2) bekezdésében elõírt ellenõrzõ és jelölõ rendszer alkalmazható

legyen az üzemanyagokkal kapcsolatban, a jövedéki adó és az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség

elkerülésével összefüggõ tevékenység felderítésére, illetve megakadályozására,

Felelõs: Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke

Határidõ: 2013. március 31.

2. úgy dönt, hogy „A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl” szóló T/9522. számú

törvényjavaslatot új változatban nyújtja be az Országgyûlésnek, amelyben átvezetésre kerülnek a Kt. 2012.

december 28. napján hatályba lépett rendelkezései,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

3. felhívja a gazdaságpolitikáért felelõs minisztert olyan jogszabály kidolgozására, amely lehetõvé teszi, hogy az 1. pont

szerinti jelölõ és ellenõrzõ rendszer bevezetésébõl és mûködtetésébõl eredõ többlet adóbevételt a következõ

adóévben adócsökkentésre lehessen fordítani.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. július 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 26/2013. (II. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és mûszaki
együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzetgazdasági miniszter, a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és a Libanoni

Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban:

Megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

3. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét

a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 33. szám 2837



A miniszterelnök 27/2013. (II. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

az emberi erõforrások minisztere, a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és

a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény bemutatott

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

3. felhívom az emberi erõforrások miniszterét, hogy a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét

a szerzõdés szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 28/2013. (II. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
oktatási együttmûködésrõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az

emberi erõforrások minisztere, a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és

a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttmûködésrõl szóló egyezmény bemutatott

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

3. felhívom az emberi erõforrások miniszterét, hogy a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét

a szerzõdés szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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