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A Kormány 263/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete
az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény kihirdetéséről 

[Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény Magyarország tekintetében nemzetközi 
jogi szempontból 1991. december 18-án lépett hatályba.]

1. §  A Kormány az  ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezményt 
(a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. §  Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
TRANS-EUROPEAN NORTH-SOUTH MOTORWAY (TEM)
CO-OPERATION TRUST FUND AGREEMENT
Agreement between the United Nations Economic Commission for Europe (ECE), on the one hand, and the TEM 
participating Governments on the other, which hereby agree as follows:

ARTICLE I
Scope of the Agreement
The United Nations Economic Commission for Europe and the TEM Governments hereinafter referred to as the 
participating Governments, have agreed to cooperate in the implementation of a project entitled “Trans-European 
North-South Motorway (TEM)”, hereinafter referred to as “the project”, a  description of which is summarized in 
attachment A. The United Nations Economic Commission for Europe and the participating Governments have 
further agreed that the United Nations Economic Commission for Europe is to be the Executing Agency for the said 
project.

ARTICLE II
The participating Governments will contribute funds to meet the costs of the project, as described below.

ARTICLE III
The Executing Agency shall be responsible under the terms of this Agreement and on the basis of the TEM Steering 
Committee’s decisions relating to the work programme and budget for the management of the funds contributed 
by the participating Governments to meet the costs of the project:
The Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe will furthermore discharge such 
secretariat functions as are assigned to him under this Agreement and as may be determined by the parties.

ARTICLE IV
 1. Every participating Government shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of the 

United Nations the sum of $7,500 per annum, supplemented as the case may be by additional contributions from 
any other source and the United Nations Economic Commission for Europe shall use such funds to meet the costs of 
the project as shown in attachment A.

 2. Every participating Government shall deposit the aforesaid funds, in convertible currencies of unrestricted use, to 
an account designated by the United Nations Economic Commission for Europe at the Swiss Bank Corporation, Case 
postale 2770, CH 1211 Genève 2, not later than January of each year.

 3. The United Nations Economic Commission for Europe shall establish a  trust fund under the Financial Regulations 
and Rules of the United Nations for the receipt and administration of the aforesaid funds.

 4. The trust fund and the activities financed there from shall be administered by the United Nations Economic 
Commission for Europe in accordance with the applicable United Nations regulations, rules and directives. 
Accordingly, personnel shall be engaged and administered; equipment, supplies and services purchased; and 
contracts entered into in accordance with the provisions of such regulations, rules and directives.

 5. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars.
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ARTICLE V
 1. The trust fund shall be charged with expenditures incurred by the United Nations Economic Commission for Europe 

in the performance of project activities under this Agreement.
 2. The trust fund will also be charged with thirteen (13) percent of all expenditures from the trust fund, which 

percentage shall be a  charge for programme support services provided by the United Nations Economic 
Commission for Europe in the implementation of the project financed under the trust fund.

 3. The trust fund will also be charged with an amount equivalent to one (1) percent of the remuneration or net salary 
of persons engaged by the executing agency, and whose engagement is financed by the trust fund, to provide 
a reserve for coverage of any claim for service-incurred death, injury or illness, under the applicable United Nations 
regulations and rules or contracts, which reserve cannot be refunded to the participating Governments.

ARTICLE VI
 1. The United Nations Economic Commission for Europe shall commence and continue to conduct operations under 

this Agreement on the receipt of contributions.
 2. The United Nations Economic Commission for Europe will not make any commitments above the amounts specified 

for expenditure in the project.
 3. If unforeseen expenditures arise, or if the amount of the annual contribution determined in Article IV paragraph 1 

above, prove to be insufficient to meet the cost of the project, the United Nations Economic Commission for Europe 
will submit a supplementary budget to the participating Governments showing the further financing that will be 
necessary. If no such further financing is available, the assistance provided to the project under this Agreement may 
be reduced or, if necessary, terminated by the United Nations Economic Commission for Europe. In no event will the 
United Nations Economic Commission for Europe assume any liability in excess of the funds provided in the trust 
fund.

ARTICLE VII
Ownership of equipment, supplies and other property financed from this trust fund shall vest in the United Nations. 
On the termination or expiration of this Agreement, the matter of ownership shall be a  subject for consultations 
between the participating Governments and the executing agency.

ARTICLE VIII
Evaluation of the project activities financed from this trust fund, shall be undertaken jointly by the United Nations 
Economic Commission for Europe and the participating Governments periodically as appropriate.

ARTICLE IX
This trust fund shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the 
financial Regulations, Rules and directives of the United Nations.

ARTICLE X
The United Nations Economic Commission for Europe shall provide the participating Governments with the 
following statements and reports prepared in accordance with the United Nations accounting and reporting 
procedures:
(a) An annual financial statement showing income, expenditures, assets and liabilities as of 31 December each 

year with respect to the funds provided by the donor Government;
(b) A final report and final financial statement within six months after the date of expiration or termination of 

this Agreement.

ARTICLE XI
The United Nations Economic Commission for Europe shall, in consultations with the TEM Steering Committee, 
notify the participating Governments when, in its opinion, the purposes for which the trust fund was established 
have been realized. The date of such notification shall be deemed to be the date of expiration of this Agreement, 
subject to the continuance in force of article XIV for the purposes there stated.



64080 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 119. szám 

ARTICLE XII
Any member State of the United Nations Economic Commission for Europe as well as States having consultative 
status with the Commission and regional economic integration organizations constituted by sovereign States 
members of the United Nations Economic Commission for Europe which have competence in matters covered by 
the present agreement which desire(s) to participate in the project and consequently in this Agreement, shall so 
notify the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe. The latter shall transmit 
a copy of this notification to the participating Governments.
If no objection is received by the Executive Secretary within ninety days of his communication to the parties thereto 
concerning the intended participation, the State, or the organization concerned will become a  Contracting Party 
to the Agreement, subject to the execution of its obligations, inter alia, under article I. The Executive Secretary will 
inform the Parties accordingly.

ARTICLE XIII
This Agreement may be terminated by either the United Nations Economic Commission for Europe or the 
participating Governments on 30 days’ written notice to the other party, subject to the continuance in force of 
article X for the purposes there stated.

ARTICLE XIV
On termination or expiration of this Agreement under article XI or XIII, the funds will continue to be held by the 
United Nations Economic Commission for Europe until all expenditures incurred by the United Nations Economic 
Commission for Europe have been satisfied from such funds. Thereafter, any surplus remaining in the trust fund shall 
be disposed of as indicated by the participating Governments.

ARTICLE XV
This Agreement shall be open for signature by all TEM states. It shall enter into force upon signature by the United 
Nations Economic Commission for Europe and by the following TEM participating Governments: Hungary, Italy, 
Poland, Romania and Yugoslavia.

IN WITNESS WHEROF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in 
English language in two copies at Geneva.

Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya Együttműködési
Alapítványi Egyezményről (TEM) szóló Megállapodás
Létrejött egyrészt az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (EGB) és másrészt a  TEM-ben részt vevő 
Kormányok között, az alábbiak szerint:

I. Cikk
Az Egyezmény tárgya
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága és a TEM-Kormányok (a továbbiakban: részt vevő Kormányok) 
megállapodtak abban, hogy együttműködnek a Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) projekt (a továbbiakban: 
Projekt) megvalósításában. A Projekt leírását a mellékletek tartalmazzák. Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági 
Bizottsága és a  részt vevő Kormányok megállapodtak továbbá abban, hogy az  Egyesült Nemzetek Európai 
Gazdasági Bizottsága legyen az említett Projekt Végrehajtó Ügynöksége.

II. Cikk
A részt vevő Kormányok pénzalapokkal járulnak hozzá a Projekt költségeinek finanszírozásához, az alábbiak szerint.

III. Cikk
A Végrehajtó Ügynökség lesz a felelős a jelen Egyezmény feltételei között és a TEM Intéző Bizottság döntései alapján 
a  részt vevő Kormányok által a  Projekt költségeinek fedezésére adott alapok kezelésének munkaprogramjáért és 
költségvetéséért.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 119. szám 64081

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának Végrehajtó Titkársága látja el továbbá azokat a  titkársági 
feladatokat, amelyeket a jelen Egyezmény számára előír, és amelyeket a felek ezeken felül még meghatározhatnak.

IV. Cikk
 1. Minden részt vevő Kormány, az  alábbi 2.  pontban leírt módon, az  Egyesült Nemzetek rendelkezésére bocsát évi 

7500 dollár összeget, amelyet adott esetben további hozzájárulások egészíthetnek ki valamely más forrásból, 
és az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága ezt az  alapot a  Projekt költségeinek fedezésére fordítja,  
az A mellékletben foglaltak szerint.

 2. Minden részt vevő Kormány legkésőbb minden év januárjában letétbe helyezi a fent említett alapokat, konvertibilis 
valutában, korlátlan felhasználásra, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által megjelölt, a Swiss Bank 
Corporation, Case postale 2770, CH 1211 Genéve 2. banknál vezetett számlára.

 3. Az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága egy alapítványt hoz létre az  Egyesült Nemzetek Pénzügyi 
Szabályzatai és Szabályai szerint a fenti alapok fogadása és kezelése céljából.

 4. Az alapítványt és az abból finanszírozott tevékenységeket az Európai Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága kezeli 
az Egyesült Nemzetek érvényes szabályzatai, szabályai és irányelvei szerint. E szerint kell a személyzetet alkalmazni 
és irányítani, a  berendezések, beszállítások és szolgáltatások beszerzését intézni, és szerződéseket kötni, ezekkel 
a szabályzatokkal, szabályokkal és irányelvekkel összhangban.

 5. Az összes könyvelési számlát és kimutatást USA dollárban kell vezetni.

V. Cikk
 1. Az  alapítványt terhelik az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága részéről a  Projekt-tevékenységek 

megvalósítása során felmerült kiadások.
 2. Az alapítványt terheli továbbá az alapítvány összes kiadásának tizenhárom (13) százaléka; ez a részarány az Egyesült 

Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által az  alapítványból finanszírozott Projekt programtámogatási 
szolgáltatásának a díja.

 3. Az alapítványt terheli továbbá a Végrehajtó Ügynökség által alkalmazott személyek, illetve az alapítványból fizetett 
személyek díjazásának vagy nettó bérének egy (1) százalékával megegyező összeg is, amely tartalékot képez 
a szolgáltatás során előforduló haláleset, baleset vagy betegség miatti követelés fedezetére, az Egyesült Nemzetek 
érvényes szabályzatainak és szabályainak vagy szerződéseinek alapján; ezt a  tartalékot nem lehet visszafizetni 
a részt vevő Kormányoknak.

VI. Cikk
 1. Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága a  jelen Egyezmény szerinti tevékenységeket a hozzájárulások 

kézhezvétele után kezdi el és folytatja.
 2. Az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága semmiféle kötelezettséget nem vállal a  Projekt kiadásaira 

meghatározott összegeken felül.
 3. Amennyiben előre nem látott kiadások merülnek fel, vagy ha a  IV. Cikk 1.  pontjában meghatározott éves 

hozzájárulás nem bizonyul elegendőnek a  Projekt költségeinek finanszírozására, akkor az  Egyesült Nemzetek 
Európai Gazdasági Bizottsága pótköltségvetést nyújt be a  részt vevő Kormányoknak, a szükséges további fedezeti 
igényről. Ha nem áll rendelkezésre ilyen további fedezet, akkor az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 
csökkentheti, vagy szükség esetén beszüntetheti a  Projekthez a  jelen Egyezmény alapján nyújtott támogatást. 
Az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága semmilyen esetben sem vállal kötelezettséget az  alapítvány 
pénzalapjain felül.

VII. Cikk
Az ezen alapítványból finanszírozott berendezések, beszállítások és egyéb vagyontárgyak tulajdonjoga az Egyesült 
Nemzetekre száll át. A jelen Egyezmény felbontása vagy lejárta után a tulajdonjog ügye a részt vevő Kormányok és 
a Végrehajtó Ügynökség között folytatandó tárgyalások tárgyát képezi.

VIII. Cikk
A jelen alapítványból finanszírozott Projekt tevékenységek értékelését az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági 
Bizottsága és a részt vevő Kormányok közösen végzik, megfelelő időszakonként.
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IX. Cikk
A jelen alapítvány kizárólag az  Európai Nemzetek Pénzügyi Szabályzataiban, Szabályaiban és irányelveiben 
lefektetett könyvvizsgálói eljárások hatálya alá tartozik.

X. Cikk
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága átadja a  részt vevő Kormányoknak az  Egyesült Nemzetek 
számviteli és jelentéstételi eljárásaival összhangban készített következő kimutatásokat és beszámolókat:
a) Éves pénzügyi kimutatásokat, amelyek a minden év december 31-ei időpontnak megfelelő bevételt, kiadást, 

eszközöket és forrásokat tartalmaznak az adományozó Kormány által nyújtott alap vonatkozásában.
b) Zárójelentést és záró pénzügyi kimutatást, a jelen Egyezmény lejártától vagy megszüntetésétől számított hat 

hónapon belül.

XI. Cikk
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága, a TEM Intéző Bizottságával konzultálva értesíti a  részt vevő 
Kormányokat, ha – véleménye szerint – megvalósultak azok a  célok, amelyekre az  alapítványt létrehozták. Ennek 
az  értesítésnek az  időpontja a  jelen Egyezmény lejártának a  dátuma, attól függően, hogy hatályban marad-e 
a XIV. Cikk a benne foglalt célok érdekében.

XII. Cikk
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának bármely tagállama, valamint a  Bizottsággal konzultatív 
státuszban álló államok, továbbá az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának szuverén tagállamai 
által létrehozott regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek illetékesek a  jelen Egyezményben szereplő 
kérdésekben és részt óhajtanak venni a  Projektben, következésképpen a  jelen Egyezményben is, erről értesítést 
adnak az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Végrehajtó Titkárságának. A  Végrehajtó Titkárság 
az értesítések másolatát megküldi a részt vevő Kormányoknak.
Amennyiben a  Végrehajtó Titkársághoz a  feleknek elküldött értesítéstől számított kilencven napon belül nem 
érkezik kifogás a  részvételi szándékkal kapcsolatosan, a  szóban forgó állam vagy szervezet a  jelen Egyezmény 
Szerződő Felévé válik, feltéve, ha vállalja, többek között, az  I. Cikkben foglalt kötelezettségek betartását. 
A Végrehajtó Titkárság gondoskodik a felek megfelelő tájékoztatásáról.

XIII. Cikk
A jelen Egyezményt akár az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága, akár a  részt vevő Kormányok 
megszüntethetik, a többi félnek 30 nappal korábban megküldött írásos értesítéssel, attól függően, hogy hatályban 
marad-e a X. Cikk a benne foglalt célok érdekében.

XIV. Cikk
A jelen Egyezmény XI. vagy XIII. Cikk szerinti megszüntetése vagy lejárta után az alapokat továbbra is az Egyesült 
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága kezeli, mindaddig, amíg ebből az  alapból ki nem elégítik az  Egyesült 
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága részéről felmerülő összes kiadást. Ezt követően az  alapítványban maradó 
bármely maradványról a részt vevő Kormányok által megjelölt módon történik intézkedés.

XV. Cikk
Ez az Egyezmény minden TEM állam részére aláírásra nyitva áll. Akkor lép hatályba, miután az Egyesült Nemzetek 
Európai Gazdasági Bizottsága és a  következő TEM részt vevő Kormányok aláírták: Magyarország, Olaszország, 
Lengyelország, Románia és Jugoszlávia.

A fentiek hiteléül, a szabályosan meghatalmazott aláírók Genfben, két példányban, aláírták a jelen Egyezményt.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § n) pont nd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
költségvetési szerv vezetője:)
„nd) a települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző;”

 (2) Az R. 2. § n) pont nh) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
költségvetési szerv vezetője:)
„nh) társulás esetén a létrehozott költségvetési szerv, illetve szervezet vezetője;”

 (3) Az R. 2. § n) pont ni) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
költségvetési szerv vezetője:)
„ni) társult képviselő-testület esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője;”

2. §  Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fejezethez tartozó költségvetési szerv vezetője a  nyilatkozatot az  éves költségvetési beszámolóval együtt 
küldi meg az  irányító szervnek. A  fejezetet irányító szerv vezetője a  tárgyévet követő év április 30-áig megküldi 
az  államháztartásért felelős miniszternek az  általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és 
a fejezethez tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.”

3. §  Az R. 15. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja)
„a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében 
foglalkoztatott belső ellenőr;”

4. § (1) Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  belső ellenőrzési tevékenység (2)  bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli megállapodásban 
rendelkezni kell a  22.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt tevékenységek és kötelességek ellátásának módjáról, 
valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről, illetve annak feltételeiről.”

 (2) Az R. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a  külső szolgáltató (1)  bekezdés szerinti bevonásának indoka 
olyan speciális szakértelem szükségessége, amellyel a  belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére 
nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.”

5. §  Az R. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső ellenőr, illetve a  belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért nem vehet részt 
bizonyosságot adó tevékenységben, amennyiben)
„a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény szerinti közeli hozzátartozója;”

6. §  Az R. 24. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet az  Áht. 70.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
engedéllyel rendelkező személy végezhet.
(2) A belső ellenőrzési tevékenység ellátásához szükséges engedély szakmai feltételeinek az felel meg, aki legalább 
két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó 
területen szerzett szakmai gyakorlattal és
a) a következő szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:
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aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, 
okleveles igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy
ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
b) az a) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
bc) ellenőrzési szakelőadó,
bd) okleveles könyvvizsgálói,
be) költségvetési ellenőri,
bf ) mérlegképes könyvelői,
bg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
bh) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai 
rendszerellenőri (CISA),
bi) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
bj) felsőfokú költségvetési, vagy
bk) felsőfokú államháztartási
szakképesítéssel rendelkezik.
(3) Ha a  költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a  költségvetési szerv vezetője 
a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat a (2) bekezdésben foglalt szakmai gyakorlati feltétel alól, de 
ebben az esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal 
a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.”

7. §  Az R. 12. alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A.  § (1) A  költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásához 
szükséges – és a regisztrációs kérelemhez csatolandó – bizonyítási eszközök az alábbiak:
a) a 24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló 
oklevél, bizonyítvány másolata,
b) a 24. § (2) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozat 
vagy a 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentum;
c) az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a  fizetési számlára történő készpénzbefizetés 
esetén a készpénz befizetési megbízást igazoló szelvényrészének, vagy a kérelmező fizetési számlájának megterhelését 
tanúsító bizonylatnak a másolata).
d) hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a kérelmező igazolja azt a tényt, hogy megfelel az Áht. 70. § (4) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek.
(2) Az  eljárás során a  büntetlen előéletet igazoltnak kell tekinteni, ha a  kérelmező munkáltatója igazolja, hogy 
a kérelmező büntetlen előélethez vagy nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakörben dolgozik.
(3) A  büntetlen előélet és a  foglalkozástól való eltiltás hatályának igazolása céljából a  kérelmező kérheti, hogy 
az  erre vonatkozó adatokat a  bűnügyi nyilvántartó szerv az  államháztartásért felelős miniszter részére – a  belső 
ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély kiadásának elbírálása céljából benyújtott adatigénylése 
alapján – továbbítsa.”

8. §  Az R. 32. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a  belső ellenőrzési vezető a  tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési tervét megküldi a  jegyző, illetve főjegyző részére a  tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás 
esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési 
szerv vezetője és a társulási tanács elnöke részére.
(4) Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 
31-ig hagyja jóvá.”

9. § (1) Az R. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi 
a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.”
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 (2) Az R. 49. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  polgármester a  tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a  helyi önkormányzat felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti 
jóváhagyásra.”

10. § (1) Az R. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  társult önkormányzatok stratégiai ellenőrzési tervének és éves ellenőrzési tervének összeállítása a  belső 
ellenőrzési feladatok és a  rendelkezésre álló kapacitások összehangolásának érdekében az  érintett helyi 
önkormányzatok jegyzői, főjegyzői írásos véleményének figyelembevételével történik.”

 (2) Az R. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról év közben az ellenőrzések megkezdésekor és 
befejezésekor tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatok jegyzőit, főjegyzőit.”

11. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelve 9–10. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

 A) Alulírott ................................................., a  .......................................................................... költségvetési szerv vezetője jogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően ........................... évben / időszakban az általam 
vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
– a  belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony 

működéséről,
– a  költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 

az  alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáról,

– a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
– a  költségvetési szerv tevékenységében a  hatékonyság, eredményesség és a  gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről,
– a  tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről,
– a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
– az intézményi számviteli rendről,
– olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az  eljárások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi 
szabályoknak,

– arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését 
segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a  meghatározott feladatokat és értékelni 
tudják az  elért eredményeket. E  tevékenységről a  vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
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A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a  benyújtott beszámolók a  jogszabályi előírások szerint a  valóságnak megfelelően, átláthatóan, 
teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési 
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: ..................................
P. H.

  ................................. 
  aláírás

 B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ..................................
P. H.

  ................................. 
  aláírás”

A Kormány 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 
40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 
40. § (5) bekezdésében,
az 3. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 
47.  §  (1)  bekezdésében, a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, a  munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996.  évi LXXV.  törvény 9.  § (5)  bekezdésében, a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 
88. § (1) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 21.  § b)–d)  pontjában, az  egyes 
adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról,  
valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 7.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  4.  §-ban meghatározott támogatást a  munkavállaló részére a  kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását 
követően utólag kell folyósítani. A  munkavállaló kérelmére a  költségek megelőlegezése céljából a  fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati 
szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség) egy alkalommal a bérleti szerződésben megállapított óvadék 
(kaució) összegéig, de legfeljebb 2 havi támogatási összeg mértékéig előleget nyújt.”

 (2) Az R1. 4. § (8) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony, valamint” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti 
jogviszony, a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 
szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény szerinti szolgálati 
viszony, valamint” szöveg lép.

2. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok 
a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program  
1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának  
és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló  
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a  hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: 
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében 
nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában a „munkaügyi feladatot ellátó 
szakigazgatási szervére” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatot ellátó szakigazgatási 
szervére” szöveg lép.

3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) hazautazás: a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás 
esetén legfeljebb havonta négyszer – a lakóhelyre történő oda- és visszautazás;”

4. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek  
feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a  szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) II.  fejezete a  következő 5/A. alcímmel és 5/A.  §-sal 
egészül ki:
„5/A. Az Európai Unió pénzügyi alapjainak felhasználása
5/A. § A Hivatal foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladat- és hatáskörében 
tervezi és szervezi az  Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, 
foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást vagy ösztöndíjat folyósít.”

 (2) Az R2. 8. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi központ)
„o) az  álláskeresési ellátások és a  foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört 
gyakorol,”
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 (3) Az R2. 8. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi központ)
„p) a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben 
befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket.”

 (4) Az R2. 8. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első 
fokú hatósági jogkört gyakorol)
„h) az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével,”
(kapcsolatos ügyekben.)

 (5) Az R2. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  munkaügyi központ és a  kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében 
foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak.”

 (6) Az R2. 21. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„c) végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését és a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések vonatkozásában, továbbá kidolgozza az  Országos Képzési Jegyzék 
tervezetét és harmonizálja a nemzetközi szintezési rendszerrel, valamint a  foglalkozások egységes rendszerével és 
az európai uniós irányelvekkel, javaslatot tesz annak módosítására, illetve korszerűsítésére,
d) kidolgozza és gondozza a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, továbbá egységes 
alapelvek szerint gondozza és fejleszti az  országos modultérképet, ellátja a  nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
feladatokat,”

 (7) Az R2. 21. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„f ) fejleszti az Európai Unió tagországainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, 
részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban,”

 (8) Az R2. 21. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„h) szervezi a pedagógusok, andragógusok és az oktatási intézményvezetők és fenntartók szakmai továbbképzését, 
valamint koordinálja a speciális szakiskola szakmai tanulmányi versenyeit és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő 
Érettségi Tantárgyak Versenyeit (SZÉTV),
i) koordinálja és ellátja a  szak- és felnőttképzéssel és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati és 
tájékoztatási feladatokat, valamint on-line módon működteti a  Magyar Nemzeti Observatory Irodát, a  Nemzeti 
Referencia és Koordinációs Pontot, melynek keretében közzéteszi a  minőségügyi keretrendszert, valamint 
koordinálja a céginformációs központ működtetését,”

 (9) Az R2. 21. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„q) ellátja a  Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a  Nemzeti Képesítési Bizottság, és a  Felnőttképzési 
Akkreditációs Testület titkársági feladatait, valamint koordinálja a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 
titkársági feladatainak megvalósítását,”

 (10) Az R2. 21. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„s) egységes rendszerben összeállítja a  megyei fejlesztési és képzési bizottságok szakképesítésekkel kapcsolatos 
beiskolázásra vonatkozó javaslatait, és ezek alapján szakmailag előkészíti a Kormány erre vonatkozó döntését,”

 (11) Az R2. 21. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„t) kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (a továbbiakban: ECVET) alapján 
a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer egységes alapelveit.”

 (12) Az R2. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal az  NFA képzési alaprészéből finanszírozott támogatásokkal, valamint a  szakképzési hozzájárulással 
kapcsolatos feladatokat lát el.”
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 (13) Az R2. 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében)
„b) kiadásra előkészíti és gondozza a modul rendszert és a szakmai és vizsgakövetelményeket; valamint koordinálja 
és ellátja a  szakképzési kerettantervek, a  szakmai tantárgyak tankönyveinek, tartalomelemeinek és tanulmányi 
segédleteinek fejlesztésével és kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.”

 (14) Az R2. 22. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében)
„e) jogszabályban meghatározott hatáskörében szervezi valamennyi vizsgaidőszakra a  szakmai vizsgatételek 
eljuttatását a vizsgaközpontokhoz a fővárosi és megyei kormányhivatalok útján,”

 (15) Az R2. 22. § (2) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében)
„i) az f ) pont szerinti feladatát alapfeladatként végzi azon szakképesítés esetében, amelynél
ia) nincs jogszabály alapján vizsgaszervezésre kijelölt intézmény,
ib) nincs vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény, vagy
ic) a képzés befejezését követően fél évig nem került sor komplex szakmai vizsga megszervezésére.”

 (16) Az R2.
a) 22.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „valamennyi” szövegrész helyébe a  „jogszabályban meghatározott 

hatáskörében a”,
b) 22. § (2) bekezdés h) pontjában a „végzi” szövegrész helyébe a „koordinálja”
szöveg lép.

 (17) Hatályát veszti az R2.
a) 6. § (1) bekezdés p) pontja,
b) 21. § (1) bekezdés r) pontja.

5. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 
62. § (1b) bekezdésében,
a 48.  § és az  55.  § a)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 5. pontjában,
a 49. § és az 55. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § 
(1) bekezdés 3. pontjában,
az 50. § és az 55. § f ) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § 
(1) bekezdés 11. pontjában,
az 51. § és az 55. § c), g) és h) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában,
az 52.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában,
az 53. § és az 55. § k) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § 
(1) bekezdés 3., 12.4. és 17. pontjában,
az 54. § és az 55. § l) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § 
(1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,



64090 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 119. szám 

az 55.  § d) és e)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 4. pontjában,
az 55. § i) pontja tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 55. § j) pontja tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. FEjEZET 
ÁlTAlÁNoS rENDElKEZÉSEK

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a  településrendezési szakértői, az építésügyi 

műszaki szakértői, az  építési műszaki ellenőri, a  felelős műszaki vezetői és az  energetikai tanúsítói 
tevékenységre (a  továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a  szakmagyakorlási tevékenységet 
folytatók körére, a  tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az  eljáró hatóság kijelölésére, 
a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,

b) a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a  szerződést biztosító 
mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra,

c) a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra,
d) az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az  építészeti-

műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára,
e) az építészeti-műszaki tervezés során a  tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, 

az  építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a  nemfizetési 
jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az  ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes 
szabályaira,

f ) a szakmai kamarák által a  szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén 
kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. bejelentés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti bejelentés;
 2. cég: gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég;
 3. EGT-állam: a Szolgtv. szerinti állam;
 4. engedélyezés: a Szolgtv. szerinti engedélyezés;
 5. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a Szolgtv. szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás;
 6. jogosultság: a  névjegyzéket vezető szerv által engedélyezett és névjegyzékbe vett szakmagyakorlási 

tevékenység végzésének igazolt lehetősége, vagy a bejelentéshez előírt feltételeknek való megfelelés;
 7. letelepedés: a Szolgtv. szerinti letelepedés;
 8. szakmagyakorló: szakmagyakorlási tevékenységet folytató, jogosultsággal rendelkező személy;
 9. szakmai biztosíték: olyan felelősségbiztosítás, egyéb garancia vagy biztosíték, amely

a) valamely biztosítóval,
b) hitelintézettel vagy
c) egyéb szakmai biztosítást nyújtó szervezettel

 kötött szerződés vagy más jogviszony alapján a szolgáltatónak a szolgáltatási tevékenységével összefüggően 
a szolgáltatás igénybe vevőjének vagy adott esetben más személynek okozott károkért való felelősségéből 
eredő követelések fedezetére szolgál;

10. tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállamként meghatározott 
állam;

11. tagállami állampolgár: a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben tagállami 
állampolgárként és tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személyként meghatározott személy;

12. területi kamara: a  tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.  évi 
LVIII. törvényben (a továbbiakban: Kamtv.) meghatározott területi mérnöki vagy területi építész kamara.
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II. FEjEZET 
KöZöS SZAbÁlyoK

1. Engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységek

3. § (1) A (2)–(7) bekezdésben meghatározott településrendezési tervezési, építészeti-műszaki tervezési, településrendezési 
szakértői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység 
a névjegyzéket vezető szerv engedélyével folytatható.

 (2) Településrendezési tervezési tevékenységek:
a) településtervezési területen településtervezési szakterület,
b) településtervezési szakági területen

ba) településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület,
bb) településtervezési közlekedési szakterület,
bc) településtervezési víziközmű szakterület,
bd) településtervezési energia-közmű szakterület,
be) településtervezési hírközlési szakterület.

 (3) Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:
a) építészeti tervezési terület,

aa) belsőépítészeti tervezési szakterület,
ab) kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület,

b) táj- és kertépítészeti tervezési terület,
c) sajátos építmények műszaki tervezési terület

ca) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, közúti 
építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, hajózási 
építmények tervezési részszakterület,

cb) hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési 
részszakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület,

cc) vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen települési víziközmű tervezési részszakterület, 
területi vízgazdálkodás tervezési részszakterület és vízkészlet gazdálkodás tervezési részszakterület,

cd) bányászati építmények tervezési szakterület,
ce) gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület,
cf ) energiaellátási építmények tervezési szakterületen hőenergetikai építmények tervezési 

részszakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület, megújuló energia 
építmények tervezési részszakterület, atomenergia építmények tervezési részszakterület,

d) szakági műszaki tervezési terület
da) hídszerkezeti tervezési szakterület,
db) tartószerkezeti tervezési szakterület, a  szakterületen épületek tartószerkezeti tervezési 

részszakterület,
dc) építmények gépészeti tervezési szakterület, a szakterületen épületfizikai tervezési részszakterület,
dd) építményvillamossági tervezési szakterület,
de) geotechnikai tervezési szakterület.

 (4) Településrendezési szakértői tevékenységek:
a) településtervezési szakértői tevékenység,
b) településtervezési szakági szakértői tevékenység,

ba) zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői tevékenység,
bb) közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési szakági szakértői tevékenységek.

 (5) Építésügyi műszaki szakértői tevékenységek:
a) általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület,
b) sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterület,
c) építésügyi műszaki szakági szakértői szakterület,
d) építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterület.

 (6) Építési műszaki ellenőri tevékenységek:
a) általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület,
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b) sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület,
c) szakági építési műszaki ellenőri szakterület.

 (7) Felelős műszaki vezetői tevékenységek:
a) általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület,
b) sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület,
c) szakági felelős műszaki vezetői szakterület.

 (8) Az (5)–(7) bekezdésben meghatározott szakterületekhez tartozó részszakterületeket az 1. melléklet tartalmazza.

2. Bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenység

4. §  Aki energetikai tanúsítói tevékenységet kíván folytatni, köteles az  erre irányuló szándékát a  névjegyzéket vezető 
szervnek bejelenteni.

3. Jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölése és illetékessége

5. § (1) Első fokon a  kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a  Magyar Építész Kamara 
főtitkára folytatja le a 3. § (2) bekezdés a) pontjában és a 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, továbbá a 3. § 
(3)  bekezdés a) és b)  pontjában, a  3.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, a  3.  § (4)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában és 
a  3.  § (5)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek 
engedélyezését.

 (2) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara 
főtitkára folytatja le a 3. § (2) bekezdés b) pont bb)–be) alpontjában, a 3. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, a 3. § 
(4)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában, a  3.  § (5)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott szakterületekhez 
kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.

 (3) Első fokon a  kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a  Magyar Építész Kamara 
főtitkára folytatja le a  3.  § (5)  bekezdés b)–d)  pontja és a  3.  § (6)–(7)  bekezdése szerinti szakmagyakorlási 
tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.

 (4) Első fokon a  kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a  Magyar 
Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a 3. § (6)–(7) bekezdése szerinti szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, 
ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

 (5) A  4.  §-ban meghatározott tevékenység bejelentése során a  (3) és (4)  bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell 
alkalmazni.

 (6) Cég által folytatott szakmagyakorlási tevékenység esetén a  hatáskör tekintetében az  (1)–(4)  bekezdést kell 
alkalmazni azzal, hogy lakóhelyen a cég székhelyét kell érteni.

 (7) A szakmai címek megállapítása során a (3) és (4) bekezdés szerinti hatásköri szabályokat kell alkalmazni.

4. A szakmagyakorlási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei

6. § (1) Természetes személy a 3. § szerinti tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv 
engedélyével. Természetes személy a  4.  § szerinti esetekben köteles a  tevékenység végzésére irányuló szándékát 
a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

 (2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
a) 16. §-a szerinti településtervezési tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője 

vagy munkavállalója rendelkezik településtervezési szakterületi jogosultsággal, településtervezési szakági 
tevékenységet akkor, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója 
rendelkezik településtervezési szakági szakterületi jogosultsággal,

b) 16.  §-a szerinti településrendezési szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető 
tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik településrendezési szakértői szakterületi jogosultsággal,

c) 32.  §-a szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, ha a  vezető tisztségviselője, személyesen 
közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik az  adott területen építészeti-műszaki tervezési szak 
vagy részszakterületi jogosultsággal,

d) 32.  §-a szerinti építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy 
munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi jogosultsággal,
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e) 38/A.  §-a szerinti felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy 
munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal,

f ) 38/A.  §-a szerinti építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy 
munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri 
jogosultsággal,

g) 38/C. §-a szerinti energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik energetikai 
tanúsítói jogosultsággal,

és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.
 (3) A cég bejelentése alapján az 5. § (6) bekezdése szerinti területi kamara titkára által nyilvántartási jelölést (C-területi 

kamara kódja és nyilvántartási szám) ad ki. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a (2) bekezdésben 
meghatározott természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási 
száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával.

 (4) Cég az  általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül, az  (5)  bekezdés figyelembevételével olyan 
tevékenységet végezhet,
a) amelyhez rendelkezik a (2)–(3) bekezdés szerinti feltételekkel,
b) amelynek végzésére a megrendelővel írásban szerződést kötött, és
c) amelynek végzését a területi kamara nem tiltotta meg.

 (5) A  cégnek az  általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az  egyikhez 
a (2) bekezdés szerinti feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához 
kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet – amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik – 
alvállalkozó bevonásával végezheti.

 (6) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén

aa) a kamarai tagság folytonossága,
ab) továbbképzési időszakonként a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése,
ac) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a  kötelező továbbképzés keretében – 

beszámoló teljesítése,
ad) adategyeztetési kötelezettség teljesítése,

b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén
ba) továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése,
bb) a jogosultság megállapítását követő egy éven belül – a  kötelező továbbképzés keretében – 

beszámoló teljesítése, az energetikai tanúsítás kivételével,
bc) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.

 (7) A (2) bekezdés vonatkozásában a cég a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja.

5. A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei és a bejelentés tartalma

7. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei:
a) képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek megfelelő szakirányú

aa) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc, MA (tervezés, szakértés),
ab) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett 

szakképzettség BSc (tervezés, építési műszaki ellenőrzés),
ac) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett 

szakképzettség BSc vagy középfokú szakirányú végzettség (felelős műszaki vezetés),
b) szakmai gyakorlat a 9. § szerint,
c) a kérelmező személy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű.

 (2) A  Szolgtv.-ben meghatározottakon túlmenően az  energetikai tanúsítói szakmagyakorlási tevékenység 
bejelentésének tartalmaznia kell:
a) az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi kamarai 

nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,
b) a szakirány elbírálásához a  leckekönyv másolatát vagy az  oklevélmelléklet másolatát, ha a  kérelmező 

kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében 
kéri,
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c) a szakmai gyakorlat igazolását a 12. § szerint,
d) a jogosultsági vizsga eredményes letételének az igazolását,
e) a bejelentésben közölteket igazoló iratok másolatát, a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának 

hitelességéről, ezzel a  jogszabályban előírt feltételek teljesítéséről, amivel egyidejűleg az  iratmásolatok 
hitelességét is igazolja.

 (3) A (2) bekezdés e) pontjában foglaltakon túlmenően további hitelesítés nem követelhető meg.
 (4) A 3. § szerinti szakmagyakorlási tevékenységekhez kapcsolódóan az 1. melléklet tartalmazza

a) a jogosultsághoz kötött tevékenységek részletes meghatározását,
b) a jogosultság névjegyzéki jelölését,
c) a minimális képesítési követelményt szakterületi bontásban,
d) az előírt szakmai gyakorlati időt.

8. § (1) A képesítési követelmény teljesítésének vizsgálata során, ha a  szakképzettséget igazoló oklevélből a  szakirány, 
illetve annak a  szakmagyakorlási tevékenységet megalapozó szintje nem állapítható meg, akkor az  oklevél 
szakirányáról az  engedélyezési eljárás során a  Magyar Mérnöki Kamara vagy a  Magyar Építész Kamara 
(a továbbiakban együtt: országos kamara) által működtetett bizottság jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani, 
amelyet a jogosultság megállapításakor a területi kamara figyelembe vesz.

 (2) A  bizottság elnökét és két tagját a  feladatkörében érintett országos kamara jelöli. A  bizottság tagja továbbá 
az építésügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által megbízott személy, valamint tagja az adott szak 
szerint érintett, az országos kamarák által felkért felsőoktatási intézmény képviselője. A bizottság működési rendjét 
az országos kamara állapítja meg.

 (3) A  besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a  szakirányú szakképzettség egyenértékűségének 
vizsgálatára kerül sor, melynek alapját az  országos kamarai szabályzatok által tudományterület szerinti bontás 
alapján meghatározott, a  4.  mellékletben előírt minimum kreditszámok összege képezi. A  tantárgycsoportok és 
azon belül a  kreditértékekben meghatározott ismeretkörök vagy tantárgyak nevesítése kamarai hatáskörben, 
szabályzat formájában kerül meghatározásra a szükséges minimum kompetencia tartalmakkal együtt.

 (4) A  szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához figyelembe lehet venni az  alap- vagy 
mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezők részére, felsőoktatás keretében 
megvalósuló (felsőfokú szakképzettségi szintet nem biztosító) szakirányú továbbképzést is. A  szakirányú 
továbbképzésben legalább 60 kreditet kell és legfeljebb 120 kreditet lehet megszerezni. Ez esetben a képzési idő 
legalább két, legfeljebb négy félév. A  szakirányú továbbképzés szakmai tartalma szerint ugyancsak alkalmassá 
válik a  hiányzó kredittartalmak megszerzéséhez, egyéb ismeretek kiegészítésére, ezáltal a  szakirányú végzettség 
egyenértékűségének vizsgálatánál beszámítható. A  szakmagyakorláshoz szükséges kredit-kiegészítő képzés 
akkreditált, szakirányú felsőoktatási intézmény előírt szintű (BSc, MSc) képzésében megszerezhető.

 (5) A miniszter – az országos kamarák adatközlése alapján – évente közzéteszi
a) a szakképzettségek szakirányúsága szempontjából már megvizsgált és elfogadásra került oklevelek 

megnevezését, kibocsátásának dátumát, a képzést folytató felsőoktatási intézmény megnevezését,
b) a szakirányú továbbképzés körében kibocsátott szakirányú szakképzettségek megnevezését, a beszámítható 

kreditérték meghatározását.

9. § (1) Szakmai gyakorlati időként a  szakirányú felsőfokú szakképzettség, a  képzettséghez szükséges kredit-követelmény 
megszerzését követően a  kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő tevékenység 
folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

 (2) A településrendezési tervezési jogosultság megállapításához az 1. melléklet szerinti szakmai gyakorlati idő tartalmát
a) településtervezési, vagy
b) legalább három év településtervezési és kettő év

ba) területrendezési tervezési,
bb) közigazgatásban végzett területrendezési, településrendezési, vagy
bc) felsőoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói

c) gyakorlattal kell igazolni.
 (3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kettő év gyakorlati időbe beleszámít a  mesterfokozatú képzésben szerzett 

szakképzettséget követően a településmérnöki mesterképzési szak elvégzésének ideje.
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 (4) Az  építészeti-műszaki tervezési jogosultság megállapításához az  1.  melléklet szerinti szakmai gyakorlati időt 
a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni, a 12. §-ban 
foglaltak figyelembevételével.

 (5) A tervezési feladat elvégzésére megfelelő időtartamú tervezési gyakorlat hiánya miatt még nem jogosult szakirányú 
egyetemi végzettségű személy csak jogosultsággal rendelkező tervező mellett, tervező gyakornokként folytathat 
tervezési tevékenységet és szerezhet tervezési szakmai gyakorlatot.

 (6) A  településrendezési szakértői tevékenység engedélyezéséhez a nyolc év szakmai gyakorlati időbe a  (2) bekezdés 
a)  pontjában, b)  pont bb)–bc)  alpontjában meghatározott, a  kérelmezett szakterületnek megfelelő tevékenység 
vehető figyelembe.

 (7) Az építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz a nyolc év szakmai gyakorlati időbe
a) építészeti-műszaki tervezési,
b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,
c) építési műszaki ellenőri,
d) felelős műszaki vezetői,
e) beruházáslebonyolítói,
f ) építésügyi igazgatási,
g) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni oly módon, hogy az  előírt gyakorlati idő felének 
az a), c)–d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.

10. § (1) A  szakirányú felsőfokú szakképzettség megszerzését követő szakmai gyakorlati idő az  energetikai tanúsítói 
tevékenység folytatásához egy év.

 (2) Szakmai gyakorlati időként az energetikai tanúsítói jogosultsághoz
a) építészeti-műszaki tervezési,
b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,
c) építésügyi műszaki szakértői,
d) építési műszaki ellenőri,
e) felelős műszaki vezetői,
f ) beruházáslebonyolítói,
g) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági,
h) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési,
i) építésügyi igazgatási
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

11. § (1) Szakmai gyakorlati időként az  építési műszaki ellenőri és a  felelős műszaki vezetői jogosultsághoz a  szakirányú 
végzettség megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő
a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f ) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként az  1.  melléklet szerinti 
gyakorlati időt kell igazolni oly módon, hogy az  előírt gyakorlati idő felének az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti 
tartalmúnak kell lennie.

12. § (1) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói, 
vagy az  építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, 
szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég, vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló 
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által kiállított igazolás), amely tartalmazza a  gyakorlat időtartamát, a  végzett munkák megnevezését, a  folytatott 
tevékenység leírását.

 (2) A  területi kamara titkára a  kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetében a  gyakorlati idő, 
a  képesítés és az  igazolás alapján az  1.  melléklet szerinti részszakterületi jogosultságot is megállapíthat, amelyet 
a szakmagyakorló jogosultságát tartalmazó névjegyzékben is meg kell jeleníteni.

6. Szakmai címek

13. § (1) A  területi kamara szakmai címet adhat a  kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek. A  szakmai cím nem 
eredményeztet újabb jogosultságot. A  címet a  területi kamara titkára által vezetett építésügyi szakmagyakorlók 
névjegyzékében (a továbbiakban: névjegyzék) fel kell tüntetni.

 (2) A  vezető tervezői címhez a  tervezőnek magas színvonalú tudományos-műszaki felkészültséggel és referenciákkal 
kell rendelkeznie. A  cím megszerzésére irányuló kérelmet a  területi kamara az  erre vonatkozó országos kamarai 
szabályzat alapján bírálja el. A  cím birtokosának a  jogosult tervezési szakterületen legalább 10 éves kiemelkedő 
színvonalú tervezési tevékenységgel kell rendelkeznie. Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti – erre 
irányuló megbízás alapján – az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).

 (3) A  tervező gyakornoki cím kérelmezéséhez a  szakképzettség megszerzését követően a  megszerezni kívánt 
jogosultsághoz a  kérelmező természetes személy előminősítést kérhet a  területi kamarától. A  területi kamara 
ellenőrzi a  kérelmezni kívánt jogosultsághoz tartozó szakképzettség kreditkövetelmény rendszerének teljesülését. 
A  feltételek teljesítése esetén a  kérelmező a  tervező gyakornok címről igazolást kap, a  címet használhatja, 
a tervlapokon feltüntetheti a címet, önálló tervezésre azonban nem jogosít.

 (4) A tervező műszaki ellenőri címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki rendelkezik építészeti-műszaki tervezői 
és építési műszaki ellenőri jogosultsággal.

 (5) A beruházási tanácsadói címet az az építészeti-műszaki tervezői, azzal azonos szakterületen építési műszaki ellenőri 
jogosultsággal rendelkező kérheti, aki építési beruházások bonyolításában igazolt referenciákkal rendelkezik.

 (6) A mentori címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki vállalja a tervező gyakornoki címmel rendelkező személy 
szakmai felügyeletét, és segíti szakmai fejlődését.

 (7) A  különösen gyakorlott címet az  a  szakmagyakorló személy kérheti, aki kiemelkedően magas színvonalú 
teljesítményt igazoló referenciákkal rendelkezik.

 (8) Műemlékek területén gyakorlott címet az  a  szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, 
felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr kérheti, aki igazolja műemléki védelem alatt álló építmény 
vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében három tevékenység elvégzését:
a) építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése,
b) építési munkák felelős műszaki vezetése,
c) építési munkák műszaki ellenőrzése.

III. FEjEZET 
TErVEZÉS

7. Településtervezés

14. § (1) A  településrendezési tervezési tevékenység 1.  melléklet szerinti dokumentációinak elkészítése jogosultsághoz 
kötött.

 (2) A  településtervező feladata az  önkormányzat döntései, megbízása és a  jogszabályok, szabványok és szakmai 
szabályok figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti dokumentáció – a  feladat elvégzéséhez szükséges 
településtervezési szakági tervezők bevonásával történő – elkészítése.

 (3) A  szakági településtervező feladata a  szakterületének megfelelő településtervezési szakági munkarészek és 
javaslatok elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján.

 (4) A  településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata csak akkor használható fel a  településrendezési eszköz 
kidolgozásához, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági településtervező készítette.

 (5) A  településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a  feladat 
elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és – legalább 
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egy eredeti példányon – a  tervező saját kezű aláírását. A  településrendezési eszköz tervlapja tartalmazza 
a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését.

 (6) A  tervezőnek az  általa készített településrendezési eszközt a  megrendelő részére történő átadástól számított 
legalább 10 évig meg kell őriznie.

 (7) A  településtervezési szerződésre a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a  továbbiakban: Ptk.) szabályozott 
tervezési szerződés és az Étv.-ben szabályozott településtervezési szerződés szabályait kell alkalmazni.

 (8) Nem folytathat településrendezési tervezési tevékenységet illetékességi területén a  településrendezési eszközök 
előkészítésében, véleményezésében, döntéshozatalában közreműködő személy, kivéve, ha az önkormányzat a 6. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján településrendezési tervezési tevékenységet is folytat.

8. Építészeti-műszaki tervezés

15. § (1) Az  Étv. 32.  § (1)  bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek az  építésügyi hatósági eljáráshoz 
és az  építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk készítése építészeti-műszaki tervezési 
jogosultsághoz kötött. Tervezői művezetést az adott tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező végezhet.

 (2) Az  építészeti-műszaki tervező feladata az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet (a  továbbiakban: Épkiv.) 9.  § (4)–(8)  bekezdésében foglaltak, az  építtető igényei, megbízása, a  tervezési 
program és a  jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az  építésügyi hatósági 
eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése.

 (3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően jogosultsággal végezhető
a) a tervtanácsi terv,
b) a településképi véleményezéshez szükséges terv,
c) a megvalósulási terv
készítése.

 (4) Az  építészeti-műszaki szakági tervező feladata az  építmény tervezéséhez szükséges szakági terv elkészítése 
a  jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége kiterjedhet az  általános és a  sajátos 
építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi munkarészek teljes körű elkészítésére.

 (5) Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység a képesítéstől, a gyakorlati időtől és a szerzett jogtól függően – kamarai 
szabályzatban rögzítettek szerint – korlátozott vagy teljes körű tervezési jogosultsággal folytatható.

 (6) Az  építészeti-műszaki tervezőnek az  általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat 
hitelesítenie kell az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épelj.) előírásai szerint.

 (7) Az építészeti-műszaki tervező felelős az Étv. 33. §-ában foglaltak betartásáért.
 (8) Az  építészeti-műszaki tervezőnek az  általa készített építészeti-műszaki tervet a  megbízónak történő átadástól 

számított legalább 10 évig meg kell őriznie.
 (9) Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet

a) az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az  annak alapján megvalósítandó 
építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy 
kormánytisztviselője,

b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati 
főépítész.

9. Tervezési program

16. § (1) Az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: OTÉK) szerinti tervezési program véglegezett formája a  tervezési szerződés kötelező mellékletét 
képezi.

 (2) A  tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a  tervezés során figyelembe kell venni. 
A  tervezési programban vizsgálni kell a  megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint 
rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét.

 (3) A  tervezési program tartalmazza a  tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az  építési tevékenységet. 
A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell
a) a beruházás költségkeretét,
b) a tervezés előzményeit,
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c) a kiindulási adatokat,
d) a helyszínt,
e) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,
f ) a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat,
g) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,
h) a közműellátottság mértékét, és
i) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait.

10. Tervezési szerződés

17. § (1) Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a Ptk. és az Étv. előírásain 
túlmenően tartalmazza
a) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is,
b) a tervezési díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét,
c) az esetleges szakmai biztosíték kikötését.

 (2) Az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről 
és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló törvényben meghatározott esetekben az építészeti-műszaki tervezési szerződéses 
felek a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (a továbbiakban: TSZSZ) fordulhatnak.

 (3) Az  építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció készítésére irányuló 
tervezési szerződés tartalmi elemeinél az Épkiv. 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

11. Tervezési díj

18. §  A tervezési díj magában foglalja
a) a közvetlen költségek, ennek keretében

aa) a számított munkadíj,
ab) a szakági tervező, alvállalkozó tervező tervezési díja,
ac) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke,

b) a közvetett költségek, ennek keretében a működési költség, anyagjellegű ráfordítás,
c) az értékcsökkenési leírás,
d) az egyéb ráfordítások,
e) a tervezett nyereség
együttes összegét.

IV. FEjEZET 
SZAKÉrTÉS

12. Településrendezési szakértés

19. § (1) Az 1. melléklet szerinti településrendezési szakértői vélemények elkészítése jogosultsághoz kötött.
 (2) A településrendezési szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert 

adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a  megbízónak érdeke. 
A  településrendezési szakértői vizsgálatnak az  ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. A  szakértői 
véleményen fel kell tüntetni a szakértő nevét, saját kezű aláírását, névjegyzéki jelölését, a szakértői szakterületének 
megnevezését.

 (3) A településrendezési szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért.
 (4) A településrendezési szakértő feladatát megbízási szerződés alapján látja el a 20. § (6) bekezdése szerint.
 (5) A településrendezési szakértő nem végezheti olyan pályázati dokumentáció, településrendezési eszköz vizsgálatát, 

amelynek összeállításában vagy tervezésében maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részt vett.
 (6) Településtervezési vagy szakági településtervezési jogosultságot szerzett és vezető tervezői címmel rendelkező 

személy kérelmére a  területi kamara titkára az  adott szakterületen településrendezési szakértői tevékenység 
folytatását engedélyezi a 9. § (6) bekezdése szerinti feltétel mellett.
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13. Építésügyi műszaki szakértés

20. § (1) Az  építésügyi műszaki szakértő vizsgálatának az  Étv. 32.  §-a szerinti tevékenysége során az  adott ügy minden 
lényeges körülményére ki kell terjednie. Az  építésügyi műszaki szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni 
minden olyan tényre, amely az  általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és 
amelynek ismerete a megbízónak érdeke.

 (2) Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek különösen:
a) méretbeli és az állapotfelmérés,
b) műszeres vizsgálat és kutatás,
c) a b) pont elvégzéséhez tartozó bontási és helyreállítási munkák,
d) számítások és elemzések elvégzése,
e) statisztikák vizsgálata és elemzése vagy
f ) következtetések levonása.

 (3) Ha az  építésügyi műszaki szakértő vizsgálata során megállapítja, hogy az  építményt vagy egyes szerkezeteit 
bauxitcement felhasználásával készítették, a  vizsgálat eredményét harminc napon belül köteles bejelenteni 
a terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szervnek az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet alapján.

 (4) Az  építésügyi műszaki szakértő a  vizsgálat eredményéről szakértői véleményt készít, amelyen fel kell tüntetni 
a  szakértő nevét, szakértői nyilvántartási számát, a  szakértői szakterületének megnevezését, a  meghatározott 
szakterület és ahhoz tartozó jelölés szerint.

 (5) Az építésügyi műszaki szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért, a valós 
állapotnak megfelelő tartalmáért.

 (6) A  településrendezési szakértői szerződésre és az építésügyi műszaki szakértői szerződésre a Ptk.-ban szabályozott 
megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy a  szerződést írásban kell megkötni. 
A szerződés tárgyában meg kell jelölni a vállalt szakértői tevékenység pontos megnevezését, a teljesítési határidőt, 
a szakértő díját, a megrendelő kötelezettségeit és jogait, a műszaki szakértő kötelezettségeit, felelősségét és jogait. 
Amennyiben a  felek nem állapodnak meg a  díj átadásának időpontjáról, akkor az  a  szakvélemény átadásával 
egyidejűleg esedékes. A  megrendelő teljesítési kötelezettségének határideje eltérő rendelkezés esetén sem 
haladhatja meg a számla kézhezvételétől számított harminc napot.

 (7) Nem folytathat építésügyi műszaki szakértői tevékenységet
a) ugyanazon építmény kivitelezése vonatkozásában az  a  személy, aki az  építmény építési-szerelési munkáit 

ellenőrizte, mint építési műszaki ellenőr, tervezési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, vagy kivitelezte, 
vagy a kivitelező felelős műszaki vezetője,

b) ugyanazon tervdokumentáció tekintetében az  a  személy, aki az  építmény engedélyezési vagy kivitelezési 
tervének készítésében mint tervező részt vett.

V. FEjEZET 
ÉpíTÉSI MűSZAKI EllENőrZÉS

21. § (1) Az építési műszaki ellenőr az Épkiv. 16. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feladatokat látja el.
 (2) Az építési műszaki ellenőr megbízási szerződésében a Ptk.-ban szabályozottak és az Épkiv. 16. § (6) bekezdésében 

foglaltakon túlmenően rögzíteni kell
a) az építési műszaki ellenőrzés gyakoriságát,
b) az építési naplóba való bejegyzés gyakoriságát, a bejegyzésről az építtető tájékoztatásának módját,
c) a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárásokat, felhatalmazásokat.

 (3) Az építési műszaki ellenőr nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján 
megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy 
kormánytisztviselője.

 (4) Az  építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és 
felelős műszaki vezetői tevékenységet az  általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. Az  építési 
műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol 
építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet 
végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
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 (5) Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, 
a  vállalkozó kivitelezői, az  anyagbeszállítói és a  felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a  Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

VI. FEjEZET 
FElElőS MűSZAKI VEZETÉS

22. § (1) A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)–(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek 
végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor 
a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)–k), n)–p) pontjában, 13. § (4)–(5) bekezdésében és 
14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.

 (2) A  felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a  Ptk.-ban szabályozott 
megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) a szerződést írásban kell megkötni,
b) a szerződés tartalmazza

ba) a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá 
a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét,

bb) a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét,
bc) a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét,
bd) a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

 (3) A  felelős műszaki vezető nem lehet az  építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő 
hatóság, valamint a  tevékenység és az  engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv köztisztviselője vagy 
kormánytisztviselője. A  felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki 
ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési 
munkát vezet.

 (4) A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, 
ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, 
amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

 (5) A  felelős műszaki vezető nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység 
esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős 
műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építési műszaki ellenőri tevékenységet 
olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

VII. FEjEZET 
ENErGETIKAI TANúSíTÁS

23. § (1) Az  energetikai tanúsító feladata az  energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak 
eredményéről hiteles tanúsítvány kiállítása az  Országos Építésügyi Nyilvántartás (a  továbbiakban: OÉNY) 
elektronikus programjának segítségével.

 (2) Az  energetikai tanúsító az  épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. 
rendelet (a  továbbiakban: R1.) szerinti független ellenőrzési rendszer keretében végzett ellenőrzés során köteles 
együttműködni és a feltárt hibákat kijavítani.

 (3) Az energetikai tanúsító köteles az (1) bekezdés szerinti azonosító kóddal ellátott hiteles tanúsítvány aláírt példányát 
és az alátámasztó munkarészt a megrendelőnek átadni.

 (4) Az energetikai tanúsító felelős
a) az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért,
b) a valós állapotnak megfelelő tartalomért,
c) a hiteles tanúsítvány kiállításához szükséges adatoknak az OÉNY-be való feltöltéséért.

 (5) Az energetikai tanúsítói szerződést írásban kell megkötni. A szerződés kötelező tartalmi eleme
a) a szerződés tárgyában megjelölve a  vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület vagy épületrész 

helyrajzi száma),
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b) a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő,
c) a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje.

 (6) A  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által működtetett független ellenőrzési rendszer keretében 
a tanúsítványok utóellenőrzésében nem vehet részt az a személy
a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ellenőrzés közvetlenül érinti, továbbá
b) aki az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el,
c) aki az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el,
d) akinek az  ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a  Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a  megbízó 

képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el, vagy
e) akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi 

műszaki szakértőként járt el.
 (7) A  (6)  bekezdés szerinti ellenőrzésben nem vehet részt az  a  személy, akitől nem várható el az  ügy tárgyilagos 

megítélése. Az  ellenőrzést végző a  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének haladéktalanul, de 
legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. 
A  kizárási okot a  kizárási okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az  ellenőrzött, vagy bármely 
érintett fél is bejelentheti.

 (8) A  kizárás tárgyában a  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke dönt, szükség esetén más ellenőrző 
személyt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az  eljárási cselekményeket, amelyekben 
a kizárt ellenőrző személy járt el. A kizárás tárgyában hozott elnöki döntést az érintett felekkel közölni kell.

VIII. FEjEZET 
A joGoSulTSÁG MEGÁllApíTÁSÁNAK EljÁrÁSI SZAbÁlyAI

14. Általános szabályok

24. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység
a) engedélyezése,
b) folytatásának szüneteltetése,
c) folytatásának felfüggesztése,
d) folytatásának megtiltása,
e) folytatójával szembeni bírság kiszabása és
f ) folytatásával összefüggő hatósági bizonyítvány kiállítása
iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint, míg a szakmagyakorlási 
tevékenység bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.

 (2) A  szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír 
alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez a szakmagyakorlási 
jogosultsági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a  továbbiakban: e-rendszer) a  kérelmező 
részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.

 (3) Az  elektronikus tárhely igényléséhez – a  papír alapon történő benyújtás esetét kivéve – a  kérelmezőnek vagy 
meghatalmazottjának a  Ket. rendelkezése szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással történt azonosítást 
követően regisztrálnia kell az e-rendszerben. A kérelmező vagy meghatalmazottja regisztrációval – külön bírálat és 
döntés nélkül – automatikusan hozzáférést kap a saját tárhelyéhez.

 (4) A (2) és (3) bekezdés szerinti elektronikus tárhely dokumentumaiba a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése 
iránti kérelem benyújtása előtt csak a tárhely gazdájaként a kérelmező vagy meghatalmazottja, továbbá a kérelmező 
vagy meghatalmazottja hozzájárulásával a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység esetén az eljáró 
területi kamara elnöksége tekinthet bele.

 (5) A (2) és (3) bekezdés szerinti tárhely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásáig áll 
a kérelmező rendelkezésére.

 (6) A  kérelmező a  szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását a  kérelem benyújtása előtt kérelmezheti 
a területi kamara elnökségétől.
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25. § (1) A 24. § (1) bekezdése szerinti kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető
a) papír alapon (személyesen, megbízott útján vagy postai úton), vagy
b) elektronikusan

ba) párbeszédre épülően (online),
bb) amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülően (offline).

 (2) A kérelmező vagy meghatalmazottja a kérelmet papír alapon vagy elektronikus adathordozón benyújthatja
a) bármely területi kamaránál,
b) az integrált ügyfélszolgálaton vagy
c) az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél.

 (3) A  területi kamara – a  kérelem adathordozó anyagától függetlenül – a  beérkezett iratról hiteles elektronikus 
másolatot készít, majd a  másolatot a  kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de legkésőbb az  azt követő 
munkanapon feltölti ügyintézésre az  e-rendszerbe. Az  e-rendszer a  kérelem és mellékletei feltöltésekor 
a kérelmezőnek automatikusan értesítést küld az ügy azonosítójáról, ezért az eljárás megindulásáról értesítést külön 
már nem kell küldeni.

 (4) Az eredeti iratot a szerv visszaszolgáltatja a benyújtónak. Kérelem és mellékletei alatt – ha már benyújtásra került – 
minden esetben az e-rendszerben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti elektronikus másolatát) kell érteni.

 (5) Ha a  kérelem melléklete az  eredeti dokumentum másolata, annak hitelességét a  benyújtáskor az  eredeti 
dokumentum egyidejű bemutatásával – közjegyző vagy az  iratot eredetileg kiállító szerv, szervezet, oktatási 
intézmény hitelesítése helyett – a kérelmet befogadó szerv is igazolhatja.

 (6) A tényállás tisztázásához kétség esetén, vagy ha egyenértékűségi vizsgálat miatt szükséges a területi kamara titkára 
bekérheti az eredeti dokumentumokat is.

 (7) A  szakmagyakorló haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a  területi kamarához a  bejegyzett adataiban 
bekövetkezett változást. Az  adatváltozásnak és a  tevékenység megszüntetésének a  bejelentésére a  szolgáltatási 
tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

15. Az engedélyezési eljárás

26. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét (családi és utónév, születési családi és utónév),
b) születési helyét és idejét,
c) a kérelmező anyja születési családi és utónevét,
d) a kérelmező lakcímét,
e) a kérelem tárgyát,
f ) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének 

megnevezését,
g) rendelkezést a kapcsolattartás módjáról.

 (2) A kérelemhez – az eseti engedély iránti kérelmet kivéve – a következő dokumentumok csatolása szükséges:
a) a szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem 

áll rendelkezésre;
b) a szakirány elbírálásához a  leckekönyv másolata vagy az  oklevél melléklete, ha a  kérelmező 

kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha azt a területi kamara titkára a szakirány megállapítása 
érdekében kéri;

c) a szakmai gyakorlat igazolása a 12. §-ban foglaltak szerint és módon;
d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása;
e) az építésügyi műszaki szakértői jogosultság iránti kérelem esetén a  kérelmező részletes szakmai 

tevékenységét bemutató önéletrajza.
 (3) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az e-rendszerbe való feltöltését követő első munkanapon indul meg, kivéve, 

ha a területi kamara a döntést az elektronikus irat előterjesztésének napján meghozza.

27. § (1) Eseti engedélyt kérhet a kérelmező
a) a Kamtv. 1. § (3), (4) és (6) bekezdésében meghatározott esetekben,
b) ha saját maga vagy a  Ptk. szerinti közeli hozzátartozója számára kíván felelős műszaki vezetői feladatot 

ellátni, és az  építési beruházás becsült értéke nem éri el a  közbeszerzésekről szóló törvényben az  építési 
beruházásokra megállapított nemzeti értékhatár kétszeresét.
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 (2) Az eseti engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges:
a) a szakirányú végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll 

rendelkezésre,
b) a szakirány elbírálásához a  leckekönyv másolata vagy az  oklevél melléklete, ha a  kérelmező 

kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha azt a területi kamara titkára a szakirány megállapítása 
érdekében kéri,

c) a szakmai gyakorlat igazolása a 12. § (1) bekezdése szerint,
d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása,
e) a végezni kívánt tevékenység főbb adatai, különösen a helye, a tárgya és a jellege,
f ) a hozzátartozói minőséget igazoló dokumentum.

16. A kérelem elbírálása és a határozat tartalma

28. § (1) Ha a  kérelem hiányos, a  területi kamara titkára legfeljebb tizenöt napos határidő megjelölésével a  kérelmezőt 
a hiányok pótlására hívja fel. Ismételt hiánypótlási felhívás kibocsátására nincs lehetőség.

 (2) A  területi kamara titkára a  kérelem elbírálásánál vizsgálja, hogy a  kérelem és mellékletei megfelelnek-e 
a  jogszabályban foglaltaknak, valamint a  kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység megfelel-e az  engedélyezés 
feltételeinek. A  hatóság a  kérelmet elutasítja, amennyiben a  kérelem és mellékletei nem felelnek meg, vagy 
a  szakmagyakorlási tevékenység végzésének feltételei nem állnak fenn. Amennyiben a  kérelem hiánytalan, 
a  döntést a  kérelem beérkezésétől, ha a  kérelem hiányos, az  utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számított 
tizenöt napon belül kell meghozni és az ügyféllel haladéktalanul közölni. A területi kamara titkára a döntését szóban 
nem közölheti.

 (3) A  területi kamara titkára a  kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az  engedélyezési 
eljárásban az  illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikéri – kivéve, ha a  vélemény a  kérelem 
benyújtásakor rendelkezésre áll – a  kamarai tagfelvétel, valamint a  szakmai gyakorlat szakirányúságának 
megállapítása céljából. A  területi kamara elnöksége a  véleményét az  országos szabályzatban meghatározottak 
szerint alakítja ki.

 (4) A területi kamara titkára a kérelemnek a Ket. 72. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített határozatban ad helyt, amely 
a Ket.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza:
a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a jogosultságot megalapozza,
b) a szakmagyakorlási tevékenység szakterületének megnevezését,
c) a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy névjegyzéki jelölését (tevékenység 1.  melléklet szerinti 

betűjele, a területi kamara kódja és nyilvántartási szám),
d) az engedély – továbbképzési kötelezettség teljesítésének feltétele mellett – határozatlan ideig tartó hatályát,
e) a továbbképzési kötelezettség (ezen belül egyes esetekben jogosultsági vizsga) teljesítése igazolása 

elmaradásának jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást.
 (5) Az  eseti engedélyről szóló döntést a  területi kamara titkára a  Ket. 72.  § (4)  bekezdése szerinti egyszerűsített 

határozattal hozza meg, amely a Ket.-ben foglaltakon túlmenően tartalmazza:
a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a jogosultságot megalapozza,
b) a szakmagyakorlási szakterület, illetve kategória megnevezését,
c) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét,
d) az eseti engedély hatályát, amely – a  Kamtv. 1.  § (6)  bekezdésében foglalt eset kivételével – legfeljebb 

az adott építmény használatbavételi engedélyének megadásáig, illetve a használatbavétel tudomásulvételéig 
szól,

e) tájékoztatást az engedély hatályának meghosszabbításának módjáról, feltételéről.
 (6) A kérelem elutasításáról hozott döntés a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmazza a területi 

kamara elnöksége véleményének indokolását.
 (7) Jogorvoslati eljárásban az  országos kamara főtitkára a  kikéri a  szakterület szerinti szakmai tagozat véleményét 

a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából.
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17. Bejelentés

29. § (1) A bejelentés benyújtására a 25. § szerinti engedélykérelem benyújtására előírtakat kell alkalmazni.
 (2) Az  energetikai tanúsítói tevékenységre vonatkozó bejelentésnek a  7.  § (2)  bekezdésében foglaltakat kell 

tartalmaznia.
 (3) Az illetékes területi kamara titkára a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés 

megfelel-e a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
 (4) A területi kamara titkára a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül

a) ha a  bejelentés megfelel az  előírt követelményeknek, nyilvántartásba veszi, mely tényről igazolás 
megküldésével a bejelentőt értesíti,

b) ha a  bejelentés nem felel meg az  előírt követelményeknek, a  bejelentés hiányainak megjelölése mellett 
figyelmezteti a  bejelentőt a  tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire, valamint 
a területi kamara a bejelentés nyilvántartásba vételét határozattal megtagadja.

 (5) A bejelentésről készített igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) a területi kamara megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintéző nevét,
b) a bejelentő nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a bejelentett tevékenység megjelölését, a szakmagyakorlási szakterület megnevezését,
d) a bejelentés előterjesztésének napját,
e) a szakmagyakorlási tevékenységet bejelentő személy nyilvántartási számát, a névjegyzéki jelét,
f ) azt, hogy a bejelentés – kivéve a határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó bejelentést – határozatlan időre, 

vagy a bejelentésben meghatározott ideig szól.
 (6) A  területi kamara titkára a  bejelentő számára a  nyilvántartásba vétellel egyidejűleg az  1.  melléklet szerinti 

névjegyzéki jelölést ad (tevékenység szerinti betűjel, a területi kamara kódja és nyilvántartási szám).
 (7) A  területi kamara titkára eltiltja a  tevékenység folytatásától és ezzel egyidejűleg – a  névjegyzéki jelölés 

hatálytalanítása mellett – a  névjegyzékből törli azt, aki a  bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési 
nyilatkozatot tett a  jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező 
hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy ha a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik.

18. Az egységes elektronikus névjegyzék vezetése

30. § (1) A  területi kamara titkára az  engedély megadásával, illetve a  bejelentés tudomásulvételével egyidejűleg 
a szakmagyakorlót nyilvántartásba veszi, a névjegyzéki jelölést a határozattal vagy az igazolással közli.

 (2) A  területi kamarák – az országos kamarák által közösen működtetett, az OÉNY-nyel összekapcsolt, szakterületekre 
bontott, nyilvános elektronikus – közös névjegyzéket vezetnek, amelyet folyamatosan aktualizálnak 
a szakmagyakorlók adatszolgáltatása, valamint a továbbképzési kötelezettség igazolása alapján.

 (3) A  névjegyzékben rögzíteni kell a  névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben, jogszabályban előírt igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetésének, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének tényét. A szakmagyakorlási 
tevékenységek szakterület szerinti jelölését az 1., 2. és 3. melléklet szerint kell a névjegyzékben rögzíteni.

 (4) A névjegyzék
a) természetes személy vonatkozásában az Étv. 58. § (10) bekezdése és a Kamtv. 43. § (2) bekezdése,
b) cég vonatkozásában az Étv. 58. § (1) bekezdése és a Kamtv. 43. § (3) bekezdése
szerinti adatokat tartalmazza.

 (5) Az  elkülönített névjegyzéken a  (4)  bekezdés szerinti adattartalommal kell vezetni a  Kamtv. 1.  § (3), (4) és 
(6) bekezdésében meghatározott szakmagyakorlót és az eseti engedéllyel rendelkezőt.

 (6) A  (4) és (5)  bekezdés szerinti névjegyzék az  Étv. 58.  § (1)  bekezdése, az  Étv. 58.  § (10)  bekezdés a), c)–f )  pontja, 
a  Kamtv. 43.  § (2)  bekezdés a), b), g)–p)  pontja, a  Kamtv. 43.  § (3)  bekezdés a), c)–g)  pontja szerinti adatok, 
valamint a (3) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésének ténye tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.

19. Szakmagyakorlást végző cégek névjegyzéke

31. § (1) Ha a  szakmagyakorlási tevékenységet a  cég üzletszerűen gazdasági tevékenységként folytatja, akkor 
a szakmagyakorlási tevékenységet köteles bejelenteni az 5. § (6) bekezdése szerinti területi kamarának. A bejelentés 
során a 29. §-ban foglaltak alapján kell eljárni.
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 (2) A  cégre vonatkozó bejelentés alapján a  területi kamara a  30.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 
adattartalmú névjegyzéket vezet.

20. Hatósági bizonyítvány kiállítása

32. §  A területi kamara titkára – külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetése mellett – hatósági 
bizonyítványt állít ki a névjegyzék adataiból, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég névjegyzéki 
jelöléséről, a  szakmagyakorló továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről, amennyiben azt a  szakmagyakorló 
kérelmezi.

21. A szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetése

33. § (1) A  szakmagyakorlási tevékenység folytatása a  szakmagyakorló kérelmére a  területi kamara titkárának a  határozata 
alapján szüneteltethető. A  kérelemben a  szünetelés kezdő időpontját meg kell jelölni. A  szüneteltetés kezdő 
időpontja a  kérelem benyújtásától számított legfeljebb harmadik hónap. A  szüneteltetés kezdő időpontját 
a területi kamara titkáránál be kell jelenteni, ha az eltér a kérelemben megjelölttől. A szüneteltetés időtartama alatt 
a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető.

 (2) A szüneteltetett tevékenység – külön kérelemre – abban az esetben folytatható, ha a szakmagyakorlási tevékenység 
szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a  kötelező továbbképzési kötelezettségének teljesítését 
igazolja.

 (3) Tervező műszaki ellenőri cím jogosultja az építészeti-műszaki tervezési vagy az építési műszaki ellenőri jogosultság 
szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet.

 (4) Beruházási tanácsadói cím jogosultja az  építészeti-műszaki tervezési vagy az  építési műszaki ellenőri jogosultság 
szüneteltetése esetén már nem használhatja a címet.

IX. FEjEZET 
ToVÁbbKÉpZÉSI rENDSZEr ÉS A joGoSulTSÁGI VIZSGA

22. Továbbképzés

34. § (1) A  szakmagyakorló az  ötéves továbbképzési időszak alatt – a  (2)  bekezdésben foglalt kivételekkel – köteles 
továbbképzést teljesíteni.

 (2) A  továbbképzési kötelezettség alól mentesül az  elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és 
a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.

 (3) A továbbképzés típusa
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező
továbbképzés.

 (4) A  szakmagyakorlónak az  első továbbképzési időszaka alatt a  38.  § (2)  bekezdése szerinti beszámolóval végződő 
kötelező továbbképzést kell teljesítenie.

35. § (1) A  továbbképzést az  országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási 
tevékenység esetén.

 (2) Az országos kamara a továbbképzések szervezésére egy vagy több bizottságot működtet. A bizottság működésének 
ügyrendjét saját hatáskörében készíti és fogadja el. A bizottságba egy tagot a miniszter delegál.

23. A továbbképzés tartalma

36. § (1) A  kötelező továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként a  miniszter határozza meg, az  ehhez 
kapcsolódó tananyagot az országos kamara dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá. Az oktatási anyagokat a kamara 
elektronikusan közzéteszi.

 (2) A  szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, az  országos kamarák saját hatáskörben, 
szabályzatban állapítják meg.
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 (3) A kötelező továbbképzést az országos kamara által – a miniszter egyetértésével – elfogadott oktató tarthatja.
 (4) A kötelező továbbképzés formája lehet

a) internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul, vagy
b) hagyományos oktatási formában történő részvétel.

 (5) A  kötelező továbbképzésben a  továbbképzési időszak alatt egy, a  (4)  bekezdés szerinti továbbképzési formát kell 
teljesíteni, ahol a (4) bekezdés b) pontja szerinti oktatás összességében nem haladhatja meg a nyolc tanórát.

24. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

37. § (1) A  36.  § (4)  bekezdése szerinti továbbképzés teljesítésének elektronikus formában történő igazolása az  országos 
kamara feladata. A területi kamara köteles közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezetni az igazolások tartalma 
alapján az adott továbbképzési időszak teljesítését az egyes szakmagyakorlók tekintetében. Az egyes továbbképzési 
ciklusok teljesítése vizsgálatának alapjául a  kamarai nyilvántartás szolgál. A  névjegyzéket vezető szerv kérésére 
a szakmagyakorló kötelezhető a részére kiállított és átadott igazolások bemutatására egyeztetés céljából.

 (2) A  kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása a  jogosultság – területi kamara titkára által 
hivatalból történő – felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a  szakmagyakorló a  továbbképzési 
kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig.

25. A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés

38. § (1) A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés (a továbbiakban: beszámoló) célja annak 
vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, 
képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek 
alkalmazásában kellő jártassággal.

 (2) Az  energetikai tanúsítói jogosultság kivételével a  jogosultság megállapítását követő egy éven belül 
a szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie a 39. §-ban foglaltak szerint.

 (3) A  jogosultsági vizsgát és a  beszámolót az  országos kamara szervezi és bonyolítja le. A  jogosultsági vizsga és 
a  beszámoló vizsga bizottsága legalább három- és legfeljebb öttagú testület. A  vizsgabizottság elnökből és 
tagokból áll. A  vizsgabizottság egy tagja a  miniszter által megbízott személy. A  vizsgabizottság további tagjait 
az országos kamara bízza meg. A vizsgabizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

 (4) A  jogosultsági vizsga és a  beszámoló díja összesen 34 000 forint, amelyből az  általános rész díja 17 000 forint, 
a  szakterületi rész díja 17 000 forint. A  jogosultsági vizsga és a  beszámoló a  39.  § (10)  bekezdése szerinti 
eredménytelenség esetén ismételhető. A  javítóvizsga díja első alkalommal ingyenes, ezt követően a  jogosultsági 
vizsga díjával azonos.

 (5) A jogosultsági vizsga, a beszámoló díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a vizsgát szervező országos 
kamara elkülönítetten vezetett számlájára.

 (6) A  vizsgázó köteles értesíteni a  vizsgaszervezőt, amennyiben a  visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. 
Amennyiben a  vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a  vizsga napját megelőző második munkanapig 
nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a  befizetett vizsgadíj összegéből az  adminisztrációs költségek 
fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

 (7) A  jogosultsági vizsga és a  beszámoló általános része alól a  vizsgabizottság az  ügyrendjében meghatározott 
módon felmentést ad, ha a  szakmagyakorló más jogosultság megszerzéséhez ilyen tartalmú vizsgát már 
tett, vagy rendelkezik olyan vizsgával, amelynek követelménye 80%-ban megegyezik az  általános rész 
követelményrendszerével. A  jogosultsági vizsga szakterületi része alól felmentés nem adható. A  felelős műszaki 
vezető, az építési műszaki ellenőr magasépítési szakterülten mentesül a beszámoló alól, ha építési műszaki ellenőri 
OKJ bizonyítvánnyal rendelkezik.

39. § (1) A  jogosultsági vizsga és a  beszámoló általános és szakterületi részből áll. A  jogosultsági vizsga és a  beszámoló 
formája írásbeli és szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgára a (11) bekezdés szerinti írásbeli vizsga eredmény esetén kerül sor.

 (2) A  jogosultsági vizsgára és a  beszámolóra elektronikusan a  vizsgát és beszámolót szervező országos kamaránál 
kell jelentkezni. A  jelentkezés módja a  kamara honlapjáról letölthető jelentkezési lap elektronikus kitöltésével 
és a  kamarának történő továbbítással történik. A  jelentkezőt a  jogosultsági vizsga és a  beszámoló szervezője 
nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését.
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 (3) A  vizsga és a  beszámoló helyszínén a  vizsga és a  beszámoló megkezdése előtt meg kell állapítani a  vizsgázók 
személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni a vizsga és beszámoló szabályairól. A vizsgázó és a beszámoló köteles 
a személyazonosságát igazolni. A vizsgázó és a beszámoló segédeszközöket nem használhat az energetikai tanúsítói 
jogosultsági vizsga képletgyűjteménye kivételével.

 (4) A  jogosultsági vizsga és a  beszámoló általános része (szakmagyakorlók közös ismeretanyagát képező ismeretek) 
az alábbi ismeretkörből áll:
a) az építésügyi jogi környezet általános felépítése (jogszabályi hierarchia), ezen belül az  Étv. alapismerete, 

a kapcsolódó végrehajtási területekből különösen
aa) a településrendezési szabályok, követelmények,
ab) az építési folyamat,
ac) az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények,
ad) szabványosítás, a  szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a  szabványok alkalmazására 

vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok,
ae) az építési termékekre vonatkozó szabályok,
af ) a szakmagyakorlókkal szemben szabálytalanságok esetén alkalmazható jogkövetkezmények,

b) a kötelmi jogon belül a  szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai követelmények, 
érvényesség),

c) a környezet-, természet- és tájvédelem vonatkozó részeinek,
d) az örökségvédelem,
e) a kamarai tagsághoz kötött jogosultságok esetében a kamarai etikai-fegyelmi eljárás
ismerete.

 (5) A beszámoló szakterületi része (szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagát képező ismeretek) az alábbi 
ismeretkörből áll:
a) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, megkezdése, folytatása feltételeinek, szabályainak,
b) a kérelmezett vagy gyakorolt szakterületre vonatkozó

ba) szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség, szerződés tartalmi követelményei, díjszámítás),
bb) vonatkozó szabványok,
bc) az építési hulladék kezelésének,
bd) szakterületi igény szerinti mértékben a településrendezési követelmények,
be) a tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek,
bf ) az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményeinek,

c) a településrendezési tervezési szakterületen a  b)  pont bc) és bf )  alpontjában felsoroltak helyett 
a szakterületnek megfelelő településrendezési követelmények

ismerete.
 (6) A  jogosultsági vizsga szakterületi része az  energetikai tanúsítói jogosultság esetén két kérdéskörből áll az  alábbi 

ismeretkörökből:
a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatálya,
b) a belső környezet kritériumai (hőkomfort, belső levegő minőség és légcsere, páratartalom, világítás),
c) az épületek, az  épülethatároló szerkezetek, valamint az  épületgépészeti rendszerek energiaigényének 

számítási módszerei,
d) az épületgépészeti (fűtési, szellőzési, használati melegvíz-ellátási, hűtési, világítási) rendszerek azonosítása, 

energiatudatos korszerűsítése, az  egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számítása, az  épület 
energetikai rendszereiből származó nyereségáramok számítása, üzemeltetési tanácsok,

e) az épületek energetikai minőségének tanúsítási rendszere (módszere),
f ) a meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása, energiatudatos felújítása,
g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslése, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározása,
h) az energetikai minőség szerinti osztályok, az osztályba sorolás szabályai,
i) a tanúsítás dokumentálása.

 (7) A jogosultsági vizsga és a beszámoló időtartama 120 perc.
 (8) A  vizsga és a  beszámoló kérdéseit a  vizsgaszervező kamara – a  miniszter egyetértésével – állítja össze és 

a  honlapján, valamint az  e-epites.hu portálon közzéteszi. A  vizsgán és a  beszámolón ezek közül azok a  kérdések 
szerepelnek, amelyeket a vizsgabizottság állít össze.

 (9) Kamarai szolgáltatás keretében előkészítő tanfolyam és konzultáció szervezhető, azonban a  vizsgának és 
a beszámolónak nem kötelező előfeltétele.
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 (10) A jogosultsági vizsga, a beszámoló követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések 70%-át helyesen válaszolta 
meg. Az  50% alatt teljesített írásbeli vizsga, beszámoló eredménytelen, szóbeli vizsgára vagy beszámolóra 
a vizsgázó, a beszámoló nem bocsátható, az írásbeli vizsgát vagy a beszámolót ismételni köteles.

 (11) Az 50–70% közötti eredmény esetében a vizsgázó vagy beszámoló szóbeli vizsgát vagy beszámolót tesz.
 (12) A vizsgabizottság értékeli az  írásbeli dolgozatokat. Az  írásbeli értékelés befejezését követően a bizottság kihirdeti 

a  szóbeli vizsgára vagy beszámolóra kötelezettek névsorát és a  szóbeli vizsga vagy beszámoló időpontját, amely 
lehet ugyanaz a nap is.

 (13) A szóbeli vizsgán vagy beszámolón a vizsgázó vagy beszámoló további kérdést kap, melyre külön felkészülési idő 
nélkül válaszolnia kell. A vizsgabizottság bármelyik tagja kiegészítő kérdéseket tehet fel a vizsgázónak.

 (14) Az  összesítő értékelő lapot és a  jegyzőkönyvet a  vizsgabizottság minden tagja a  helyszínen köteles aláírni. 
Az értékelést követően hozott bizottsági döntés alapján történik a nyilvános eredményhirdetés.

 (15) A  jogosultsági vizsga és a  beszámoló letételét a  vizsgaszervező igazolja, külön kérelem nélkül gondoskodik 
az elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

X. FEjEZET 
EGT-ÁllAM SZolGÁlTATóIVAl KApcSolAToS SZAbÁlyoK

26. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

40. § (1) A  valamely tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult 
szolgáltató, Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor 
folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet, ha az e rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel 
rendelkezik.

 (2) A  Szolgtv. szerint a  szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatás 
keretében történő szakmagyakorlási tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles az adott szakmagyakorlási 
tevékenység tekintetében hatáskörrel rendelkező Budapesti Építész Kamarához, vagy a  Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamarához bejelenteni. A bejelentést évente kell megtenni.

 (3) A  (2)  bekezdésben kijelölt területi kamara a  szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített 
közhiteles nyilvántartást vezet.

 (4) A bejelentéshez magyar nyelvű fordításban mellékelni kell:
a) nevét, címét, a folytatni kívánt szakmagyakorlási tevékenység megjelölését,
b) a szakmai képesítést igazoló okiratot,
c) a tagállami állampolgárság igazolását,
d) a végezni kívánt tevékenység főbb adatait, különösen a helyét, a tárgyát és a jellegét,
e) igazolást arról, hogy a  szolgáltatásnyújtó a  szakmagyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerűen 

letelepedett valamely tagállamban, továbbá
f ) nyilatkozatot arról, hogy a  szolgáltatásnyújtó a  nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva 

a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
 (5) Az  elkülönítetten vezetett közhiteles névjegyzéket vezető (2)  bekezdésben kijelölt területi kamara ezen 

névjegyzékből törli azt a  személyt, aki a  külön jogszabály szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem 
teljesíti.

27. Letelepedés szabadsága keretében nyújtott szolgáltatás

41. § (1) Valamely tagállam állampolgára a  szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmét a  külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti szakmai képesítésének elismerése iránti kérelmével 
egyidejűleg nyújtja be a Budapesti Építész Kamarához, vagy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához.

 (2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell magyar nyelvű fordításban:
a) a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél hiteles másolatát, ha 

ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,
b) a szakirány elbírálásához a  leckekönyv másolatát vagy az  oklevél mellékletét, ha a  kérelmező 

kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,
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c) az építészeti tervezési szakterületen tevékenységet megkezdő személyek kérelme kivételével a  jogosultsági 
vizsga eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az igazolását,

d) a küldő vagy származási ország illetékes hatósága által kiállított, a  küldő vagy származási országbeli 
jogosultságára vonatkozó igazolást, beleértve a  szakirányú szakmai gyakorlat jellegét, szakirányát, 
teljesítésének helyét, időtartamát.

 (3) A kérelmet és mellékleteit az elismerési eljárást lefolytató hatóság a szakmai képesítés elismeréséről szóló jogerős 
határozatával együtt haladéktalanul megküldi az 5. § szerint hatáskörrel rendelkező területi kamarának. A  területi 
kamara a megküldött iratok alapján
a) az engedélyt megadja, és a szakmagyakorlót az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzi, vagy
b) a kérelmet elutasítja.

XI. FEjEZET 
HArMADIK orSZÁG SZolGÁlTATóI

42. §  Harmadik országbeli szolgáltatók számára jogosultság az  e  rendeletben foglaltak szerint, viszonosság alapján 
állapítható meg.

XII. FEjEZET 
joGKöVETKEZMÉNyEK

28. Közös szabályok

43. § (1) A területi kamara titkára a szakmagyakorlóval szemben hatósági eljárást folytat le, és jogkövetkezményt állapít meg
a) a Kamtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzések alapján,
b) a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának jogerős döntése alapján,
c) az Épelj. 66. § (2) és (3) bekezdése szerinti megkeresésre,
d) a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei hiánya esetén,
e) az energetikai tanúsítványok tekintetében a  független ellenőrzési rendszert működtető szerv 

kezdeményezésére.
 (2) A  területi kamara titkára az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti megkeresésre a  45.  § szerinti jogkövetkezményt állapít 

meg, és ezzel egyidejűleg a döntése megküldése mellett a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység 
esetén a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságánál is eljárást kezdeményez a kamarai tag ellen.

 (3) A  jogkövetkezményt megállapító területi kamara titkára a  döntését az  OÉNY e-szankció alkalmazásban rögzített 
jogkövetkezmények figyelembevételével hozza meg az e-rendszerben.

 (4) Az  Étv. 58.  § (11)  bekezdése szerinti bírósági értesítéseknek az  e-szankció elektronikus alkalmazásban történő 
rögzítését az OÉNY üzemeltetője köteles a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő 
munkanapon elvégezni.

 (5) A  jogkövetkezményeket megállapító döntés meghozatala előtt a  területi kamara titkára minden esetben köteles 
ellenőrizni, hogy e-szankció alkalmazással rögzített adatállományban, az  adott szakmagyakorlóval szemben 
jogkövetkezmény állapítottak-e meg. Amennyiben a  szabályozás a  fokozatosság elve alapján súlyosabb szankciót 
is kilátásba helyez, a  jogkövetkezmény megállapításakor az  e-szankció adatállományban rögzített valamennyi 
jogkövetkezményt figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a  szankciót mely hatóság vagy szerv állapította 
meg.

 (6) Az  e  rendelet alapján megállapított közigazgatási bírság összege – egy éven belüli ismételt bírságolandó 
szabálytalanság esetén – az előzőleg megállapított bírság 150%-ánál kevesebb nem lehet.

 (7) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóság a  szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai 
szabályok megsértése miatt – hatáskör hiányában vagy kormányrendeletben előírt esetekben – az OÉNY e-szankció 
elektronikus alkalmazás használatával köteles elektronikus úton megkeresni a  névjegyzéket vezető területi 
kamarát. A  területi kamara, az  elektronikus megkeresés alapján, harminc napon belül köteles eljárást indítani 
a  szakmagyakorlási tevékenységet folytató ellen, és az  eljárást lezáró döntéséről a  megkereső hatóságot az  OÉNY 
e-szankció elektronikus alkalmazás használatával elektronikus úton értesíteni.
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29. Jogkövetkezmények típusai

44. § (1) A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót:
a) ha az adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
b) ha az adategyeztetési kötelezettségét nem teljesíti,
c) ha a nyilvántartási díjat határidőre nem fizeti be,
d) ha a  kamara a  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja során első ízben állapít meg olyan kisebb szabálytalanságot, 

pontatlanságot, számítási vagy felmérési hibát, tartalmi hiányosságot, amely nem befolyásolta érdemben 
a szakmai tevékenység, vagy a szakvélemény eredményét,

e) ha az  R1. 9/A.  §-a szerinti ellenőrzés során a  független ellenőrző szervezet által feltárt hibát az  energetikai 
tanúsító a tanúsítvány alátámasztó munkarészben nem javítja ki,

f ) szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú építészeti-műszaki tartalmú dokumentáció esetén a 43. § (1) bekezdés 
c) pontja szerinti megkeresésre.

 (2) A területi kamara titkára
a) a szakmagyakorlót 20 000 forint bírsággal sújtja, ha az  (1)  bekezdés a)–b) és d)  pontjában foglaltakat 

a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti,
b) az építésfelügyeleti hatóság számított építményértéket tartalmazó megkeresése alapján a  felelős műszaki 

vezetőt, az  építési műszaki ellenőrt az  összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt bírsággal sújtja, 
melynek mértéke 100 000 forint összegezve a számított építményérték 20 millió forintot meghaladó részének 
0,5%-val, de legfeljebb 300 000 forint.

 (3) A  bírságot az  azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni 
a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal 
engedélyezhető legfeljebb harminc napra.

 (4) A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását
a) legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az  építésfelügyeleti hatóság – az  építésfelügyeleti bírságról szóló 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában meghatározott 
jogsértő cselekmény kivételével – három éven belül legalább kettő alkalommal jogerősen építésfelügyeleti 
bírsággal sújtotta,

b) legfeljebb egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság – az R2. 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában 
meghatározott jogsértő cselekmény kivételével – egy éven belül kettő alkalommal jogerősen bírsággal 
sújtotta,

c) legalább egy év időtartamra, ha az  építésfelügyeleti hatóság az  R2. 1.  melléklet I. táblázat 16.  pontjában 
meghatározott jogsértő cselekmény miatt jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta,

d) ha a területi kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerős döntésével felfüggesztette a szakmagyakorló kamarai 
tagságát, akkor annak időtartamáig,

e) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig,
f ) legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az  (1)  bekezdés c)  pontjában és a  (2)  bekezdésben foglalt 

kötelezettségét a határozatban foglalt határidőre sem teljesíti,
g) legfeljebb egy év időtartamra, ha a  szakmai tevékenység folytatásához szükséges jogosultság 

szüneteltetésének időtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmai tevékenységet,
h) az építészeti-műszaki tervezésre kötött szerződéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség teljesítésének 

igazolásáig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a 46. § (6) bekezdése szerinti esetben.
 (5) A  területi kamara titkára megtiltja a  szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli 

a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha
a) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely 

a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé,
b) a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik,
c) a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való 

rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja,
d) a továbbképzési kötelezettségét a (4) bekezdés e) pontja szerinti határidőt követően sem teljesíti,
e) a területi mérnöki vagy építész kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták,
f ) az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény 

miatt három éven belül ismételten jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai 
tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott,
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g) a tevékenység folytatásához szükséges jogosultsága felfüggesztésének időtartama alatt végez 
szakmagyakorlási tevékenységet,

h) az építészeti-műszaki tervező a  (4)  bekezdés f )  pontja szerinti felfüggesztő határozat jogerőssé válásától 
számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését,

i) ha az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az energetikai 
tanúsító tanúsítvány két besorolással eltér a tényleges értéktől.

45. § (1) Ha a névjegyzékből való törlésre a 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján került sor, a jogosultság csak a továbbképzési 
kötelezettség igazolása után engedélyezhető.

 (2) Ha a  szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a  névjegyzékből való törlésre 
a 44. § (5) bekezdés e), f ) és i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat 
jogerőre emelkedésétől számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel.

 (3) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz évig őrzi meg.
 (4) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző építésügyi műszaki szakértő szakmagyakorlási tevékenységének 

megtiltásáról, névjegyzéki törléséről, illetve a  33.  § (1)  bekezdésében említett szüneteltetésről szóló határozatát 
a területi kamara titkára az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző szervvel is közli.

30. A bírósági értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás

46. § (1) A területi kamara titkára az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés beérkezésétől számított nyolc napon 
belül
a) tájékoztatja a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy hatvan napon belül igazolja

ba) a fizetés megtörténtét, vagy
bb) hogy az  értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak 

végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs, 
valamint

c) tájékoztatja a  feleket, hogy az  igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a  fizetésre kötelezett tevékenység 
folytatásához szükséges jogosultságát.

 (2) Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéssel egyenértékűnek tekintendő, ha a kamara tudomására jut 
olyan egyéb jogerős bírósági ítélet (külföldi, választottbírósági), vagy jogerős fizetési meghagyás, amely ugyanazon 
adatokat tartalmazza, mint az értesítés.

 (3) Az építészeti-műszaki tervező
a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közvetítői eljárás eredményeként létrejött egyezséggel,
b) közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalással,
c) teljesítésigazolással, vagy
d) a TSZSZ szakvéleményével
igazolva írásban bejelentheti a  területi kamarának, hogy másik építészeti-műszaki tervezővel (fizetésre kötelezett) 
megkötött tervezési szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a  fizetés sem a  vállalt határidőben, sem 
a bejelentés megtételéig nem történt meg (a továbbiakban: nemfizetési jelzés).

 (4) Ha a nemfizetési jelzés hiányos, a területi kamara annak beérkezésétől számított nyolc napon belül – harminc napos 
póthatáridő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja 
fel a  bejelentőt. A  hiánypótlás elmaradása esetén a  kamara nyolc napon belül értesíti a  bejelentőt a  beadvány 
elutasításáról.

 (5) A területi kamara a nemfizetési jelzés beérkezésétől – hiánypótlás esetén a pótlástól – számított nyolc napon belül
a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
b) felhívja a fizetésre kötelezettet, hogy hatvan napon belül igazolja

ba) a fizetés megtörténtét, vagy
bb) hogy a  díjfizetés tárgyában indított bírósági eljárás van folyamatban, vagy ilyen tárgyú bírósági 

eljárásban a  díjfizetési kötelezettség fenn nem állását megállapító jogerős bírósági határozatot 
hoztak, valamint

c) tájékoztatja a  feleket, hogy az  igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a  fizetésre kötelezett tevékenység 
folytatásához szükséges jogosultságát.
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 (6) Ha a  díjfizetésre kötelezett hatvan napon belül nem igazolja a  meghatározottakat, a  területi kamara a  határidő 
lejártát követő nyolc napon belül a Ket. szerinti határozatot hoz a tevékenység folytatásához szükséges jogosultság 
felfüggesztéséről.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti felfüggesztés megszűnik az  Étv. 58.  § (11)  bekezdése szerinti bírósági értesítés vagy 
alvállalkozói nemfizetési jelzés alapjául szolgáló díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásakor. Amennyiben 
az  építészeti-műszaki tervező a  felfüggesztési határozat jogerőssé válásától számított hat hónapon belül 
sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését, a  kamara az  engedély visszavonásával egyidejűleg törli 
a névjegyzékből.

XII. FEjEZET 
ZÁró rENDElKEZÉSEK

47. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–4. §, az 5. § (1)–(5) és (7) bekezdése, a 6. § (1) és (6) bekezdése, a 7–14. §, a 19–23. §, a 24. § (1) bekezdése, 

a  26–46.  §, a  49.  §, az  50.  § (2)  bekezdése, az  51–52.  §, az  53.  § (3)  bekezdése és az  55.  § b)–h)  pontja 
2014. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 24. § (2)–(6) bekezdése és a 25. § 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A  2014. január 1-jét megelőzően engedélyezett és névjegyzékbe vett, vagy bejelentés alapján névjegyzékbe vett 

szakmagyakorlási tevékenység a továbbképzési kötelezettségek teljesítése mellett folytatható.
 (5) A  területi kamara titkára a  változással érintett jogosultság tekintetében az  1.  melléklet szerinti szak- és 

részterületnek megfelelő besorolásról a  szakmagyakorlót a  továbbképzési időszakának befejezéséig hivatalból 
értesíti. Ezen időszakig a  szakmagyakorló a  korábbi jogosultsági besorolásának megfelelően folytathatja 
a tevékenységet.

 (6) Azon jogosultságok tekintetében, amelyeket az 1. és 2. melléklet nem tartalmaz, – a (7) és (8) bekezdésben foglaltak 
kivételével – az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a területi kamara titkára köteles a jogosultság 
megszűnéséről a szakmagyakorlót írásban értesíteni.

 (7) A  2014. január 1-jét megelőzően építésügyi igazgatási szakértői területen kiadott engedélyek 2014. július 1-ig 
hatályosak, ezt követően a tevékenység engedély nélkül folytatható.

 (8) A  2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen kiadott engedélyek – jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – 2014. július 1-jéig hatályosak, ezt követően a tevékenység engedély nélkül folytatható.

 (9) Az  1.  mellékletben foglalt képesítési követelménytől eltérően az  igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő 
építésügyi műszaki szakértői tevékenység engedélyezhető annak az  igazságügyi szakértőnek is, aki műszaki 
felsőoktatás keretében szerzett szakirányú főiskolai szakképzettséggel rendelkezik, és akit az  igazságügyért 
felelős miniszter 2006. január 1-jét megelőzően az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe külön jogszabály alapján 
az  építésügyi szakterületre felvett, és az  igazságügyi szakértői névjegyzékben építésügyi szakterületen jelenleg is 
szerepel, továbbá rendelkezik 2006. január 1-jét megelőző tízéves szakmai gyakorlattal.

 (10) Az  a  cég, amely az  e  rendelet szerinti szakmagyakorlási tevékenységet folytat, a  31.  § szerinti bejelentést 2015. 
március 31-ig teszi meg.

 (11) A  beruházáslebonyolítói tevékenység 2014. január 1-jét követően bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül 
folytatható.

 (12) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

48. §  Az OTÉK 111. § (2) bekezdésében „helyi építési szabályzat” szövegrész helyébe a „településrendezési eszköz” szöveg 
lép.

49. § (1) Az R2. 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „17–23.” szövegrész helyébe a „17–24.” szöveg lép.
 (2) Az R2. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

50. § (1) Az R1. 8. § (2) bekezdésében az „el kell végezni.” szövegrész helyébe az „el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt 
eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti.” szöveg lép.

 (2) Az R1. 9. § (1) bekezdésében az „egyes építésügyi” szövegrész helyébe az „építésügyi és építésüggyel összefüggő” 
szöveg lép.
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51. § (1) Az Épkiv. 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira 
vonatkozó építési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart.”

 (2) Az Épkiv. 24/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót)
„a) az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó a 16. §-ban meghatározott 
feladatok ellátása érdekében, valamint”
(folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti.)

 (3) Az Épkiv. 9. § (9) bekezdésében a „tervezői, beruházáslebonyolítói” szövegrész helyébe a „tervezői” szöveg lép.

52. §  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felelős műszaki vezető hiányában a fennmaradási engedély iránti kérelemhez az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti sajátos építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterületen bányászati építmények szakértői részszakterületi építésügyi 
műszaki szakértő (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát kell csatolni.”

53. § (1) Az Épelj. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  építészeti-műszaki dokumentáció, az  előzetes szakhatósági állásfoglalás, az  építészeti-műszaki tervtanács 
véleménye, valamint a  települési (fővárosban a  kerületi) önkormányzat polgármesterének vagy a  fővárosi 
önkormányzat főpolgármesterének (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat polgármestere) településképi 
véleménye és az  egyéb dokumentumok elektronikus tárhelyre történő feltöltése önmagában az  engedélyezési 
eljárást nem indítja meg.”

 (2) Az Épelj 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kérelemre, vagy az  ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása 
esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján
a) a telken építmény meglétére vagy hiányára az építésfelügyeleti hatóság,
b) a telken meglévő építmény vagy önálló rendeltetési egység jogszerűségére az építésügyi hatóság
vonatkozó adat, tény igazolása céljából az Étv. 34. § (5) bekezdése alapján hatósági bizonyítványt állít ki.”

 (3) Az Épelj. 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha
a) az építészeti-műszaki tervező által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan,
b) építési-műszaki ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget észlel.”

 (4) Az Épelj.
a) 18. § (1) bekezdés f ) pontjában a „jogosult-e” szövegrész helyébe a „ , vállalkozás jogosult-e” szöveg,
b) 18.  § (6)  bekezdésében a  „jogosultság nélkül” szövegrész helyébe a  „jogosultság nélkül, vállalkozás 

nyilvántartási jelölés nélkül” szöveg,
c) 46. § (2) bekezdés d) pontjában a „személy” szövegrész helyébe a „személy, vállalkozás” szöveg,
d) 46.  § (5)  bekezdésében a  „jogosultság nélkül” szövegrész helyébe a  „jogosultság nélkül, vállalkozás 

nyilvántartási jelölés nélkül” szöveg
lép.

54. § (1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) a következő 14/A. alcímmel egészül ki:
„14/A. A Duna-parti építési szabályzat
19/A. § (1) A Duna-parti építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal 
összhangban készül. Eltérés igénye esetén a  fővárosi településszerkezeti terv és a  fővárosi rendezési szabályzat 
módosításáról előzetesen kell dönteni.
(2) A Duna-parti építési szabályzatot a fővárosi önkormányzat közgyűlése állapítja meg.
(3) A Duna-parti építési szabályzat mellékletét képezi az 1:4000 vagy annál nagyobb méretarányú szabályozási terv.
(4) A Duna-parti építési szabályzat a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére készül.
(5) A  szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább egy telek mélységben be kell mutatni a  szomszédos 
környezet jellemzőit is.”
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 (2) Az R3. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kerületi településrendezési eszköz 2014. június 30-ig történő készítése és elfogadása a  VI.  fejezet eljárási 
szabályai szerint, az  OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának, valamint a  Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a  Budapesti Városrendezési és Építési 
Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet alkalmazásával történhet.”

 (3) Az R3.
a) 3.  § (7)  bekezdésében a „fővárosi integrált településfejlesztési stratégiával” szövegrész helyébe a „kerületi 

településfejlesztési koncepcióval és a fővárosi integrált településfejlesztési stratégiával” szöveg,
b) 14. §-ában a „melléket” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,
c) 16. § (5) bekezdésében a „főváros estében” szövegrész helyébe a „főváros esetében” szöveg,
d) 16.  § (6)  bekezdésében a  „településrendezési eszköz” szövegrész helyébe a  „településrendezési eszköz 

módosítása” szöveg,
e) 19. § (1) bekezdés b) pontjában az „épületmagassági” szövegrész helyébe a „beépítési magasságának” szöveg,
f ) 20. § (4) bekezdésében a „tervlap” szövegrész helyébe a „terv” szöveg,
g) 20. § (6) bekezdésében a „szabályzat:” szövegrész helyébe a „szabályzat, a 19/A. §-ban foglaltak kivételével:” 

szöveg,
h) 20. § (8) bekezdésében a „tervlapon” szövegrész helyébe a „terven” szöveg,
i) 22.  § (4)–(7)  bekezdésében a  „polgármester” szövegrész helyébe a  „polgármester vagy főpolgármester” 

szöveg,
j) 28.  § (4)  bekezdésében a  „helyi építési szabályzat” szövegrész helyébe a  „településrendezési eszköz” 

szöveg, a  „meghatározottakon” szövegrész helyébe a  „felsorolt feltételeken” szöveg, az  „állami főépítész” 
szövegrész helyébe az „állami főépítész, a  40.  § (8)  bekezdése szerinti esetben a  településfejlesztésért és 
a településrendezésért felelős miniszter” szöveg,

k) 40.  § (4)  bekezdésében a „meghívja” szövegrész helyébe a „meghívja a  polgármestert, valamint” szöveg, 
az „érintett kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe az „érintett kerületi vagy a  fővárosi önkormányzat” 
szöveg,

l) 40.  § (8)  bekezdésében a  „(4)  bekezdés” szövegrész helyébe a  „(4) és (5)  bekezdés” szöveg, az  „A 
településrendezési eszköz” szövegrész helyébe az  „Az egyeztető tárgyalás eredményeként véglegesített 
településrendezési eszköz” szöveg

lép.

55. §  Hatályát veszti
a) az OTÉK 10. §-át megelőző „Lakóterület” alcím,
b) az R2.

ba) 2/A. § (4) bekezdése,
bb) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „ , a beruházáslebonyolítóval” szövegrész,
bc) 1. melléklet I. táblázat 6. és 12. sora, és II. táblázat 6. sora,

c) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési 
rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,

d) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 
szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,

e) az építési műszaki ellenőri, valamint a  felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes 
szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,

f ) az R1. 9. § (4) bekezdése és 9/A. § (4) bekezdése,
g) az Épkiv.

ga) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „beruházáslebonyolító, ” szövegrész,
gb) 6. §-ában az „a beruházáslebonyolító, ” szövegrész,
gc) 8. §-a és az azt megelőző alcím,
gd) 9. § (1) bekezdésében a „vagy nevében a beruházáslebonyolító,” szövegrész,
ge) 11. §-a,
gf ) 15.  §-ában az  „A tervezői művezetésre (ideértve a  szakági tervezői művezetést is) 

a beruházáslebonyolító is megbízást adhat.” szövegrész,
gg) 18. § (7) bekezdés a) pontja,
gh) 27. § (1) bekezdés a) pontjában az „a beruházáslebonyolító vagy” szövegrész.
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h) az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
i) az Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 96. sora,
j) az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. 

rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 349. sora és 3. melléklet 347. pontja,
k) az Épelj.

ka) 56. § (2) bekezdése,
kb) 56. § (3) bekezdésében a „ ,vagy az ügyfél által beadott irat záradékolásával kell kiadni” szövegrész,
kc) 8. melléklet 1.10., 2.1.8., 2.6., 2.10., 3.8. és 4.6. pontja,

l) az R3. 45. § (1) bekezdésében és 46. § (1) bekezdésében a „módosítás nélkül” és a „további módosítás nélkül” 
szövegrész.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez 1. melléklet a .../... . (... . ... .) Korm. rendelethez 

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott 
szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

I. Tervezés 

1. rész 
Településrendezési tervezés 

 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

terület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyak. idő 

2. Településtervezési 
terület 

Településtervezési 
szakterület  TT 

Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó 
javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési 
koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható 
megalapozó vizsgálata, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és 
örökségvédelmi hatástanulmány készítése – a tervezési feladat 
elvégzéséhez szükséges – településtervezési szakági tervezők 
bevonásával. 

okleveles településmérnök  5 év 

3. 

Településtervezési 
szakági tervezési 
terület 

Településtervezési 
zöldfelületi és 
tájrendezési szakterület 

TK 

Táji-, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, 
helyzetelemzés, értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer 
fejlesztési, környezeti hatások és feltételek, és a tervezési feladat 
elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. 

okleveles tájépítész mérnök 5 év 

4. Településtervezési 
közlekedési szakterület TKö 

Közlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a 
tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és 
javaslat készítése. 

okleveles közlekedés-
építőmérnök, 
okleveles közlekedésmérnök  

5 év 

5. Településtervezési 
vízközmű szakterület TV 

Víziközmű vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű, és a 
tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és 
javaslat készítése. 

okleveles építőmérnök 5 év 

6. 
Településtervezési 
energia-közmű 
szakterület 

TE 

Energiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás 
alkalmazás vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és 
a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és 
javaslat készítése. 

okleveles energetikai mérnök,  
okleveles gépészmérnök, 
okleveles villamosmérnök 

5 év 

7. Településtervezési 
hírközlési szakterület TH 

Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a 
tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és 
javaslat készítése. 

okleveles villamosmérnök, 
okleveles mérnök-
informatikus 

5 év 
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2. rész 
Építészeti-műszaki tervezés 

 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

terület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyak. idő 

2. 

Építészeti 
tervezési terület 

 É 

Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, 
beleértve a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel 
kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított 
területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, 
műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt 
álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény 
tömegét megváltoztató átalakítását. 
A tervezésbe szakági műszaki tervezési területen  
jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § 
(3) bekezdés b) pontja, 22. § (4) bekezdés a)-c) pontjában 
meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben. 
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése 
vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint 
szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és 
örökségvédelmi hatástanulmány készítése. 
A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése. 

okleveles építészmérnök 
 

2 év 

3. Belsőépítészeti 
tervezési szakterület BÉ 

Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése. Külön 
jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.  

okleveles építész tervező 
művész, 
okleveles belsőépítész 
környezettervező művész  

2 év 

4. Kertépítészeti műtárgy 
tervezési szakterület ÉKM 

Tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél 
magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, 
úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 
foknál meredekebb terep rendezése. 

táj-és kertépítészeti szakon 
végzett okleveles 
kertészmérnök,  
okleveles tájépítész mérnök,  
okleveles tájépítész 

2 év 
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 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

terület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyak. idő 

5. Táj- és kertépítészeti tervezési terület K 

Terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése 
(a belső út és burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, 
növénytelepítési, valamint önálló táj- és kertépítészeti tervek 
készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.), továbbá 
a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) 
meghatározott feladatok. Telepítési tanulmányterv, beépítési 
terv zöldfelület alakítási munkarészeinek elkészítése, valamint 
ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági 
közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban 
meghatározott dokumentáció elkészítése. 

táj-és kertépítészeti szakon 
végzett okleveles 
kertészmérnök,  
okleveles tájépítész mérnök,  
okleveles tájépítész 

2 év 

6. 

Sajátos műszaki 
tervezési terület 

Közlekedési 
építmények tervezési 
szakterület 

KÉ 
részszakterület szerint részszakterület szerint  

7. 

Közlekedési építmények 
tervezési szakterület 
vasúti építmények 
tervezési részszakterület 

KÉ-VA 

Országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, 
iparvágányok, városi közúti vasutak, földalatti vasutak 
pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. 
Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények 
(rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem 
tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések 
tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak (fogaskerekű vasút, 
sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is), 
sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya 
tervezése. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti 
erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése. 

okleveles közlekedés -
építőmérnök, 
 
közlekedés-építőmérnök 
 

3 év 
 
 
5 év 

8. 

Közlekedési építmények 
tervezési szakterület 
közúti építmények 
tervezési részszakterület 

KÉ-K 

Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) – beleértve azok 
csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és 
üzemi létesítményeit  – tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 
4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalom szabályozásának, 
forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút 
rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m 
magasságig. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti 
erdészeti magánút tervezése. 

okleveles közlekedés-
építőmérnök, 
 
közlekedés-építőmérnök 
 

3 év 
 
 
5 év 
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 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

terület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyak. idő 

9. 

Közlekedési építmények 
tervezési szakterület 
légiközlekedési 
építmények tervezési 
részszakterület 

KÉ-L 

Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének 
műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. 
Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely, repülőtéri tároló 
helyek tervezése.  

okleveles közlekedés-
építőmérnök, 
okleveles közlekedésmérnök, 
 
közlekedés-építőmérnök, 
közlekedésmérnök 

3 év 
 
 
 
5 év 

10. 

Közlekedési építmények 
tervezési szakterület 
hajózási építmények 
tervezési részszakterület 

KÉ-HA 

Hajózási építmények tervezése. okleveles közlekedés-
építőmérnök, 
okleveles közlekedésmérnök, 
 
közlekedés-építőmérnök, 
közlekedésmérnök 

3 év 
 
 
 
5 év  

11. Hírközlési építmények 
tervezési szakterület HI részszakterület szerint részszakterület szerint  

12. 

Hírközlési építmények 
tervezési szakterület 
vezetékes hírközlési 
építmények tervezési 
részszakterület 

HI-V 

Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló 
vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű 
viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek 
és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges 
alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek 
tervezése. 

okleveles villamosmérnök, 
okleveles mérnök 
informatikus, 
 
villamosmérnök,  
mérnök-informatikus 

3 év 
 
 
 
5 év 
 

13. 

Hírközlési építmények 
tervezési szakterület 
vezeték nélküli 
hírközlési építmények 
tervezési részszakterület 

HI-VN 

Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, 
önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű 
viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése. 

okleveles villamosmérnök,  
okleveles mérnök 
informatikus, 
 
villamosmérnök,  
mérnök-informatikus 

3 év 
 
 
 
5 év 

14. 
Vízgazdálkodási 
építmények tervezési 
szakterület 

VZ 
részszakterület szerint részszakterület szerint  

15. 

Vízgazdálkodási 
építmények tervezési 
szakterület települési 
víziközmű tervezési 
részszakterület 

VZ-TEL 

Települési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, 
víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz 
elvezetés építmények) tervezése. 

okleveles építőmérnök, 
 
építőmérnök, 
vízépítési üzemmérnök 

3 év 
 
5 év 
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5 
 

 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

terület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyak. idő 

16. 

Vízgazdálkodási 
építmények tervezési 
szakterület területi 
vízgazdálkodás 
építmények tervezési 
részszakterület 

VZ-TER 

Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, 
öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási 
rendszerek építmények) tervezése. 

okleveles építőmérnök, 
 
építőmérnök, 
vízépítési üzemmérnök 

3 év 
 
5 év 

17. 

Vízgazdálkodási 
építmények tervezési 
szakterület vízkészlet 
gazdálkodás építmények 
tervezési részszakterület 

VZ-VKG 

Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás 
kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményei 
tervezése, valamint az ezek alapját képező hidraulikai, 
hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés. 

okleveles építőmérnök, 
 
építőmérnök, 
vízépítési üzemmérnök 

3 év 
 
5 év 

18. 
Bányászati építmények 
tervezési 
szakterület  

B 

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos 
bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi 
technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, 
bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű 
és közlekedési célú alagutak tervezése. 

okleveles bánya- és 
geotechnika mérnök 
 

3 év 
 

19. 
Gáz- és olajipari 
építmények tervezési 
szakterület 

GO 

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a 
kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához 
szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz 
tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz 
elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen 
előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése. 

okleveles gáz-és olajipari 
mérnök 
 

3 év 

20. 
Energiaellátási 
építmények tervezési 
szakterület 

EN 

részszakterület szerint részszakterület szerint  
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 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

terület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyak. idő 

21. 

Energiaellátási 
építmények tervezési 
szakterület 
hőenergetikai 
építmények tervezési 
részszakterület 

 
EN-HŐ 

Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek 
építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, 
elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése. 

okleveles szakirányú 
gépészmérnök, 
okleveles villamosmérnök,  
okleveles energetikai 
mérnök, 
 
gépészmérnök, 
villamosmérnök,  
energetikai mérnök, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
okleveles szerkezet-
építőmérnök 
 

3 év 
 
 
 
 
 
5 év 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 év 

22. 

Energiaellátási 
építmények tervezési 
szakterület 
villamosenergetikai 
építmények tervezési 
részszakterület 

EN-VI 

Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek 
építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és 
szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése. 

23. 

Energiaellátási 
építmények tervezési 
szakterület megújuló 
energia építmények 
tervezési részszakterület 

EN-ME 

Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, 
napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, 
szélerőművek, vízerőművek energetikai előállító-átalakító és -
tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, 
energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek 
tervezése. 

24. 

Energiaellátási 
építmények tervezési 
szakterület atomenergia 
építmények tervezési 
részszakterület 

EM-A 

Atomenergia építmények tervezése. 

25. 

Szakági műszaki 
tervezési terület 

Hídszerkezeti tervezési 
szakterület HT 

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és 
stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és 
tűzhatásra történő tervezést, híd-és különleges szerkezetek 
tervezése. 

okleveles szerkezet-
építőmérnök (emelt szintű 
szakirányú kredit-
tartalommal) 

7 év 

26. Tartószerkezeti 
tervezési szakterület T 

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és 
stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és 
tűzhatásra történő tervezést. 

okleveles szerkezet-
építőmérnök  

5 év 

27. 

Tartószerkezeti tervezési 
szakterület épületek 
tartószerkezeti tervezési 
részszakterület 

T-É 

Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és 
stabilitásra történő tervezése. 

okleveles építészmérnök  
(épületek tartószerkezeti 
kredit-teljesítéssel) 

5 év 
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 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

terület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyak. idő 

28. 

Építmények gépészeti 
tervezési szakterület G 

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető 
hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó 
rendszerei, berendezései, energiaellátó központok tervezése, 
épület energiagazdálkodás tervezése, hűtési és hőszivattyús, 
lég- és klímatechnikai rendszerek, a környezeti (megújuló) 
energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és 
uszoda gépészeti rendszerek tervezése. 

okleveles gépészmérnök 
épületgépész szakirány, 
okleveles energetikai mérnök 
épületgépész szakirány, 
okleveles létesítménymérnök 
épületgépész szakirány, 
 
gépészmérnök 
épületgépészeti szakirány, 
épületgépész mérnök 

3 év 
 
 
 
 
 
 
5 év 
 

Építmények gépészeti 
tervezési szakterület 
épületfizikai tervezési 
részszakterület 

G-ÉF 

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés, 
helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, 
kiindulási adatok rögzítése – hőszigetelése, nedvesség 
viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, 
szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, 
épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex 
vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások 
tervezése. 

okleveles építészmérnök, 
okleveles szerkezetépítő 
mérnök,  
okleveles gépészmérnök  

3 év 

29. Építményvillamossági 
tervezési szakterület V 

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű 
rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, 
folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és 
informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a 
fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) tervezése. 

okleveles villamosmérnök,  
 
villamosmérnök 
épületvillamossági szakirány 

3 év 
 
5 év 

30. Geotechnikai tervezési 
szakterület GT 

Talajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák, 
víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika, 
dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek tervezése, földalatti 
műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások 
támszerkezetek tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése, 
próbaterhelése, geotechnikai monitoring. 

okleveles építőmérnök 
szerkezet szakirány, 
okleveles építőmérnök 
geotechnika szakirány 

3 év 
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II. Szakértés 

1. rész 
Településrendezési szakértés 

 A B C D E F 
1. Szakmagyakorlási 

tevékenység 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Szakterület/ 
részszakterület 
korábbi jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 
végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

2. 
Településrendezési 
szakértői 
tevékenység 

Településrendezési 
szakértői 
szakterület 
 

SZTT SZTR 

A településtervezési körbe tartozó tevékenységek eredményeinek 
szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. 
Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, 
ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel kapcsolatos 
tanácsadás. 

okleveles 
településmérnök 

3. 

Településrendezési 
szakági szakértői 
tevékenység 

Településrendezési 
zöldfelületi és 
tájrendezési 
szakértői 
szakterület 

SZT SZT 

A szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe tarozó 
tevékenységek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség 
vizsgálata. 
Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, 
ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos 
tanácsadás. 

okleveles tájépítész 
mérnök 

4. 

Településrendezési 
közlekedési 
szakértői 
szakterület 

SZKö SZK 

okleveles közlekedés-
építőmérnök,  
okleveles 
közlekedésmérnök  

5. 

Településrendezési 
víziközmű 
szakértői 
szakterület 

SZV SZV 

okleveles építőmérnök 

6. 

Településrendezési 
energia-közmű 
szakértői 
szakterület 

SZE SZE 

okleveles energetikai 
mérnök,  
okleveles 
gépészmérnök,  
okleveles 
villamosmérnök  

7. 
Településrendezési 
hírközlési szakértői 
szakterület 

SZH SZH 

okleveles 
villamosmérnök,  
okleveles mérnök-
informatikus  
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2. rész 
Építésügyi műszaki szakértés 

 A B C D E 
1. Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Szakterület/ 
részszakterület 

korábbi 
(mérnök/építész) 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

2. 
Általános építmények 
építésügyi műszaki 
szakértői szakterület 

SZÉSZ SZÉSZ1 
Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése építészeti 
vonatkozásban. 

okleveles 
építészmérnök 

3. 

Általános építmények 
építésügyi műszaki 
szakértői szakterület 
belsőépítészeti szakértői 
részszakterület 

SZÉSZ-BÉ  

A belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése 
belsőépítészeti vonatkozásban. 

okleveles építész 
tervező művész MA, 
belsőépítész 
környezettervező 
művész MA 

4. 

Sajátos 
építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület 

SZÉM  

részszakterület szerint részszakterület szerint 

5. 

Sajátos építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület közlekedési 
építmények szakértői 
részszakterület 

SZÉM1 SZÉM1 

Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési 
építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése. 

okleveles közlekedés-
építőmérnök,  
okleveles 
közlekedésmérnök,  
okleveles 
villamosmérnök  

6. 

Sajátos építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület hírközlési 
építmények szakértői 
részszakterület 

SZÉM2 SZÉM2 

Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló 
vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése. 

okleveles 
villamosmérnök,  
okleveles mérnök-
informatikus  
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 A B C D E 
1. Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Szakterület/ 
részszakterület 

korábbi 
(mérnök/építész) 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

7. 

Sajátos építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület 
vízgazdálkodási 
építmények szakértői 
részszakterület 

SZÉM3 SZÉM3 

A települési vízellátási, területi vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodás szakterület 
építményeinek szakértése. 

okleveles építőmérnök, 
okleveles vízmérnök 

8. 

Sajátos építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület bányászati 
építmények szakértői 
részszakterület 

SZÉM4 SZÉM5 

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, 
műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem 
bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és 
közlekedési célú alagutak szakértése. 

okleveles bánya- és 
geotechnika mérnök  

9. 

Sajátos építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület gáz- és 
olajipari építmények 
szakértői részszakterület 

SZÉM5 SZÉM6 

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek 
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és 
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és 
PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított 
gázok továbbítására szolgáló építmények szakértése. 

okleveles gáz-és 
olajipari mérnök 

10. 

Sajátos építményfajtákkal 
összefüggő építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület energetikai 
építmények szakértői 
részszakterület  

SZÉM6  

Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és 
berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, 
az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések szakértése. 

okleveles 
gépészmérnök 

11. 
Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület 

SZÉS  
részszakterület szerint részszakterület szerint 

12. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület tartószerkezeti 
szakértői részszakterület 

SZÉS1 SZÉS1 

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő 
szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést. 

okleveles szerkezet-
építőmérnök,  
okleveles 
építészmérnök  
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 A B C D E 
1. Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Szakterület/ 
részszakterület 

korábbi 
(mérnök/építész) 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

13. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület 
épületszerkezeti szakértői 
részszakterület 

SZÉS2 SZÉS2/SZÉSZ2 

Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek  természetes 
anyagokból, előregyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával 
kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával összeépített és 
struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt 
teljesítményadatok alapján. 

okleveles 
építészmérnök, 
okleveles szerkezet-
építőmérnök  

14. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület építmények 
gépészeti szakértői 
részszakterület 

SZÉS3 SZÉS3 

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és 
berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó 
központok szakértése, épület energiagazdálkodás szakértés, hűtési és hőszivattyús, 
lég- és klímatechnikai rendszerek szakértése, a környezeti (megújuló) energiák 
hasznosításával kapcsolatos rendszerek szakértése, medence és 
uszodatechnológiai rendszerek szakértése. 

okleveles épületgépész 
mérnök,  
okleveles 
gépészmérnök 
épületgépész 
szakirány, 
okleveles 
létesítménymérnök 
épületgépész szakirány 
 

15. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület építmények 
épületfizikai szakértői 
részszakterület 

SZÉS4 SZÉS4/SZÉSZ3 

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) szakértés, helyszíni körülmények 
mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése – hőszigetelése, 
nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, 
hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, 
különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, 
megoldások szakértése. 

okleveles 
építészmérnök, 
okleveles 
szerkezetépítő mérnök,  
okleveles 
gépészmérnök  

16. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület építmények 
épületenergetikai 
szakértői részszakterület 

SZÉS6 SZÉS6/SZÉSZ8 

Épületek energetikai szakértése. okleveles 
építészmérnök, 
okleveles 
gépészmérnök 
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 A B C D E 
1. Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Szakterület/ 
részszakterület 

korábbi 
(mérnök/építész) 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

17. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület 
építményvillamossági 
szakértői részszakterület 

SZÉS7 SZÉS5 

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri 
világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és 
informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a 
közcélú csatlakozási pontig) szakértése. 

okleveles 
villamosmérnök  

18. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület geotechnikai 
szakértői részszakterület 

SZÉS8 SZGT 

Talajvizsgálati jelentések, sík- és mélyalapok, alapmegerősítések földművek, 
sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus 
hatásoknak kitett szerkezetek, földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, 
talajhorgonyzások támszerkezetek szakértése, geotechnikai szerkezetek mérése, 
próbaterhelése, geotechnikai monitoring. 

okleveles építőmérnök  

19. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület építési 
szakipari szakértői 
részszakterület 

SZÉS9 SZASZ1 

Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek 
vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, 
rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az 
előírt teljesítményadatok alapján 

okleveles 
építészmérnök, 
okleveles szerkezet-
építőmérnök  

20. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület építési 
szerelőipari szakértői 
részszakterület  

SZÉS10 SZASZ2 

Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai 
rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó 
szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas 
színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján. 

okleveles 
építészmérnök, 
okleveles szerkezet-
építőmérnök  

21. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület építőanyag-
ipari szakértői 
részszakterület  

SZÉS11 SZASZ3 

Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott, vagy 
helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak 
vizsgálata, magas színvonalú értékelése. 

okleveles 
építészmérnök, 
okleveles szerkezet-
építőmérnök  

22. 

Szakági építésügyi 
műszaki szakértői 
szakterület hídszerkezeti 
szakértői részszakterület 

SZÉS3  

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő 
szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és 
különleges szerkezetek szakértése. 

okleveles szerkezet-
építőmérnök 
(emelt szintű 
szakirányú kredit-
tartalommal) 

23. Építési beruházási 
szakértői szakterület SZB SZB/SZÉSZ7 

Beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési 
munkák műszaki tartalmának szakértése. 

okleveles 
építészmérnök, 
okleveles építőmérnök  
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III. Építési műszaki ellenőrzés 

1. rész 
Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 

 A B C D E 
1.  Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati 

idő 

2.  

Magasépítési szakterület ME-É 

Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, 
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési 
munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.  
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott méretet, 
jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik. 

okleveles építőmérnök, 
okleveles 
építészmérnök,  
 
építőmérnök, 
építészmérnök  

3 év 
 
 
 
4 év 

2. rész 
Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 

 A B C D E 
1. Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati 

idő 

2. 
Mélyépítési és mélyépítési 
műtárgyak szakterület ME-M 

A magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy 
funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, 
szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni 
vízelvezetési munkáinak ellenőrzése. 

okleveles építőmérnök,  
 
építőmérnök 

3 év 
 
4 év 

3. 

Építménygépészeti 
szakterület ME-G 

Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron 
belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat szerelési munkáinak ellenőrzése a 
mérőóráig.  

okleveles 
gépészmérnök 
épületgépész szakirány, 
létesítmény mérnök, 
 
gépészmérnök 
épületgépészeti 
szakirány 

3 év 
 
 
 
 
4 év 
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 A B C D E 
1. Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati 

idő 

4. 
Építményvillamossági 
szakterület ME-V 

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri 
világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és 
informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkáinak 
műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) 

okleveles 
villamosmérnök, 
 
villamosmérnök  

3 év 
 
 
4 év 

3. rész 
A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei 

 A B C D E 

1. 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati idő 

2. Közlekedési építmények 
szakterület ME-KÉ 

Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, 
hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, 
aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési 
munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. 

okleveles építőmérnök, 
építőmérnök, 
mélyépítő-,  
közlekedés 
építőmérnök  

3 év 
 
 
4 év 

3. 
Közlekedési építmények 
szakterület vasút-villamossági 
építmények részszakterület 

ME-KÉ-VV 

Vasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, 
energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak 
műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. 

okleveles 
villamosmérnök, 
 
villamosmérnök 

3 év 
 
 
4 év 

4. Hírközlési építmények 
szakterület  ME-HI 

részszakterület szerint részszakterület szerint  

5. 

Hírközlési építmények 
szakterület vezetékes 
hírközlési építmények 
részszakterület 

ME-HI-TÉ 

Az elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és 
átalakításának, bontásának építési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. 

okleveles 
villamosmérnök, 
 
villamosmérnök 

3 év 
 
 
4 év 

6. 

Hírközlési építmények 
szakterület vezeték nélküli 
hírközlési építmények 
részszakterület 

ME-HI-TV 

A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos szerelési munkái, 
amelyek magukban foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli 
összeköttetésekkel összefüggő műtárgyakat. 

okleveles 
villamosmérnök, 
 
villamosmérnök 

3 év 
 
 
4 év 
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 A B C D E 

1. 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati idő 

7. Vízgazdálkodási építmények 
szakterület ME-VZ 

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül okleveles építőmérnök, 
okleveles vízmérnök, 
 
építőmérnök, 
vízmérnök 
vízépítő mérnök 

3 év 
 
 
5 év 

8. Bányászati építmények 
szakterület  ME- B 

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával 
kapcsolatos, valamint hévízbányászati (termálvíz) építmények építésének 
műszaki ellenőrzése. 

okleveles bánya- és 
geotechnikai mérnök,  
okleveles gáz- és 
olajipari mérnök,  
okleveles 
bányagépészmérnök,  
okleveles 
előkészítéstechnika 
mérnök,  
okleveles 
gépészmérnök, 
 
bánya- és geotechnikai 
mérnök, 
földtudomány mérnök 
gáz- és olajipari 
mérnök  

3 év 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 év 

9. 

Szénhidrogén-szállító 
vezetékek, gázelosztó 
vezetékek, célvezetékek, 
egyéb gáz és gáztermék 
vezetékek, propán-bután 
töltő telepek és 
tartozékainak építése 
szakterület  

ME-GO 

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz 
és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének 
műszaki ellenőrzése. 
 

okleveles gáz- és 
olajipari mérnök,  
gáz- és olajipari 
mérnök 
okleveles 
gépészmérnök  

3 év 
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 A B C D E 

1. 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni Képesítési minimum 
követelmény és az 
ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati idő 

10. Energiaellátási építmények 
szakterület  ME- EN 

Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése 
korlátozás nélkül. 
 

okleveles 
gépészmérnök,  
okleveles 
energiamérnök 
 
gépészmérnök 

3 év 
 
 
 
 
4 év 

11. 

Energiaellátási építmények 
szakterület vegyipari 
építményeinek építése 
részszakterület 

ME-EN-VE 

Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése. 
 

okleveles 
vegyészmérnök,  
 
vegyészmérnök 

3 év 
 
 
4 év 

12. 

Energiaellátási építmények 
szakterület távhő termelésre és 
szállításra szolgáló sajátos 
műszaki építmények építése 
részszakterület 

ME-EN-TH 

Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései 
építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. 

okleveles 
gépészmérnök, 
okleveles energetikai 
mérnök, 
 
gépészmérnök, 
energetikai mérnök 

3 év 
 
 
 
 
4 év 

13. 

Energiaellátási építmények 
szakterület 
villamosenergetikai 
részszakterület 

ME-EN-VI 

Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, 
középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése 
korlátozás nélkül. 

okleveles 
villamosmérnök, 
 
villamosmérnök 

3 év 
 
 
4 év 

14. 
Energiaellátási építmények 
szakterület atomenergia 
építmények részszakterület  

ME-EN-A 
Atomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzése okleveles építőmérnök  5 év  
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IV. Felelős műszaki vezetés 

1. rész 
Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 

 A B C D E 
1.  Szakterület/részszakterület 

megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület

jelölése 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati idő 

2.  Építési szakterület  MV-É 

Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, 
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-
szerelési munkák felelős műszaki vezetése.  
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában 
meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem 
vonatkozik. 

okleveles építészmérnök,  
okleveles építőmérnök,  
 
építészmérnök, 
építőmérnök, 
 

3 év 
 
 
4 év 
 

3.  Építési szakterület 
részszakterülete MV-É-R 

Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős 
műszaki vezetése az Épkiv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény esetén.  

szakirányú építőipari 
technikusi,  
szakirányú építőipari 
szakközépiskola 

5 év 
 

2. rész 
Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 

 A B C D E 
1.  Szakterület/részszakterület 

megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati idő 

2.  Mélyépítési és mélyépítési 
műtárgyak szakterület MV-M 

Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, 
szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, 
föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős 
műszaki vezetése. 

okleveles építőmérnök,  
 
építőmérnök 

3 év 
 
4 év 
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3.  Építménygépészeti 
szakterület  MV-ÉG 

Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron 
belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, 
klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a 
mérőóráig korlátozás nélkül. 

okleveles gépészmérnök 
épületgépészeti szakirány, 
okleveles létesítmény mérnök 
épületgépészeti szakirány, 
 
gépészmérnök épületgépész 
szakirány 

3 év 
 
 
 
 
4 év 

4.  Építménygépészeti szakterület 
részszakterülete MV-ÉG-R 

Az építési szakterület részszakterületénél  (MV-É-R)  meghatározott 
építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron 
belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, 
klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a 
mérőóráig. 

szakirányú építőipari 
technikusi,  
szakirányú építőipari 
szakközépiskola 

5 év 

5.  Építményvillamossági 
szakterület MV-ÉV 

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és 
beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, 
távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a 
fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős 
műszaki vezetése. 

okleveles villamosmérnök, 
 
villamosmérnök 

3 év 
 
4 év 

6.  Építményvillamossági 
szakterület részszakterülete MV-ÉV-R 

Az építési szakterület részszakterületénél  (MV-É-R) meghatározott 
építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az 
épület fogyasztásmérő készülékéig – szerelési munkáinak felelős műszaki 
vezetése  

szakirányú felsőfokú 
technikus,  
villamosipari technikus  

5 év 
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3. rész 
A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 

 A B C D E 

1.  Szakterület/részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 

jelölése 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati idő 

2.  Közlekedési építmények 
szakterület  MV-KÉ 

Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan 
kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó 
építmények kivételével – építés-szerelési munkáinak felelős műszaki 
vezetése. 
Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése 
korlátozás nélkül: 
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat, 
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó, 
c) repülőtér, kikötő, 
d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, 
aluljáró, támfal stb.), 
e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, 
zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig. 

okleveles építőmérnök, 
 
építőmérnök, 
mélyépítési mérnök, 
közlekedésépítési mérnök,  
vízellátási mérnök,  
csatornázási mérnök, 
vízgazdálkodási mérnök 

3 év 
 
4 év 
 

3.  Közlekedési építmények 
szakterület részszakterülete MV-KÉ-R 

A közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott 
építmények építési-szerelési munkáinál az alábbi korlátozásokkal: 
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével, 
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m 
magasságig, 
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig, 
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban 
a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak, 
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési 
korlátozás nélkül. 

közlekedésépítő technikus,  
útépítő technikus,  
vasútépítő technikus, 
hídépítő technikus,  
mélyépítő technikus 

5 év 

4.  Vasútvillamossági 
építmények szakterület MV-VV 

A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos 
üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési 
munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. 

okleveles villamosmérnök,  
okleveles közlekedésmérnök,
 
villamosmérnök, 
közlekedésmérnök 

3 év 
 
 
4 év 
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5.  Vasútvillamossági építmények 
szakterület részszakterülete MV-VV-R 

A vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott 
építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi 
korlátozásokkal: 
a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, 
átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló 
jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők, 
b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében 
korlátozás nélkül. 

vasút-villamossági 
technikus, 
vasútgépészeti technikus 
 

5 év 
 

6.  Hírközlési építmények 
szakterület MV-TE 

A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények építési-szerelési 
munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a 
vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő 
(burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és 
tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, 
oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld 
feletti jelzőket, védőműtárgyakat. 

okleveles építőmérnök, 
 
építőmérnök, 
villamosmérnök, 
mérnök-informatikus 

3 év 
 
4 év 

7.  Hírközlési építmények 
szakterület részszakterülete MV-TE-R 

A hírközlési építmények szakterületnél (MV-TE-R) meghatározott 
építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a 
kettőnél több alrendszert (pl. autópálya), valamint vezetékes és vezeték 
nélküli rendszereket integráló építménynél. 

szakirányú építőipari 
technikus, szakirányú 
építőipari szakközépiskola,  
távközlési technikus 

5 év 

8.  Távközlési építmények 
villamos-szerelése szakterület MV-TV 

A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos-szerelési 
munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a 
vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő 
(burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és 
tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, 
oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld 
feletti jelzőket, védőműtárgyakat. 

okleveles villamosmérnök 
 
villamosmérnök 

3 év 
 
4 év 

9.  
Távközlési építmények 
villamos-szerelése szakterület 
részszakterülete 

MV-TV-R 

A távközlési építmények villamos-szerelése szakterületnél (MV-TV) 
meghatározott építmények szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, 
beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve a kettőnél több alrendszer (pl. 
autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését. 

villamosipari technikus 
távközlési technikus 
villamosipari 
szakközépiskola 

5 év 
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10.  Vízgazdálkodási építmények 
szakterület  MV-VZ 

Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg 
vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 
1. részbe tartozó építmények kivételével – építési-szerelési munkáinak felelős 
műszaki vezetése. 
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi 
építmények építési-szerelési munkái esetén: 
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal, 
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság, 
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz 
hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és 
zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot, 
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, 
hévízhasznosítási építmény, 
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai, 
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep, 
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű, 
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai, 
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és 
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló 
kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő 
építmény. 

okleveles építőmérnök, 
 
építőmérnök, 
mélyépítés mérnök, 
közlekedésépítés mérnök, 
vízellátás mérnök,  
csatornázás mérnök 

3 év 
 
4 év 
 

11.  Vízgazdálkodási építmények 
szakterület részszakterülete MV-VZ-R 

A vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott 
építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi 
korlátozásokkal: 
a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele 
életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, 
továbbá 
b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása. 

vízügyi technikus, 
vízközműépítő technikus, 
mélyépítő technikus 

5 év 

12.  Bányászati építmények 
szakterület  MV-B 

Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb 
bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése 
korlátozás nélkül. 

okleveles bánya- és 
geotechnikai mérnöki,  
okleveles gáz- és olajipari 
mérnök,  
okleveles gépészmérnök, 
 
bánya- és geotechnikai 
mérnök, gáz- és olajipari 
mérnök, gépészmérnök 

3 év 
 
 
 
 
 
4 év 
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13.  Bányászati építmények 
szakterület részszakterület MV-B-R 

A bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények 
építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák 
kivételével. 

gépipari technikus 
gépipari szakközépiskola 

5 év 

14.  

Szénhidrogén-szállító 
vezetékek, gázelosztó 
vezetékek, célvezetékek, 
egyéb gáz és gáztermék 
vezetékek, propán-bután 
töltő telepek és tartozékainak 
építése szakterület 

MV-GO 

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb 
gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-
szerelési munkának felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. 

okleveles gáz- és olajipari 
mérnök, 
okleveles gépészmérnök, 
 
gáz- és olajipari mérnök 

3 év 
 
 
 
4 év 

15.  

Szénhidrogén-szállító 
vezetékek, gázelosztó 
vezetékek, célvezetékek, egyéb 
gáz és gáztermék vezetékek, 
propán-bután töltő telepek és 
tartozékainak építése 
szakterület részszakterülete 

MV-GO-R 

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb 
gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-
szerelési munkának felelős műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó 
állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 
300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az 
elkészült rendszerek részszakterület szerint üzembe helyezése és próbaüzeme, 
valamint ezekhez kapcsolódó feladatok. 

gáz- és olajipari technikus, 
gépészmérnöki technikus, 
gépészmérnöki 
szakközépiskola 

5 év 
 

16.  Energiaellátási építmények 
szakterület MV-EN 

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei 
építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. 

okleveles gépészmérnök, 
okleveles energetikai 
mérnök, 
okleveles vegyészmérnök 
 
gépészmérnök, 
energetikai mérnök, 
vegyészmérnök 

3 év 
 
 
 
 
4 év 
 

17.  Energiaellátási építmények 
szakterület részszakterülete  MV-EN-R 

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei 
építésének felelős műszaki vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti 
vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig. 

vegyész technikus, 
gépésztechnikus, vagy 
szakközépiskola 

5 év 

18.  
Energiaellátási építmények 
szakterület atomenergia 
építmények részszakterület  

MV-EN-A 

Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése. okleveles építőmérnök  5 év  

19.  
Távhővezetékek és 
berendezések építése 
szakterület  

MV-TH 

Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései 
építésének felelős műszaki vezetése. 

okleveles gépészmérnök, 
okleveles energetikai 
mérnök, 
 
gépészmérnök, 
energetikai mérnök 

3 év 
 
 
 
4 év 
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20.  
Távhővezetékek és 
berendezések építése 
szakterület részszakterülete 

MV-TH-R 
Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének 
felelős műszaki vezetése. 

gépész felsőfokú technikus 5 év 

21.  Villamosság szakterület  MV-VI 
Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és 
kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. 

okleveles villamosmérnök, 
 
villamosmérnök 

3 év 
 
4 év 

22.  Villamosság szakterület 
részszakterülete MV-VI-R 

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és 
kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű 
hálózatoknál. 

villamosipari technikus 5 év 
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2. melléklet a .../... . (... . ... .) Korm. rendelethez 

I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó 
építészeti-műszaki tervezési tevékenységek 

 A B 
1.  Korlátozott szakterület (tervezői 

fokozat) megnevezése, jelölése Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

2.  É2 jelű építész tervezői fokozat 
 

a) Építmények építészeti tervezése terepszint fölött legfeljebb öt szint magasságig és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig. 
b) Meglévő építmény bővítése maximum 2000 m2 összes szintterület nagyságig. 
c) Bontási, felújítási, korszerűsítési és helyreállítási tervek, korlátozás nélkül. 
Az É2 jelű tervezői fokozat tevékenységi köre nem terjed ki a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint 
jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem 
vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával 
kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére. 

3.  K2 jelű tervezői fokozat 
 

Az 1. mellékletben foglalt I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés táblázatban a táj- és kertépítészeti területnél (K) 
meghatározott tervezés 2 hektár terület nagyságig, továbbá az É2 jelű tervezői fokozatban tervezhető épületekkel összefüggő egyéb 
táj- és kertépítészeti tervezés. 

4.  É3 jelű tervezői fokozat 
 

a) Két rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és üdülőépület és az ezekhez tartozó 7,5 m építménymagasságot meg nem haladó 
tároló, gazdasági és gazdálkodási építmények építészeti tervezése. 
b) Ipari, mezőgazdasági (állattartás, növénytermesztés, tárolás) rendeltetésű épület építészeti tervezése összesen legfeljebb 1200 m2 
szintterületig, két szint magasságig. 
c) Állapotfelmérés, bővítési, bontási, felújítási, korszerűsítési terv az a) és b) pontban meghatározott körben. 
Az É3-as tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére, 
továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen 
(világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új 
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek 
készítésére. 
Az a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülőegység - rendeltetési egységenként - az alapterület 50%-át meg nem haladó, de legfeljebb 
150 m2 méretű egyéb, kereskedelmi vagy szolgáltató funkciót tartalmazhat. 

2. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez
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 A B 
1.  Korlátozott szakterület (tervezői 

fokozat) megnevezése, jelölése Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

5.  ÉKE jelű tervezői fokozat 
 

a) Két rendeltetési egységet tartalmazó lakó- és üdülőépület építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig, 
továbbá az ezekhez tartozó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti tervezése 4,5 m építménymagasságig és összesen 
200 m2 szintterületig. 
b) Állapotfelmérési és bontási, felújítási, korszerűsítési tervek készítése az a) pontban meghatározott körben. 
Az a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülőegység - rendeltetési egységenként - 50 m2-t meg nem haladó alapterületen tartalmazhat 
egyéb, kereskedelmi vagy szolgáltató funkciót. 
Az ÉKE tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére, 
továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen 
(világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új 
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építési munkák építészeti-műszaki 
terveinek készítésére. 

6.  ÉK jelű építész tervezői fokozat 

a) Meglévő, legfeljebb kétlakásos lakóépület, illetve két rendeltetési egységet tartalmazó üdülőépület bővítésének, belső 
átalakításának, felújításának építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig és 4,5 m építménymagasságig, 
amennyiben ezáltal új lakás vagy új rendeltetési egység nem keletkezik. 
b) Az a) pontban meghatározottakhoz, illetve a háztartáshoz kapcsolódó kiszolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti 
tervezése legfeljebb 4,5 m építménymagasságig és összesen 200 m2 szintterületig. 
c) Állapotfelmérési és bontási tervek készítése az a) és b) pontban meghatározott körben. 
Az ÉK jelű tevékenységi kör nem terjed ki a két rendeltetési egységet (lakás, üdülő) meghaladó együttes építészeti tervezésére, 
továbbá a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen 
(világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új 
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építési munkák építészeti-műszaki 
terveinek készítésére. 
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II. Az építész és a mérnöki kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építési műszaki ellenőri jogosultságok és a 
hozzájuk tartozó tevékenység 

1. rész 
Épületek, továbbá a 2. részben foglaltak kivételével egyéb építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 

 A B C 
1.  Szakterület megnevezése Jelölése a 

névjegyzékben 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

2.  Magasépítés szakterület (É-II.) 
 ME-É-II. 

Szokványos funkciójú és szerkezetű pince, földszint és további kétszintű, legfeljebb 6,6 m falköz (oszlopköz) 
méretű, 6,5 m építménymagasságú, maximum 500 m2 szintterületű épület építésével, felújításával, átépítésével, 
bontásával összefüggően a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenőrzése. 

3.   Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak 
(ÉM-II) szakterület ME-ÉM-II. 

Az É-II. szakterületen meghatározott épülethez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó (alapozási, 
szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési stb.) műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint 
felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése. 

4.  Építmény- és épületgépészet (ÉG-II.) 
szakterület ME-ÉG-II. Az É-II. és ÉM-II. kategóriákban meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetve 

telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig. 

5.  Építmény- és épületvillamosság (ÉV-
II.) szakterület ME-ÉV-II. Az É-II. és ÉM-II. kategóriában meghatározott építményen belüli világítási és erőátviteli hálózatok szerelésének 

ellenőrzése a mérőóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése. 

2. rész 
A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei  

 A B C 
1.  Szakterület megnevezése Jelölése a 

névjegyzékben 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

2.  
Közlekedési szakterület (KÉ/II.) ME-KÉ/II. 

Utak, vasutak (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), repülőtér, kikötő, ezek műtárgyai, zajvédelmi 
berendezései, tartozékai, vízelvezetése, építési munkáinak műszaki ellenőrzése gyorsforgalmi utak, 
nagysebességű vasutak, polgári repülőterek kivételével, híd 4,0 m szabadnyílásig, támfal 3 m-ig. 

3.  Vasút-villamossági szakterület 
(VV/II.) ME-VV/II. Vasút-villamossági építmények építése (hatósági engedély nélkül létesíthető berendezések és létesítmények 

építési munkái), felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás. 
4.  Elektronikus hírközlési 

(infokommunikációs) építmények 
(TÉ/II.) szakterület 

ME-TÉ/II. 

Azon elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának, 
műszaki ellenőrzése, mely rendszerek közvetlenül nem szolgálnak kettőnél több szolgáltatót, nem tartalmaznak 
egyszerre vezetékes, és vezeték nélküli megoldásokat (kivéve URH sáv), és nem szolgálják kettőnél több 
infokommunikációs alrendszer üzemeltethetőségét. 
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 A B C 
1.  Szakterület megnevezése Jelölése a 

névjegyzékben 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

5.  Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és 
földgázbányászati építmények 
szakterület (BÁ/II.) 

ME-BÁ/II. 
Szilárdásvány-bányászati (nem engedély köteles) építmények építésének műszaki ellenőrzése. 
 

6.  Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-
ipari berendezések építményeinek 
építése szakterület (EN/II.) 

ME-EN/II. 
Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek 
és berendezések 600 mm belső átmérőig. 

7.  Távhő termelésre és szállításra 
szolgáló sajátos műszaki építmények 
építése (TH/II.) 

ME-TH-II. 
Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építése. 

8.  Villamos energia termelésre, 
elosztásra és szállításra szolgáló 
sajátos műszaki építmények építése 
(VI/II.) 

ME-VI/II. 

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések szerelési munkái 69 kV 
feszültségig. 
 

III. Az építész és a mérnöki kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított felelős műszaki vezetői jogosultságok és a 
hozzájuk tartozó tevékenység 

 

 A B C 
1.  Szakterület megnevezése Jelölése a 

névjegyzékben 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

2.  „AM” kategória MV-Ép/AM 
Műemlékvédelem alatt álló építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, 
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni 
vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. 

3.  „C” kategória MV-Ép./C 

Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, 
elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki 
vezetése: 
a) legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6 m falköz (oszlopköz) 

távolságig, 
b) teherhordó és szakipari szerkezeteinek megváltoztatására nem irányuló (pl. karbantartás, felújítás) építési-

szerelési munkák esetében korlátozás nélkül. 
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 A B C 
1.  Szakterület megnevezése Jelölése a 

névjegyzékben 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni 

4.  „ÉG” kategória ÉG/C 
Legfeljebb négy beépíthető szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület 
nagyságig az építmények víz, csatorna, gáz, központi fűtés, szellőző, klíma berendezéseire irányuló építési 
munkák. 

5.  „ÉV” kategória ÉV/C 
Legfeljebb négy beépíthető szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) méretű, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig 
az építmények villamos, hírközlő és építésfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérő 
készülékéig – szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése. 
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3. melléklet a .../... . (... . ... .) Korm. rendelethez 

Névjegyzéki jelölés 

Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ) 
 A B C 

1. Tevékenység megnevezése Jelölése Képesítési minimum követelmény, 
vagy az ezzel egyenértékű 

szakképzettség 

2.  energetikai tanúsítói jogosultság TÉ 

okleveles építészmérnök, okleveles 
település mérnök, okleveles 
építőmérnök,  
okleveles közlekedésmérnök, 
okleveles gépészmérnök, okleveles 
villamosmérnök, okleveles energetikai 
mérnök, 
 
építészmérnök, településmérnök, 
építőmérnök, közlekedés-építőmérnök, 
vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, 
gépészmérnök, villamosmérnök, 
energetikai mérnök 

  

3. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez
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4. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

30 
 

 
 

4. melléklet a .../... . (... . ... .) Korm. rendelethez 

A szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához tudományterület 
szerinti bontás alapján meghatározott minimum kreditszámok összege a besorolásra 

nem alkalmas szakképzettségek tekintetében 

1. rész 
Építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz szükséges 

képesítési követelmény kredittartalma (MSc, MA fokozat) 

ciklusokra bontott, osztott mesterképzési szakon 

Természettudományos 
alapismeretek 

Gazdasági és 
humán 

ismeretek 

Szakmai 
törzsanyag 

Differenciált 
szakmai anyag a 

diplomamunkával 
együtt 

A 
mesterszakhoz 
rendelt kreditek 

számából 
beszámításra 

kerülő minimum 
kreditszám 
összesen 

60 25 85 100 270 

egységes osztatlan mesterképzési szakon 

Természettudományos 
alapismeretek 

Gazdasági és 
humán 

ismeretek 

Szakmai 
törzsanyag 

Differenciált 
szakmai anyag a 

diplomamunkával 
együtt 

A 
mesterszakhoz 
rendelt kreditek 

számából 
beszámításra 

kerülő minimum 
kreditszám 
összesen 

60 20 80 100 260 
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1. rész 
Építészeti-műszaki tervezési, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, 

energetikai tanúsítói jogosultsághoz szükséges képesítési követelmény kredittartalma 
(BSc fokozat) 

ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakon 
A képzési idő félévekben: 8 félév 

Természettudományos 
alapismeretek 

Gazdasági és 
humán 

ismeretek 

Szakmai 
törzsanyag 

Szakirányú anyag 
a szakdolgozattal 

együtt 

A szakhoz 
rendelt kreditek 

számából 
beszámításra 

kerülő 
minimum 

kreditszám 
összesen 

45 18 75 62 200 

A képzési idő félévekben: 7 félév 

Természettudományos 
alapismeretek 

Gazdasági és 
humán 

ismeretek 

Szakmai 
törzsanyag 

Szakirányú anyag 
a szakdolgozattal 

együtt 

A szakhoz 
rendelt kreditek 

számából 
beszámításra 

kerülő 
minimum 

kreditszám 
összesen 

40 15 70 55 180 
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5. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez
32 

 
5. melléklet a .../... . (... . ... .) Korm. rendelethez 

Az R2. 1. melléklet I. táblázata a következő 24. sorral egészül ki: 
 

[A fővállalkozói szerződéshez, illetve 
a fővállalkozói munkavégzéshez 

kapcsolódó jogsértő cselekmények 

A bírság összegének meghatározása 
(az 1/A. § szerinti számított építményérték az 1. és 2. 

pontban 50 millió, a 3., 4. és az 5. pontban a tervezőre 
vonatkozóan 5 millió, az 5. pontban az építési műszaki 

ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre és a 6-16. pontban 
20 millió forintot meghaladó része: SZÉ) 

Építtető Építési 
műszaki 
ellenőr 

Fővállalko
zó 
kivitelező 

Fővállalko
zó 
kivitelező 
felelős 
műszaki 
vezetője 

Kivitelezési
dokumentá
ciót 
készítő 
tervező  
(a továb-
biakban: 
tervező) ] 

  
„ 

24. Az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009.  
(IX. 15) Korm. rendelet 5. §  
(6) bekezdése szerinti tábla 
kihelyezésének elmulasztása 

 50.000 Ft         

” 
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A Kormány 267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete
a honvédelemmel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 4–8.  § tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 9 és 10.  § tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 81.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  katasztrófavédelemről és a  hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózata: a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: 
Honvédség) vezetési és irányítási feladatai érdekében üzemeltett állandó és tábori telepítésű híradó, informatikai és 
információvédelmi rendszer,”

2. §  Az R. II. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. FEjEZET 
A HoNVÉDElEM ÁGAZATI IrÁNyíTÁSA, A HoNVÉDSÉG IrÁNyíTÁSA ÉS VEZETÉSE
1. A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatásköre
2. § (1) A honvédelmi miniszter a Kormány honvédelemért felelős tagja.
(2) A  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  Kormánynak az  ország honvédelmi, és 
a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi körében
1. előkészíti a  központi államigazgatási szervek, a  területi és helyi közigazgatási szervek, a  rendvédelmi szervek 
és a  honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi igazgatási feladatainak meghatározásáról szóló 
kormánydöntéseket, ellenőrzi ezek végrehajtását, összehangolja a  honvédelmi feladatokra történő felkészítést, 
meghatározza a  területi és helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási feladatait, felügyeli 
e  tevékenységüket, jóváhagyja a  megyei, fővárosi védelmi bizottságok honvédelmi igazgatással kapcsolatos 
ellenőrzési rendjét,
2. előkészíti a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelme felkészítésére, 
valamint a központi államigazgatási szervek honvédelmi feladatainak meghatározására vonatkozó döntéseket,
3. koordinálja a  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételei biztosításával kapcsolatos 
feladatokat, meghatározza a szükséges infrastruktúra és infokommunikációs rendszer követelményeit,
4. koordinálja a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszert működtető 
szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét,
5. kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja a  Honvédség működését és a  honvédelmi érdek 
érvényesítését szolgáló létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos feladatokat, felelős ezeknek 
az ágazaton belüli védelmi intézményrendszere kialakításáért,
6. koordinálja a polgári veszélyhelyzeti tervezés katonai feladatait,
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7. gondoskodik a  nemzetközi szerződésekből és nemzetközi megállapodásokból fakadó katonai 
kötelezettségvállalások végrehajtásáról,
8. felelős az  Észak-atlanti Tanács stratégiai szintű politikai-katonai válságkezelési gyakorlatokban történő magyar 
részvétel előkészítéséért, tervezéséért és nemzeti végrehajtásának koordinálásáért,
9. végrehajtja a befogadó nemzeti támogatás hatáskörébe tartozó feladatait,
10. felelős nemzeti katonai stratégia, a  Honvédség és a  külföldi fegyveres erők következő évre tervezett 
csapatmozgásai jegyzékének előkészítéséért,
11. felelős a  Hvt. 19.  § (1)  bekezdése szerinti határozati javaslatok és a  Hvt. 21.  § (4)  bekezdés szerinti beszámoló 
előkészítéséért, a más jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséért,
12. felelős Magyarország fegyveres védelmi tervének előkészítéséért, folyamatos korszerűsítéséért, és annak 
a köztársasági elnök elé terjesztéséért,
13. meghatározza a  Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjét, a  Hvt. 21.  § (2)  bekezdés 
d)  pontja esetén intézkedik a  Honvédség egésze és az  egyes katonai szervezetek készenlétének fokozására vagy 
csökkentésére,
14. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer működését,
15. a  Hvt. 37.  § (3)  bekezdésében meghatározott létszámot vagy időtartamot meghaladóan engedélyezi 
a  Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására történő igénybevételét, engedélyezi 
a Honvédség szállítóeszközei és műszaki munkagépeinek ideiglenes átengedését,
16. irányítja a katonai légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szolgálatokat,
17. felelős a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának fejlesztéséért, működtetéséért, 
megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos híradó, informatikai és információvédelmi 
szolgáltatások működőképességének biztosítása érdekében szükséges együttműködési feladatokat,
18. felelős az MH Légi Kutató-Mentő Szolgálat létrehozásáért és fenntartásáért,
19. együttműködik a  Magyar Szabványügyi Testülettel és az  érintett miniszterekkel a  katonai szabványosítás 
irányainak meghatározásában, a  katonai szabványok kidolgozásában, gondoskodik az  egységes védelmi előírások 
és szabványosítási egyezmények előkészítéséről és végrehajtásáról, és
20. irányítja a NATO és az Európai Unió védelmi tervezési feladataival kapcsolatos magyarországi feladatok ellátását, 
összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét.
(3) A miniszter a Honvédség irányításáért és vezetéséért, valamint törvényes működéséért viselt felelőssége körében
1. meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit, azok feladat- és hatásköreit,
2. irányítja az e rendelettel létrehozott központi hivatalokat,
3. előkészíti a  Honvédség létszámára, állományarányaira, felépítésére, felszerelésére, és az  ország területének 
védelmi célú előkészítésére vonatkozó javaslatokat, gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
4. meghatározza a minősített adatok és a személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának ágazati 
rendjét,
5. meghatározza a központi gazdálkodás ellátási-utaltsági rendjét, a (köz)beszerzések és az ellenőrzések rendszerét,
6. felelős a  NATO és az  EU Központi Rejtjel Elosztó Hatóság feladatainak ellátásáért, meghatározza az  ügykezelés 
rendjét, az információbiztonságra vonatkozó követelményeket,
7. felelős a  katonai földmérési és térképészeti tevékenységért, kijelöli a  katonai földmérési és térképészeti 
tevékenység végzése során előállított állami alapadatokat kezelő szervezetet, tagot delegál a  Térképellátási 
Koordinációs Bizottságba,
8. felelős a hadtudományi kutatás-fejlesztésért.
(4) A miniszter
a) dönt a hadfelszerelés rendszeresítéséről,
b) gyakorolja a  hősi temetési hely feletti rendelkezési jogot és más, a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 
törvényben hatáskörébe utalt döntési és hozzájárulási jogköröket, együttműködik a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottsággal,
c) felelős a hadigondozás állami feladatainak megvalósításáért, és
d) biztosítja a  természetvédelmi, illetve a  környezetvédelmi előírások és a  honvédelmi érdekek összehangolt 
érvényesülését.
(5) A  miniszter felelős az  ágazati jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek 
előkészítéséért, a közigazgatási és a társadalmi egyeztetés lefolytatásáért, a hatásvizsgálat elvégzéséért. A miniszter 
az ágazati szabályozásért viselt felelőssége körében előkészíti különösen
a) a honvédelemre és a Honvédségre vonatkozó,
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b) a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekre vonatkozó,
c) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésére, az  azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokra 
vonatkozó,
d) a honvédelmi célú, továbbá a szolgálati viszonnyal összefüggő nyilvántartás vezetésére, adatkezelésre vonatkozó,
e) a  szolgálati céllal Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a  Magyarország területén 
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartására, valamint jogállásukra vonatkozó,
f ) a honvédek jogállására vonatkozó,
g) a hadköteles katonák jogállására vonatkozó,
h) a hadigondozásra vonatkozó,
i) az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályokat meghatározó, vagy ahhoz kapcsolódó, és
j) az ágazati beszerzésekre irányadó, így különösen a védelmi beszerzésekre, továbbá a NATO Biztonsági Beruházási 
Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó
jogszabályokat és – jogszabályi rendezést nem igénylő kérdésekben – normatív utasítást ad ki.
(6) A  miniszter a  honvédelmi érdek érvényesítése érdekében közreműködik a  katasztrófavédelemre, 
a  polgári védelemre, a  légi közlekedésre, az  állami és a  nemzeti vagyonra vonatkozó, a  Honvédség járműveit, 
a  kormánytisztviselőket, a  közalkalmazottakat, a  bírákat és az  ügyészeket, a  nemzetbiztonsági szolgálatokat, 
a  felsőoktatást és a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a  nemzeti köznevelést és a  szakképzést, valamint 
a nemzetgazdaság védelmi felkészítését és mozgósítását érintő jogszabályok előkészítésében.
3. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 37.  § (2)  bekezdése szerinti esetekben a  minisztert a  külügyminiszter 
helyettesíti.
2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre
4. § A parlamenti államtitkár
a) felügyeli a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tevékenységét, egyetértési jogot gyakorol a HM Tábori Lelkészi Szolgálat 
szolgálati ágainak szervezeti és működési szabályzataival kapcsolatban,
b) kapcsolatot tart a magyarországi vallási felekezetek képviselőivel a katonák vallásgyakorlását és lelki gondozását, 
valamint a HM Tábori Lelkészi Szolgálat működését érintő kérdésekben,
c) összehangolja a  Honvédség érdekképviseleti szervekkel történő együttműködését, képviseli a  minisztert 
a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum ülésein,
d) irányítja a  katonai hagyományőrzéssel, a  hadisírok, a  hősi emlékművek és a  hősi emlékhelyek gondozásával, 
fenntartásával és megőrzésével összefüggő tevékenységet,
e) ellátja a Honvédelmi Idősügyi Tanács elnöki feladatait, és
f ) gyakorolja a  jogszabályban és a  közjogi szervezetszabályozó eszközben hatáskörébe utalt jogköröket, valamint 
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza.
3. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatásköre
5.  § (1) A  közigazgatási államtitkár hivatali felettese a  minisztérium hivatali szervezete, és a  miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állományának.
(2) A  közigazgatási államtitkár irányítja a  minisztérium szervezeti és működési szabályzatában hatáskörébe utalt 
szervek és szervezetek működését.
(3) A közigazgatási államtitkár szakirányítási jogkörét közvetlenül vagy a feladat- és hatáskör szerint felelős helyettes 
államtitkár szakmai irányítása útján gyakorolja. A  közigazgatási államtitkár feladat- és hatáskör szerint felelős 
helyettes államtitkártól a szakmai irányítás jogát bármikor magához vonhatja.
(4) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában valamennyi döntési javaslatot és előterjesztést a  közigazgatási 
államtitkár útján kell a miniszter elé terjeszteni.
6. § (1) A közigazgatási államtitkár szakirányítja
1. a közigazgatási feladatok tervezésével és szervezésével összefüggő feladatok végrehajtását,
2. a különleges jogrend bevezetésével, és az arra való felkészüléssel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
3. a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel összefüggő felső szintű 
döntések előkészítését,
4. a  Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladatkörébe utalt részeit és a  Honvéd Vezérkar főnöke 
katasztrófavédelmi tevékenységét, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását,
5. a polgári veszélyhelyzeti tervezés katonai feladataival összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
6. a kontrolling tevékenységet, valamint a korrupció elleni tevékenység ágazati összehangolását,
7. az államháztartási belső ellenőrzés kivételével az ellenőrzési rendszer felső szintű feladatainak végrehajtását,
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8. a Honvédség létszámkereteinek és a személyi állomány összetételének meghatározásával összefüggő felső szintű 
döntések előkészítését, a munkaköri jegyzékekkel kapcsolatos feladatok végrehajtását,
9. a  humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen az  illetmény- és juttatási rendszerrel, 
a rekonverzió elveivel, továbbá a hosszú távú humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,
10. a  felsőoktatás, a  közoktatás, a  szakképzés, a  tudományos kutatás, az  ifjúságpolitika és az  esélyegyenlőség 
Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
11. az állami célú légiközlekedéssel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
12. a  minősített adatok védelmével, az  információbiztonsággal, a  közigazgatási informatikai stratégia 
megvalósításával, az  iratkezeléssel, valamint az  ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos felső szintű feladatok 
végrehajtását,
13. a jogi és a jogi képviseleti feladatok végrehajtását,
14. az igazgatási és az ügyfélszolgálati tevékenységet,
15. az ágazati hatósági és a szakhatósági feladatok megszervezését,
16. az adatvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok végrehajtását,
17. a területrendezés és a területfejlesztés Honvédséget érintő feladatainak végrehajtását,
18. a védelempolitika és a védelmi tervezés felső szintű feladatait,
19. a  két- és a  többoldalú nemzetközi együttműködést, az  euro-atlanti együttműködést, a  nemzetközi 
válságkezelést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását,
20. a NATO és az Európai Unió keretében vállalt haderőfejlesztés feladatainak végrehajtását,
21. a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenőrzéssel és 
non-proliferációval kapcsolatos feladatok végrehajtását,
22. a fejezet költségvetési gazdálkodása és a pénzügyi feladatok végrehajtását,
23. az erőforrás-tervezést,
24. az államháztartási belső ellenőrzés kivételével a belső kontroll rendszer működtetését,
25. a vagyonkezeléssel, a vagyongazdálkodással és a lakhatás támogatásával kapcsolatos tevékenységet,
26. a Honvédség gazdálkodási és logisztikai rendszerével kapcsolatos feladatainak végrehajtását,
27. az infrastrukturális tevékenységet,
28. a hadfelszerelés-fejlesztési, a haditechnikai, és a kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtását,
29. az anyagi szabványosítási, egységesítési és a katonai minőségügyi feladatok végrehajtását,
30. a (köz)beszerzések és a biztonsági beruházások megvalósítását,
31. a környezetvédelem és a természetvédelem Honvédséget érintő feladatainak végrehajtását, és
32. a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének minisztériumi feladait.
(2) A közigazgatási államtitkár a minisztérium hivatali szervezetének vezetőjeként
a) gyakorolja a  hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket, illetve egyes személyügyi döntésekkel kapcsolatos 
kezdeményezési és egyetértési jogköröket, és
b) felelős a hatáskörébe tartozó személyi járandósági döntések meghozataláért.
(3) A közigazgatási államtitkár
a) a  miniszter által kijelölt személyként dönt az  egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételéről, valamint a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi 
ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti igénybevétel 
engedélyezéséről,
b) felügyeli a minisztériumban a készenlét fenntartásának és fokozásának rendszerét,
c) összehangolja a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer működését, a rendszer fejlesztésére irányuló 
alkalmazói követelmények kidolgozását,
d) ellátja az  objektumbiztonsági felelős feladatait, meghatározza a  minisztériumi objektumokban történő 
elhelyezés, továbbá a humán szakanyaggal történő ellátás rendjét,
e) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Honvédséget, és
f ) gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket, ellátja 
mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza.
4. A helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörei
7. § (1) A helyettes államtitkárok
a) hivatali felettesei az irányításuk alá tartozó szervek és szervezetek személyi állományának, és
b) szakmai felettesei a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületeken tevékenykedő személyi állománynak.
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(2) A  helyettes államtitkárok felelősek a  feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületekhez kapcsolódó szakmai 
döntések előkészítéséért, összehangolásáért, és végrehajtásáért.
8.  § (1) A  jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a  6.  § (1)  bekezdés 
13–14. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(2) A  védelempolitikáért és a  védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a  6.  § 
(1) bekezdés 18–21. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(3) A  védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a  6.  § (1)  bekezdés 
22–32. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(4) Az (1)–(3) bekezdésen túl a helyettes államtitkárok gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben és a  belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt jogköröket, továbbá ellátják mindazokat 
a feladatokat, amelyekkel őket a miniszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a Honvéd Vezérkar 
főnöke eseti jelleggel megbízza.
5. A Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese feladat- és hatásköre
9.  § (1) A  Honvéd Vezérkar főnöke a  miniszter legfőbb katonai tanácsadója. A  Honvéd Vezérkar főnökét 
a  minisztériumon belül a  feladat- és hatáskörét érintő döntések előkészítése során a  közigazgatási államtitkárral 
azonos egyeztetési jogok illetik meg.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a  Honvéd Vezérkar főnöke döntési javaslatot és előterjesztést csak 
a közigazgatási államtitkár útján terjeszthet a miniszter elé.
(3) A  Honvéd Vezérkar főnökét távolléte, akadályoztatása esetén a  Honvéd Vezérkar főnökének helyettese 
helyettesíti.
10. § (1) A Honvéd Vezérkar főnöke szakirányítja
a) a Honvédség alkalmazásával,
b) a készenlét fenntartásával és fokozásával,
c) a Honvédség kiegészítésével,
d) a hadrafoghatósággal,
e) a kiképzéssel, a felkészítéssel és a katonai fegyelemmel,
f ) a Honvédség egészségügyi tevékenységével,
g) a műveleti egységesítéssel és szabványosítással, és
h) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével
kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását.
(2) A  Honvéd Vezérkar főnöke az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti szakterület szakirányítását a  Honvédség kijelölt 
parancsnoka, vezetője útján, az  (1)  bekezdés g) és h)  pontja szerinti szakterület szakirányítását pedig a  Honvéd 
Vezérkar főnökének helyettese útján gyakorolja.
11. § (1) A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében
1. felelős a  nemzetközi szerződésekből és nemzetközi megállapodásokból eredő katonai kötelezettségek 
teljesítéséért,
2. felelős az  ország fegyveres védelmi tervének, a  Honvédség különleges jogrend bevezetéséhez kapcsolódó 
feladatrendszerének, továbbá a  készenlét fenntartása és fokozása rendjének előkészítéséért, végrehajtásáért 
és annak ellenőrzéséért, a  Honvédség kiegészítéséért, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban 
hadkiegészítéséért,
3. intézkedik az ország területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazására,
4. irányítja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladatkörébe utalt részeit,
5. a  Hvt. 37.  § (3)  bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően engedélyezi a  Honvédség 
katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására történő igénybevételét,
6. irányítja a  híradó, informatikai és információvédelmi stratégia, és szolgáltatási rendszer kialakítását, a  Magyar 
Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózata, valamint a  Magyar Honvédség Vezetési Információs 
Rendszere tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások folyamatos biztosítását, üzemeltetését, fenntartását,
7. felelős a Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere működtetéséért, működési feltételei biztosításával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáért, az ehhez szükséges infrastruktúra és infokommunikációs rendszer üzemeltetéséért,
8. közreműködik a  Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos közlekedési hálózat, a  híradó, 
az  informatikai és az  információvédelmi szolgáltatások, a  légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek, valamint 
az energetikai hálózatok elemei közül a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében,
9. meghatározza a belföldi katonai futárszolgálat szervezetét,
10. felelős a Harcászati Értékelő Programok végrehajtásáért,
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11. vezeti a  felső szintű haderőtervezést, az állománytáblákkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, javaslatot tesz 
a  Honvédség fejlesztésére, létszámára, állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, a  békeidejű működéshez 
a normákon alapuló, vagy szükséges erőforrásokra, az ország területének védelmi célú előkészítésére,
12. meghatározza a  Honvédség felkészítési és kiképzési rendjét, irányítja a  képzések összehangolt tervezését és 
végrehajtását,
13. javaslatot tesz a  minisztérium vagyonkezelésébe tartozó ingatlan és ingó vagyontárgy honvédelmi célra 
feleslegesnek minősítésére,
14. gyakorolja a  védelmi tervezéssel, a  központi gazdálkodással és az  ágazati beszerzésekkel kapcsolatban 
hatáskörébe tartozó jogköröket,
15. vezeti a  Honvédség fogyasztói logisztikai rendszerét, tervezi és szervezi a  katonai szervezetek 
logisztikai és egészségügyi biztosítását, javaslatokat tesz a  személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és 
munkakörülményeinek biztosítására,
16. javaslatot tesz a  főbb haditechnikai eszközök korszerűsítésére, próbahasználatot engedélyez, elrendeli 
a  csapatpróbát, kiadja az  alkalmazásba vételi és a  kivonási határozatot, megtervezteti az  eszköztartalékokat, 
valamint azok lépcsőzését és felhasználási lehetőségeit,
17. felelős a miniszter szabályozási feladatai katonai-szakmai megalapozottságának biztosításáért,
18. javaslatot dolgoz ki a Szent Korona veszélyeztetettsége esetén alkalmazandó eljárási szabályokra, és a Honvéd 
Koronaőrség feladataira,
19. egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési programjának honvédelemmel kapcsolatos 
katonai-szakmai követelményei vonatkozásában,
20. felelős – a  létesítés, a  megszüntetés, a  tevékenységi kör megállapítása és módosítása kivételével – a  katonai 
köznevelési intézmény fenntartói irányításáért, a  katonai szakképesítések katonai-szakmai követelményeinek 
meghatározásáért,
21. irányítja a  NATO és az  EU Központi Rejtjel Elosztó Hatóság tevékenységét, az  ügykezelés rendjére, 
az információbiztonságra vonatkozó követelmények kidolgozását,
22. irányítja a katonai földmérési és térképészeti tevékenységet, és
23. felelős az  európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekből 
eredő fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért.
(2) A Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédség tényleges állományának szolgálati elöljárói jogkörében
a) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltató jogköröket,
b) felelős a hatáskörébe tartozó személyi járandósági döntések meghozataláért,
c) átadja az Év Katonája kitüntető címet,
d) engedélyezi az objektumok névhasználatát és a csapatkarjelzés használatát, és
e) vezeti a  humánszolgálat kiépítésével, működési feltételei megteremtésével és fejlesztésével összefüggő 
tevékenységet.
(3) A  Honvéd Vezérkar főnöke a  feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a  Honvédséget, gyakorolja 
a  jogszabályokban és a  közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket, továbbá ellátja 
mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza.
12. § (1) A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese
a) szolgálati elöljárója a  Honvéd Vezérkar főnökének alárendelt szervek és szervezetek állományába tartozó 
katonáknak,
b) a  minisztériumon belül a  feladat- és hatáskörét érintő döntések előkészítése során a  helyettes államtitkárral 
azonos egyeztetési joggal rendelkezik.
(2) A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese
a) összehangolja a  befogadó nemzeti támogatás katonai logisztikai követelményeinek és feladatainak 
meghatározását,
b) összehangolja az elektronikai hadviseléssel, az információs műveleti képességekkel kapcsolatos tevékenységet,
c) javaslatot tesz a  csapatkiképzés fő irányaira, gondoskodik a  kiképzési feltételek folyamatos biztosításáról, 
jóváhagyja a központi kiképzési objektumok elosztási tervét,
d) összehangolja a  katonai rendészeti, az  őrzés-védelmi, az  objektumbiztonsági, a  komendáns és a  helyőrségi 
feladatok végrehajtását,
e) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos katonai követelményeket,
f ) vezeti a Tábornoki Előmeneteli Bizottságot, és
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g) gyakorolja a  jogszabályokban, a  közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a  belső rendelkezésekben 
hatáskörébe utalt jogköröket, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Honvéd Vezérkar főnöke eseti 
jelleggel megbízza.
6. A Magyar Honvédség középszintű vezető szerve
13. § (1) A Honvédség középszintű vezető szerve a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság.
(2) A  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság – a  Honvéd Vezérkar főnökének közvetlenül alárendelt 
katonai szervezetek kivételével – vezeti a katonai szervezetek tevékenységét.
(3) A  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka jóváhagyja a  neki alárendelt katonai 
szervezetek Szervezeti és Működési Szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.
7. A szolgálati elöljárók, hivatali felettesek, szakmai elöljárók, szakmai felettesek
14. § (1) A katonai szolgálati viszonyban álló vezető a katonai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati 
elöljárója vagy szakmai elöljárója, a más jogviszonyban álló alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.
(2) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezető alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.
(3) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakmai irányítási jogkörében eljárva
a) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések, döntések tervezetét véleményezi,
b) a  feladat-és hatáskörét érintő előterjesztések és döntések előkészítése és végrehajtása során a  honvédségi 
szervezetektől információkat kér és részükre a szükséges információkat biztosítja,
c) előkészíti a  jogszabályokat, a  közjogi szervezetszabályozó eszközöket, a  belső rendelkezéseket és egyéb 
döntéseket,
d) ellenőrzi a szakmai szervezetek szakterületéhez tartozó tevékenységet, valamint
e) szakterületéhez tartozó tevékenységére vonatkozó egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt 
a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, szakmai állásfoglalás kiadásával biztosítja az egységes végrehajtást.
8. A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételei
15.  § (1) A  Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételeit akkor kell biztosítani, ha 
a döntéshozatal feltételei, az irányítási és vezetési rendszer működése béke időszaki rendben nem biztosítható, vagy 
a  béke időszaki vezetési objektum veszélyeztetettsége olyan mértékű, hogy az  irányítás és vezetés feltételei nem 
biztosíthatók. Ilyen esetben a Honvédség stratégiai és műveleti szintű vezetési elemei a béke időszaki objektumtól 
eltérő helyen működnek, ahol biztosítani kell az irányítás és vezetés biztonsági feltételeit.
(2) A  Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működésének infokommunikációs támogatását a  Magyar 
Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának rendszerei, továbbá bérelt rendszerek biztosítják.”

3. §  Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § A  HM Védelmi Hivatal (a  továbbiakban: HM VH) előkészíti a  Hvt. 21.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjai, a  2.  § 
(2)  bekezdés 1–6. és 8.  pontjai, valamint a  39.  § (1), (2) és (4)  bekezdése szerinti döntéseket és koordinálja azok 
végrehajtását.”

4. §  Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  megyei, fővárosi védelmi bizottság, valamint munkaszervezete működési feltételeit a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal biztosítja, továbbá intézi a  gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatokat. A  megyei, fővárosi védelmi 
bizottság, valamint munkaszervezete működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrásokat a fővárosi és 
megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi források felhasználása a megyei, fővárosi védelmi bizottság 
által jóváhagyott feladat- és pénzügyi terv alapján történik, amely terv teljesítéséről a  megyei, fővárosi védelmi 
bizottság elnöke évente a  honvédelmi felkészítés éves feladattervének végrehajtásáról szóló beszámolóban ad 
tájékoztatást.”

5. §  Az R. 26. § a következő d) ponttal egészül ki:
(A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke)
„d) a  megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén működő helyi védelmi bizottság elnökét feladat 
végrehajtására utasíthatja.”

6. § (1) Az R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a  fővárosi és megyei kormányhivatal intézi. A  helyi védelmi 
bizottság és munkacsoportjai működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrásokat a fővárosi és megyei 
kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A  pénzügyi források felhasználása a  helyi védelmi bizottság által a  megyei, 
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fővárosi védelmi bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével kialakított pénzügyi terv alapján történik, 
amely terv teljesítéséről a helyi védelmi bizottság elnöke évente, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke által 
meghatározott határidőig tájékoztatja a megyei, fővárosi védelmi bizottságot.”

 (2) Az R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  helyi védelmi bizottság elnökhelyettesei szavazati joggal vesznek részt a  helyi védelmi bizottság ülésein. 
A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét az önkéntes tartalékos állományból a HM VH vezetője jelöli 
ki. A  helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesévé az  jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel rendelkezik, 
és vállalja, hogy a  kijelöléstől számított kettő éven belül a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási 
szakirányú képesítést nyújtó képzésén a  tanulmányait megkezdi, és a  képzésre vonatkozó szabályok szerint, 
az  előírt határidőre eredményesen befejezi. A  honvédelmi elnökhelyettes beiskolázásáról a  HM VH vezetőjének 
kezdeményezésére a Honvédség központi személyügyi szerve intézkedik.”

7. §  Az R. 32/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi védelmi bizottság elnöke)
„b) gondoskodik a  helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési feltételeiről, valamint a  helyi védelmi 
bizottság honvédelmi elnökhelyettese ezzel kapcsolatos feladatának végrehajtásához szükséges munkahelyi 
feltételekről,”

8. §  Az R. VIII. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII. FEjEZET 
A MINISZTEr IrÁNyíTÁSA AlATT Álló KöZpoNTI HIVATAloK
37. § (1) A miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok
a) a HM VH, és
b) a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH).
(2) A központi hivatalok
a) a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepelnek,
b) a  pénzügyi-gazdasági, a  logisztikai gazdálkodási, az  ingatlan fenntartás, -üzemeltetés és -fejlesztés, valamint 
a tárgyi eszköz- és anyagellátás, továbbá az ügyviteli feladatok ellátását a minisztérium ezen feladatainak ellátásáért 
felelős szervek végzik,
c) vezetőinek kinevezése határozatlan időre szól, és
d) kormánytisztviselő esetén vezetői főosztályvezetői alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra, 
helyettesük főosztályvezető-helyettesi alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra jogosultak,
e) igazgatóságokra tagozódnak.
38.  § (1) A  HM VH a  honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-koordináló szakmai szerve, 
amely a  honvédelmi igazgatási feladatok mellett a  jogszabályokban és szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb védelmi igazgatási feladatokat is ellát.
(2) A HM HH a honvédelmi ágazat országos illetékességű integrált katonai hatósága, amely ellátja a jogszabályban 
hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági, közigazgatási egyeztetési, szakmai irányítói valamint a  szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott egyéb feladatokat.”

9. §  Az R. 71. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az ország egész területén vagy meghatározott részén a lakosság 
katasztrófa riasztása is, ez  azonban nem veszélyeztetheti az  (1) és (2)  bekezdés szerinti feladatok elvégzését. 
Különleges jogrend idején – a  veszélyhelyzet kivételével – az (1) és (2)  bekezdés szerinti feladatok végrehajtása 
elsőbbséget élvez. A  légiriasztási rendszernek lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén nem 
alkalmazható a 72., a 77., a 78. a 82. §, a 83. § (1) bekezdése, valamint a 8. melléklet.”

10. §  Az R. a következő 78/A. §-sal egészül ki:
„78/A. § A  lakosság katasztrófa riasztását a BM OKF főigazgatója által kijelölt személy rendelheti el és oldhatja fel, 
amelyről értesíti a légierő ügyeletes parancsnokát.”

11. §  Az R. 85. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  32.  § (4)  bekezdés szerinti képesítési követelményeket a  helyi védelmi bizottságok már kijelölt honvédelmi 
elnökhelyettese esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a két éves határidő 2013. szeptember 1-jén kezdődik.”
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12. §  Az R. 1. melléklet II. kategória 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. a Médiaszolgáltatás Támogató- és Vagyonkezelő Alap, a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
a  Duna Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság,”

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

13. §  A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés 
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érintett személy)
„g) a  NATO főtitkára, a  NATO Európai Haderők Főparancsnoka, a  NATO Átalakítási Parancsnokság Főparancsnoka, 
a NATO Katonai Bizottságának elnöke, vagy”

3. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló  
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  honvédségi szervezetek, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési 
munkahely, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi 
jogkörébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a  munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, 
országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.
(2) A  Kormány a  honvédségi szervezetek, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési 
munkahely, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi 
jogkörébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a  munkaegészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, 
országos illetékességgel
a) első fokon a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.”

4. A közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A  közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki a  felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a  szakindítás 
eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti]
„b) a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2012. szeptember 1-jét követően 
katonai alap- és mesterképzésben szerzett végzettséget.”

 (2) Hatályát veszti a  közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11.  § 
(1) bekezdés a) pontjának „és katonai” szövegrésze.

5. Záró rendelkezés

16. §  Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A KIFÜ-t elnök vezeti. Az elnök vezetői megbízását a miniszter adja és vonja vissza, valamint gyakorolja az elnök 
felett a munkáltatói jogokat.”

 (2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  KIFÜ elnökhelyettesének vezetői megbízását az  elnök javaslatára a  miniszter adja és vonja vissza. 
Az elnökhelyettes feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.”

 (3) Az R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A KIFÜ gazdasági vezetőjének vezetői megbízását az elnök javaslatára a miniszter adja és vonja vissza, valamint 
állapítja meg a díjazását. A gazdasági vezető feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.”

2. §  Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású 
különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok 
támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:
a) az  európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, 
illetve a  projektgazda vagy a  konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti 
szerepkörben vesz részt; a KIFÜ ennek keretében a projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok 
ellátásáról, a  pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, illetve felügyelőmérnöki és egyéb, 
a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat láthat el;
b) a  Kormány döntése alapján, vagy az  ágazati miniszterek vagy az  érintett költségvetési szervek felkérésére 
közreműködik a  költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati (különösen központi 
közigazgatási, önkormányzati igazgatási, egészségügyi, oktatási, vidékfejlesztési, foglalkoztatási) fejlesztések 
megvalósításában;
c) megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.”

3. §  Az R. 5. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A KIFÜ részt vesz:)
„d) a közigazgatási projektmenedzsment irányelvek és módszertan kidolgozásában;
e) szakmai támogatás nyújtásával az  informatikáért felelős miniszter, valamint a  közigazgatási informatika  
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter feladatainak ellátásában, így különösen 
az intézményi projektfelügyelet kialakításában, működtetésében.”

4. § (1) Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  megvalósítani tervezett projekteknél a  KIFÜ önállóan, vagy amennyiben a  KIFÜ a  konzorciumvezető  
– a  projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések használóival, hasznosítóival (a  továbbiakban: 
befogadó intézmények) együtt a  közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az  EU-s és más 
nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal, vagy a  Kormány részére készített előterjesztéssel 
gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről.
(3) A  konzorciumi formában megvalósított projekteknél a  KIFÜ mint konzorciumvezető (kivételes esetben, mint 
konzorciumi tag) látja el a  projektmenedzsment feladatokat. A  projektek során megvalósult fejlesztések jövőbeli 
fenntartásáról és üzemeltetéséről a befogadó intézmények gondoskodnak az irányító miniszterek rendelkezése szerint. 
A befogadó intézmények a projekt fizikai megvalósítását követően, a  fenntartási időszak első napjától kezdődően 
kötelesek az  informatikai fejlesztések tulajdonjogának vagy vagyonkezelői jogának az  átvételére. Az  intézmények 
az  átvételt megelőzően kellő időben gondoskodnak az  átvett vagyonelemek fenntartásához, üzemeltetéséhez 
szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról.”
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 (2) Az R. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  KIFÜ az  európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartásában, 
üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a  befogadó intézményekkel kötött 
megállapodásban foglaltak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a  projektekhez kapcsolódó 
rendszerek fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi.”

5. §  Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § A  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított a  2.  § (1) és 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezést a Mód. rendelet hatályba lépését követően létrejött elnöki és elnökhelyettesi 
megbízásokra kell alkalmazni.”

6. §  Hatályát veszti az R. 6. § (1) és (4) bekezdése.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás 
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak 
alkalmazásának feltételeiről

A földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 133/A.  § 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 12.  § b)  pontjában, illetve a  földgázellátásról szóló 2008.  évi  
XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEjEZET
A rENDSZErHASZNÁlATI DíjAK

1. § (1) Ez  a  rendelet határozza meg a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény (a  továbbiakban: GET) 105.  § 
(1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjakat, valamint azok alkalmazásának feltételeit.

 (2) A rendszerhasználati díjakat a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) A megállapított rendszerhasználati díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

II. FEjEZET
ÉrTElMEZő rENDElKEZÉSEK

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték
aaa) mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kiadási pontja és részleges 

szigetüzem összevont kiadási pontja, amelyen keresztül a  rendszerhasználó igénye 
alapján a szállított földgáz a csatlakozó földgázrendszerbe kerül,

aab) olyan virtuális betáplálási pontja, amelyen a részleges szigetüzembe földgáztermelésből 
származó betáplált földgáz a  szállítórendszerbe elszámolás-technikailag átadásra 
kerülhet,

aac) Osztrák Köztársaság és Magyarország államhatárának Baumgarten felőli import 
betáplálási pontja,

aad) Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregovo felőli import betáplálási 
pontja,

aae) együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelőmezők összevont betáplálási 
pontja,

aaf ) mérési rendszerrel ellátott Kiskundorozsma határkeresztező kilépési pontja a  Szerb 
Köztársaság felé,

aag) mérési rendszerrel ellátott Csanádpalota határkeresztező kilépési pontja Románia felé,
aah) részét képező, mérési rendszerrel nem rendelkező a  földgázellátásról szóló 2008.  évi 

XL.  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
1.  § (1)  bekezdés 11.  pontja szerint meghatározott magyar gázkiegyenlítési pont 
(a továbbiakban: MGP),
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aai) Horvát Köztársaság és Magyarország államhatárának Donji Miholjac felőli import 
betáplálási pontja,

aaj) mérési rendszerrel ellátott Drávaszerdahely határkeresztező kilépési pontja a  Horvát 
Köztársaság felé,

aak) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Balassagyarmat felőli import 
betáplálási pontja,

aal) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Vel’ké Zlievce felőli kilépési pontja,
aam) Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregdaróc felőli kilépési pontja,

ab) az elosztóvezetékhez
aba) csatlakozó felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszerek kilépő csonkjai, 

illetve az átalánydíjas felhasználók esetében a felhasználási hely,
abb) teljes vagy részleges szigetüzemben csatlakozó földgáztermelő által a  kitermelt földgáz 

betáplálása érdekében közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos 
telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abc) rendszerhasználó által a  tárolóból való betápláláshoz közvetlenül igénybe vett 
elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abd) csatlakozó másik elosztóvezeték belépési pontja,
ac) a tároló

aca) belépési pontjai betárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,
acb) kilépési pontjai kitárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

b) összekapcsolási pont: a szállítási rendszerüzemeltető engedélyesek által üzemeltetett szállítóvezetékek közötti 
csatlakozási pont, amely az együttműködő földgázrendszer részét képezi és a szállítási rendszerüzemeltetők 
közötti elszámolást teszi lehetővé, ugyanakkor nem minősül sem kilépési, sem belépési pontnak,

c) betárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetni,
d) betárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,
e) betárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a  tárolási kapacitást lekötő számára a  gáznapon maximálisan 

betárolható hőmennyiség (MJ),
f ) elosztási alapdíj: az  a  díj, amelyet a  20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező 

felhasználót és a  20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználót ellátó földgáz- kereskedőnek és az  egyetemes szolgáltatónak, illetve a  20–100 m3/h névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és az  ilyen gázmérővel 
rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,

g) elosztási átalánydíj: az  a  díj, amelyet a  gázmérővel nem rendelkező rendszerhasználóként eljáró 
felhasználónak, és a  gázmérővel nem rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az  egyetemes 
szolgáltatónak a  szerződési időszakra vonatkozóan az  elosztóvezeték használatáért az  1.  melléklet szerinti 
földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetnie,

gy) elosztási átszállítási díj: az  a  díj, amelyet a  rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint 
a földgázkereskedő köteles megfizetni annak a földgázelosztónak, akinek az üzemeltetett elosztóvezetékébe 
a  nem a  szállítóvezetékről betáplálásra kerülő földgáz egy más földgázelosztó által üzemeltetett 
elosztóvezetékbe kerül továbbításra,

h) elosztási forgalmi díj: az  a  díj, amelyet az  elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró 
felhasználónak, valamint az  elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és 
az egyetemes szolgáltatónak a földgázmennyiség hőmennyiségre átszámított értékéért (MJ) kell fizetnie,

i) elosztási kapacitásdíj: az  a  díj, amelyet a  3131–17100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót 
ellátó földgázkereskedőnek és a  17100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó 
földgázkereskedőnek, a  felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a  szerződési 
időszakra vonatkozóan kell fizetni, valamint az  ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként 
eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell 
fizetnie,

j) gáztechnikai normálállapot: a  földgáz olyan állapota, amikor a  földgáz abszolút nyomása 101,325 kPa, 
a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K,

k) hálózati veszteség: a földgázszállítás, a földgázelosztás és a földgáztárolás során bekövetkező veszteség,
l) kitárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóból kitárolt földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetni,
m) kitárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,
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n) kitárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a  tárolási kapacitást lekötő számára a  gáznapon maximálisan 
kitárolható hőmennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (MJ),

o) megszakítható kapacitás: a  szállítói vagy a  földgázelosztói engedélyes által a  rendszerhasználó számára  
– szabad kapacitás hiányában a  szerződött, de igénybe nem vett – adott átadási-átvételi ponton 
rendelkezésre bocsátott kapacitás, amely igénybevételének mértékét a  szállítói vagy a  földgázelosztói 
engedélyes jogosult a gáznapon belül is módosítani,

p) mobilkapacitás: a földalatti földgáztároló azon befogadóképessége, amely szerződésben rögzített és a tárolási 
kapacitást lekötő rendszerhasználó számára a tárolási szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll,

q) gáznapi átlaghőmérséklet: az  Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a  továbbiakban: ÜKSZ) meghatározott 
átlaghőmérséklet,

r) rendszerirányítási díj: a szállítási rendszerirányítási szolgáltatásért fizetendő átalánydíj,
s) szagosítási díj: az  a  díj, amelyet a  földgáz kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználók 

a földgázszállítónak a földgáz szagosításáért fizetnek,
t) szállítási forgalmi díj: az  a  díj, amelyet az  átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség hőmennyiségre 

átszámított értéke (MJ) alapján kell fizetni,
u) szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött legnagyobb kapacitás alapján (belépési ponton Ft/MJ/nap, 

kilépési ponton Ft/MJ/h) kell fizetni,
v) szerződési időszak: éves kapacitáslekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a gázév, a gázéven belül havi 

kapacitáslekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a  teljes naptári hónapokból álló időszak, a gázéven 
belül napi kapacitáslekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a teljes gáznapokból álló időszak,

w) tárolási év: adott naptári év április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak,
x) tárolói kapacitásdíj: az  az éves díj, amelyet a  tároló befogadóképességének legnagyobb (MJ) igénybe vett 

része alapján kell fizetni,
y) fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás: a  földgáz olyan, nem fizikai szállítását lehetővé tevő 

kapacitás, amely segítségével a  fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a  rendszerüzemeltető 
a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít,

z) téli fogyasztási időszak: a november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak; azon rendszerhasználó esetében, 
amelynél az  a)  pont aa)  alpont aaa), aab), aac), aad), aai) vagy aak)  alpontja szerinti átadási-átvételi 
pontonkénti kapacitás-igénybevétel a január 1-jétől március 31-éig terjedő időszakban kisebb, mint a gázév 
többi részében, a január 1-jétől március 31-éig terjedő időszak,

zs) utólagos kapacitásdíj: az  a  díj, amelyet a  9.  § (4)  bekezdés a)–c) és e)  pontjában, a  10.  § (6)  bekezdésében, 
illetve a  24.  § (6)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett az  adott hónapban  
–12 °C-nál hidegebb átlag-hőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az  adott 
hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás után fizet, 
és melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási kapacitásdíjakkal.

 (2) Az e  rendeletben meg nem határozott fogalmakat a GET és a  felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint 
kell értelmezni.

III. FEjEZET
ÁlTAlÁNoS rENDElKEZÉSEK

3. § (1) A  rendszerhasználati díjakat a  rendszerhasználónak az  ÜKSZ-ben előírt – a  szállítási rendszerüzemeltetői, 
a szállítási rendszerirányítási, a  földgázelosztói és a  földgáztárolói engedélyes által biztosított – alapszolgáltatások 
ellenértékeként kell megfizetni.

 (2) A  szállítási rendszerüzemeltetői, a  szállítási rendszerirányítási, a  földgázelosztói és a  földgáztárolói engedélyes 
a  részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és 
a rendszerhasználó (fizető) számláján megjeleníteni.

 (3) A  rendszerhasználati díjak megállapítása és megfizetése során a  gáztechnikai normálállapotra való átszámítás 
a 42. § szabályai szerint történik.

 (4) A  rendszerhasználati díjakat – egyéb megállapodás hiányában – a  teljesített szolgáltatás alapján átadási-átvételi 
pontonként havonta egy alkalommal kell megfizetni.

 (5) A részletes áralkalmazási feltételeket a 9–41. § tartalmazza.
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4. § (1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználók ellátásának érdekében történő földgáz éves tárolói kapacitás-lekötés mértékét évente egyszer, május 
1-jétől április 30-ig terjedő időszak vonatkozásában állapítja meg. A kapacitás-lekötés mértékének megállapításakor 
a  Hivatal az  adott év április 1. napján lekötött kapacitásokat veszi figyelembe a  földgáztárolói engedélyessel 
egyeztetve.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti mérték megállapítása érdekében
a) a  kereskedelmi engedélyesek egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók szerinti 

bontásban, és
b) a rendszerhasználóként eljáró felhasználók
kötelesek a  Hivatalnak megküldeni minden év április 5-ig a  földgáztárolóban lekötött kapacitás-lekötéseikre 
vonatkozó adatokat.

 (3) A  Hivatal az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történő földgáztárolói  
kapacitás-lekötés mértékét május 1-jéig meghozott határozatában állapítja meg.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti határozatban foglaltaktól a  felek csak akkor térhetnek el, ha a  határozat meghozatalát 
követően a kereskedelmi engedélyes földgáztárolói kapacitás-lekötése kereskedőváltás miatt változik meg. Ebben 
az esetben a  felek a kapacitásdíjat a megváltozott mérték szerint számolják el. A Hivatal a megváltozott mértékre 
tekintettel új határozatot nem hoz.

 (5) Ha a  kereskedelmi engedélyesek a  határozat meghozatalát követően a  (4)  bekezdésben foglalttól eltérő esetben 
többletkapacitást kívánnak lekötni, a  többletkapacitásért az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosultak ellátására 
tekintettel megállapított kapacitásdíjat kötelesek megfizetni.

 (6) A (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően átminősített párnagáz külön jogszabály szerinti egyetemes szolgáltatási 
célra történő megvásárlása és tárolása esetén az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására tekintettel 
megállapított kapacitásdíjat kell megfizetni.

 (7) Ha olyan kereskedelmi engedélyes köt le egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében 
tárolói kapacitást, amely a  Hivatal határozatának kiadásakor nem látott el egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználót, vagy nem rendelkezett földgáz kereskedelmi engedéllyel, a  földgáz tárolói és a  kereskedelmi 
engedélyesnek közösen kell kérelmet benyújtaniuk az  (1)  bekezdés szerinti mérték Hivatal által történő 
megállapítására. A felek kérelmükben kötelesek megjelölni, hogy mely időponttól kérik a tárolói kapacitás-lekötés 
mértékének megállapítását, amely nem lehet korábbi, mint a  kérelem benyújtásának napja. A  kérelmezőknek 
a (2) bekezdés szerinti adatokat kérelmük mellékleteként be kell nyújtaniuk a Hivatalhoz.

 (8) Amennyiben a  (3)  bekezdés szerinti mérték (tárgyidőszaki mérték) eltér a  megelőző időszakra megállapított 
mértéktől, úgy a  megelőző időszak április 1–30. napjaira vonatkozó tárolói kapacitás díjat a  tárgyidőszaki mérték 
szerint korrigálni kell. A korrekció miatti elszámolást a földgáz tárolói engedélyeseknek legkésőbb június 15-ig kell 
megtenniük.

5. §  Ha a  rendszerhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellát, az  egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók ellátásához és az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához szükséges 
földgázmennyiséget és kapacitásokat külön köteles nyilvántartani. Amennyiben a  rendszerhasználó az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához kapacitást köt le, de az nem szükséges az egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók ellátásához, e  kapacitás után az  egyes rendszerüzemeltetők részére az  elosztási alap- vagy 
kapacitásdíj, valamint a tárolási kapacitásdíj 150%-át köteles megfizetni.

6. § (1) Ha a  földgázkereskedő a  felhasználó szerződéseit megbízottként kezeli, az  e  rendeletben meghatározott pótdíjak 
kivételével a  rendszerüzemeltető részére fizetendő rendszerhasználati díjakat eltérő megállapodás hiányában 
a földgázkereskedő érvényesíti a felhasználó felé.

 (2) A  földgázkereskedő az  (1)  bekezdés szerinti díjak tárgyhóra eső részét a  tárgyhó első napján vele szerződéses 
jogviszonyban álló felhasználótól kérheti.

 (3) A  földgáz ellátásba a  gázév közben bekapcsolódó vagy többletkapacitást igénylő felhasználót ellátó 
földgázkereskedő – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó esetét – 
az éves alap- vagy kapacitásdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

 (4) A  földgázellátásba a  gázév közben bekapcsolódó vagy többletkapacitást igénylő 20 m3/h-nál kisebb névleges 
teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedő az éves alapdíj időarányos részét köteles 
megfizetni a vételezés megkezdésének hónapjától a gázév végéig. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.
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 (5) A  rendszerüzemeltető köteles a  kereskedőváltás miatt szükséges kapacitás-lekötési szerződés-módosítást 
ellenszolgáltatás-mentesen lehetővé tenni.

 (6) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő felhasználót ellátó földgázkereskedő – kivéve 
a 20 m³/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó esetét – az alapdíjat a gázév végéig, 
a kapacitásdíjat a teljes szerződési időszakra köteles megfizetni.

IV. FEjEZET
A rENDSZErHASZNÁlATI DíjAK MEGÁllApíTÁSA

7. § (1) A  rendszerhasználati díjakat a  Hivatal a  földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló  
74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az egyes engedélyesek vonatkozásában állapítja meg.

 (2) A földgázelosztási díjat a Hivatal
a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátása esetében

aa) gázmérővel nem rendelkező felhasználó,
ab) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó, és
ac) 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátása esetében
ba) 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,
bb) 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131–17100 MJ/h 

kapacitás-lekötési igényű felhasználó, és
bc) 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17100 MJ/h feletti 

kapacitás-lekötési igényű felhasználó
szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg az elosztási átszállítási díj kivételével.

V. FEjEZET
rENDSZErIrÁNyíTÁSI DíjrENDSZEr

8. § (1) A  szállítási rendszerirányítási szolgáltatás igénybevételéért a  szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes részére 
rendszerirányítási díjat köteles fizetni
a) a  szállítási rendszerirányítási tevékenységre engedéllyel nem rendelkező szállítási rendszerüzemeltető, 

a földgázelosztói engedélyes és a földgáztárolói engedélyes az engedély hatálybalépésének időpontjától,
b) a földgáztermelő a szállítói kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától vagy ilyen szerződés 

hiányában az együttműködő földgázellátó rendszerhez való csatlakozás időpontjától,
c) a kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználó és a  rendszerhasználóként eljáró felhasználó 

a kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától, és
d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

 (2) A rendszerirányítási díjat a 2. melléklet I. pont a) alpontja tartalmazza.

VI. FEjEZET
SZÁllíTÁSI rENDSZErÜZEMElTETÉSI DíjrENDSZEr

9. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj részeként a szállítási rendszerüzemeltető részére
a) szállítási kapacitásdíjat,
b) szállítási forgalmi díjat, valamint
c) szagosítási díjat
kell fizetni.

 (2) A  szállítási rendszerüzemeltetési díj nyújt fedezetet a  szállítóvezeték és szagosító rendszerek indokolt 
értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére, valamint a  szállítóvezeték indokolt hálózati veszteségére. 
A szállítási rendszerüzemeltetési díj nem nyújt fedezetet a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és 
díjairól szóló rendeletben meghatározott egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségekre.

 (3) A  szállítási rendszerüzemeltetési díj és alkalmazási feltételei a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja – kivéve 
az aah) alpont szerinti átadás-átvételi pontot – és ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokra vonatkoznak.



64164 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 119. szám 

 (4) A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítási rendszerüzemeltető részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási 
forgalmi díjat
a) a földgázkereskedő, beleértve a Magyarország területén átszállító vállalkozást is,
b) az egyetemes szolgáltató,
c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó,
d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, valamint
e) a földgáztermelő
köteles megfizetni.

 (5) A szagosítási alapdíj Ft/l-ben kerül meghatározásra.
 (6) A  szagosító anyag egységárát a  2.  melléklet I.  pont b)  alpontja tartalmazza. A  földgáz szagosítási díjat a  23.  § és 

a 2. melléklet I. pont b) alpontja alapján kell kiszámítani és megfizetni.
 (7) A  (4)  bekezdés szerint díjfizetésre kötelezetteket az  (1)  bekezdésben meghatározott díjakon felül más szállítási 

rendszerüzemeltetési díjfizetési kötelezettség nem terheli. A  10–23.  §-ban meghatározott áralkalmazási feltételek 
a (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezettekre is megfelelően irányadók.

 (8) A szállítási rendszerüzemeltetési díjakat a 2. melléklet II. pontja, áralkalmazási feltételeit a 10–23. § tartalmazza.
 (9) A részleges szigetüzem esetében a virtuális betáplálási pontra a szállítási kapacitás díjat nem kell megfizetni.
 (10) A  részleges szigetüzem esetében az  összevont kiadási pontra a  szállítóvezetékről igénybe vett kiadási kapacitás 

után szállítási kapacitás díjat és az allokált mennyiség termeléssel arányosan csökkentett mértéke után a szállítási 
forgalmi díjat, valamint a  teljes allokált mennyiségre vonatkozóan a  szagosítási díjat meg kell fizetni a  szállítási 
rendszerüzemeltető részére.

 (11) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaj)  alpontjában lévő kilépési pontra vonatkozó szállítási kapacitási díj 
a következő árszabályozási ciklus kezdetéig a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában meghatározott 
kilépési pontra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével kerül 
megállapításra.

 (12) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aak) és aal) alpontja szerinti szállítóvezeték tekintetében rendszerhasználati 
díjakat kizárólag a vezeték üzembe helyezésének időpontjára kell megállapítani.

 (13) A  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 
(a továbbiakban: ESZ rendelet) 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értéket a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza.

 (14) Az R. 3/A. § (1) bekezdése szerinti visszatérítés mértékét a 3. melléklet 2. pontja, az R. 3/A. § (2) bekezdése szerinti 
táblázatot a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza.

1. Általános rendelkezések

10. § (1) A szállítási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aaf ), aag), aaj), aal) és aam) alpontja, valamint 
a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpont aca)  alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a  kapcsolódó 
(elosztó)rendszer üzemeltetője által – az  ÜKSZ-ben, illetve a  határkeresztező vezetékek esetében a  kapcsolódó 
rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásban, a  szállítóvezeték be- és kilépési pontjaira 
vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott földgáz hőmennyisége után kell megfizetni a  tárgyhót követő 
hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttműködési 
Megállapodás tartalmazza.

 (2) A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét
a) az  általuk a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja [kivéve aah)  alpont] és a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont 

ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött legnagyobb órai vagy napi 
kapacitások, valamint

b) az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj
szorzataként kell megállapítani. A  szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként, de legalább 
havonta havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.

 (3) A  fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás lekötésekor fizetendő díjat a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont 
aa) alpont aaa) és aca) alpontjában meghatározott kilépési pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont 
aae) alpontja szerinti hazai termelés belépési pontra meghatározott díj alapján, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont 
aac), aad), aae), aak) és acb)  alpontja szerinti belépési pontok esetében a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont 
aaa)  alpontja szerinti kilépési pontokra meghatározott díj alapján, míg a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont 
aaf ), aag) és aal)  alpontjában meghatározott határkeresztező kilépési pontok esetében az  adott aaf ), aag) vagy 
aal)  alpont szerinti határkeresztező kilépési pontra meghatározott kapacitásdíj alapján kell számítani. A  2.  § 
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(1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaf ), aag) és aal)  alpontja szerinti határkeresztező vezetékhez a  fizikai áramlással 
ellentétes irányú hozzáférés esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont 
aaa) alpontjára vonatkozó, kilépési díj alapján számított backhaul kapacitás díját is.

 (4) Ha a földgázellátás a szállítási rendszerüzemeltetőnek felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb 
üzemzavar miatt szünetel, a  szállítási kapacitásdíjat a  kieső napokra nem kell megfizetni. Ez  a  rendelkezés nem 
vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

 (5) A rendszerhasználó a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában rögzített esetekben a gázátadó-állomások 
kapacitás-lekötéseit összevonhatja. Ekkor az  összevont gázátadók kapacitás-lekötési és nominálási szempontból 
egy gázátadónak számítanak, ezért rögzíteni kell az összevont kapacitásokra vonatkozó nominálástól való eltérés és 
kapacitástúllépés elszámolási rendjét.

 (6) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaf ), aag)  alpontja szerinti határkeresztező vezeték használata esetében 
a  rendszerhasználónak meg kell fizetni a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaa)  alpontjára vonatkozó, 
a 2. melléklet II. pontjában meghatározott kilépési szállítási kapacitás díjat is.

11. § (1) Ha a  szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a  rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, 
vagy a  szállítórendszeren szűkület van, akkor a  szállítási rendszerüzemeltető olyan megszakítható kapacitás-
lekötési szerződést köthet, amelynek alapján a  rendszerhasználó a  megszakítható szállítási kapacitást a  szállítási 
rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

 (2) A  megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a  kapacitás-lekötési szerződésben 
szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az  aktuális és várható gázátvételi szintjéről a  szállítási 
rendszerüzemeltető számára.

 (3) A  megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a  rendszerhasználó a  megszakítási joggal 
rendelkező szállítási rendszerüzemeltető felszólítására, a  szerződésben meghatározott időn belül megkezdi 
a megjelölt átadási-átvételi ponton a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a szerződésben 
meghatározott időn belül befejezi. Amennyiben a  szerződésben megjelölt határidőn belül az  érintett 
rendszerhasználó az elrendelt kapacitás-beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, a szállítási 
rendszerüzemeltető jogosult az  érintett rendszerhasználó terhére az  előírt kapacitásszintjétől eltérő kapacitása 
alapján számított éves szállítási kapacitásdíjának 1/365-öd részének 1,5-szeresét minden, a megjelölt határidő után 
megkezdett órára felszámítani (megszakítási pótdíj).

12. § (1) A  9.  § (4)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az  átadási-átvételi pontonként lekötött 
órai vagy napi kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat, 
valamint utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a  szállítási engedélyesnek. A  fizetendő pótdíj mértéke az  adott 
hónapon belül –12 °C, vagy annál melegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb 
többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szerese. A  fizetendő utólagos kapacitásdíj mértéke az  adott 
hónapon belül –12 °C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott 
hónapban a  pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett – többletkapacitás éves szállítási 
kapacitásdíja. A belépési pontok esetében az országos napi átlaghőmérsékletet, kilépési pontok esetében a kilépési 
ponthoz rendelt mérési ponton mért napi átlaghőmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés 
esetén a  pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Az  utólagos kapacitásdíjat csak a  megelőző hónap(ok)
ban, –12°C-nál hidegebb napon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni 
a  szállítási rendszerüzemeltető számára. A  kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj számításának alapja 
a  gáztechnikai normálállapotra átszámított földgáz hőértékben lekötött órai vagy napi kapacitás és a  túllépéssel 
érintett órában vagy napon – köbméterben mért – átvett gázmennyiség hőértékre átszámított teljes különbözete. 
A  kapacitás-túllépés elszámolása a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aac), aad), aae), aai), aak) és acb)  alpontja 
szerinti átadási-átvételi ponton mért napi, hőértékre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben 
a  szállítóvezeték belépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott napi (hőértékre átszámított) 
mennyiségek alapján történik. A  szállítási rendszerüzemeltető köteles a  szállíttató párokat, valamint a  szállíttató 
párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a pótdíj számlán. A kapacitás-túllépés elszámolása a 2. § (1) bekezdés 
a)  pont aa)  alpont aaa), aaf ), aag), aaj), aal) és aam)  alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai (hőértékre 
átszámított) mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által, a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben 
a  szállítóvezeték kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai (hőértékre átszámított) 
mennyiségek alapján történik. Az  elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az  ÜKSZ 
tartalmazza.



64166 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 119. szám 

 (2) A  kilépési pontokra vonatkozó pótdíjak kiszámításánál alkalmazott napi átlaghőmérséklet az  Országos 
Meteorológiai Szolgálat (a  továbbiakban: OMSz) által mért és a  gáznapot követő nap 9.00 óráig nyilvánosságra 
hozott hőmérsékletérték. Amennyiben adott hőmérséklet-mérési helyen adott napra vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre átlaghőmérséklet adat, a  felek az  OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A  felek 
megállapodhatnak a kilépési pontokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában 
a pótdíjak kiszámításánál az 5. melléklet szerinti besorolást kell alkalmazni. A szállítási rendszerüzemeltető és a 13. § 
(2)  bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített 
helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a szállítási rendszerüzemeltető és ez a felhasználó így 
állapodik meg, és a felhasználó viseli a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

 (3) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezettek által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét
a) a  gázév során először, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul 

igénybe vett legnagyobb – a  pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – 
többletkapacitás, és

b) a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani.
 (4) Az  adott hónapban, az  utólagos kapacitásdíjat a  9.  § (4)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti díjfizetésre 

kötelezetteknek a  megelőző hónap, –12 °C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napján jogosulatlanul igénybe vett 
legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

 (5) A  9.  § (4)  bekezdés a)–c) és e)  pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,015 Ft/MJ nominálás eltérési 
pótdíjat köteles fizetni a  szállítási rendszerüzemeltetőnek az  ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek 
szerint.

 (6) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,05 Ft/MJ kiegyensúlyozási pótdíjat 
köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

 (7) A  kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az  utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a  kapacitás belépési ponton MJ/nap, 
kilépési ponton MJ/h mértékegységben történő megállapításához az adott hálózati ponthoz a Minőségi Elszámolási 
Rendszer (a továbbiakban: MER) alapján az adott gáznapon rendelt, a szállítóvezetéken mért napi tény fűtőértéket 
kell figyelembe venni.

 (8) Ha a felhasználó a gázév folyamán kereskedőt vált és a korábbi kereskedő által átadott kapacitás kisebb, mint ami 
a  felhasználó korábbi földgáz-kereskedelmi szerződésében szerepelt, a  felhasználó a  többlet kapacitásért az  éves 
szállítási kapacitásdíj időarányos részét köteles megfizetni a gázév végéig.

2. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási 
kapacitás-lekötés esetén

13. § (1) A  szerződési időszakra vonatkozó kapacitást a  szerződési időszakban az  átadási-átvételi pontokon igénybe venni 
tervezett legnagyobb kapacitás alapján kell lekötni. A  2.  melléklet II.  pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat a  téli 
fogyasztási időszakra lekötött kapacitás alapján kell megfizetni. Ha a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac), 
aad), aaf ), aag), aai), aaj), aak), aal) és aam)  alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon a  szerződési időszakban 
lekötött kapacitások a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra esnek, akkor a rendszerhasználó köteles a lekötéseit 
a téli fogyasztási időszakra is megadni.
A téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett – a  2.  melléklet szerinti – szállítási 
kapacitásdíjon felül köteles a  rendszerhasználó megfizetni a  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött 
kapacitások és a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások pozitív különbözetére az éves szállítási kapacitásdíj 
5%-át.

 (2) Azokon a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac), aad), aaf ), aag), aai), aaj), aak), aal) és aam) alpontja szerinti 
átadási-átvételi pontokon, amelyeken a  téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás kisebb, mint a  téli fogyasztási 
időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás, a  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás 
novemberi és december havi igénybevétele után a szállítási kapacitásdíjat – a 13. § (1) bekezdése szerinti összegen 
felül – azokra a  napokra is meg kell fizetni, amelyeken földgázt vételeznek. A  számításnál figyelembe veendő 
kapacitás a  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás és a  téli fogyasztási időszakra lekötött 
kapacitás különbözete.

 (3) Ha a 13. § (2) bekezdése szerinti átadási-átvételi pontokon november és december hónapokban 0 °C-nál hidegebb 
átlaghőmérsékletű napon vagy a téli fogyasztási időszakban is földgázt vételeznek, a szállítási rendszerüzemeltető 
jogosult a  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás után a  szállítási kapacitásdíjat egész 
évre érvényesíteni. Az  adott átadási-átvételi ponton a  gázévben (szállítási kapacitásdíjban) megfizetett összeg  
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– az  esetleges pótdíjak, kötbérek és kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a  téli időszakon kívüli 
időszakra lekötött legnagyobb kapacitásra számított éves szállítási kapacitásdíj lehet.

 (4) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.

 (5) A  pótdíjra és az  utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlát a  szállítási rendszerüzemeltető a  szállítási kapacitásdíj 
számlájával egyszerre jogosult kiállítani a  rendszerhasználó számára, aki a  külön kiállított pótdíj és utólagos 
kapacitásdíj számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

 (6) A  rendszerhasználó a  lekötéskor megadott havi ütemezés – amely nem azonos a  15.  § szerinti havi kapacitás-
lekötéssel – szerint fel nem használt lekötött szállítási éves kapacitást részben vagy egészben az  ÜKSZ-ben 
meghatározott módon jogosult – a  szállítási rendszerüzemeltető tájékoztatása mellett – felajánlani azokra 
a  hónapokra vonatkozóan, amelyekben az  átadási-átvételi pont legnagyobb fogyasztása nem éri el a  lekötött 
kapacitást.

 (7) A  rendszerhasználó kérésére a  szállítási rendszerüzemeltető köteles a  jegyzőkönyvben szereplő fűtőértéket 
díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani.

 (8) Ha a  földgázszállító rendszer betáplálási pontjának kapacitására kiírt aukción a  rendszerhasználó által tett ajánlat 
részben vagy egészben kielégíthetetlen, akkor a rendszerhasználó annak mértékéig a földgázszállító rendszer más 
betáplálási pontjára késedelmi pótdíj fizetése nélkül jogosult pótlólagos kapacitásigényt bejelenteni.

14. § (1) Ha a  Hivatal a  GET 41.  §-a, valamint a  földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a  felhasználók 
földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 48/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet 15.  §-a vagy 16.  §-a alapján földgázkereskedőt (a  továbbiakban: végső menedékes kereskedő) 
jelöl ki, a  végső menedékes kereskedő a  kijelölő határozat közlésének hónapjától kezdődően havonta a  gázévből 
hátralévő időszakra a  kijelölő határozatban megállapított kapacitások feletti, a  kijelöléssel érintett felhasználók 
ellátására lekötött többletkapacitásért (a  továbbiakban: többletkapacitás) az  éves szállítási kapacitásdíjat 
1/12-edenként időarányosan köteles megfizetni.

 (2) Ha a  felhasználók ellátását a  kijelölés lejártát követően más rendszerhasználó biztosítja, e  rendszerhasználó 
a felhasználók ellátása érdekében köteles az (1) bekezdés szerinti többletkapacitást lekötni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kijelölő határozatban meghatározott szállítási betáplálási pontra vonatkozó kapacitás 
lekötését a  végső menedékes kereskedő a  szállítási rendszerüzemeltetőtől a  földgázszállító vezeték másik 
betáplálási pontján is kérheti, ha a kérelmezett betáplálási ponton szabad kapacitás rendelkezésre áll.

 (4) A  végső menedékes kereskedő a  kijelölő határozat közlését követő hónap 20. napjáig a  lekötött többletkapacitás 
értékét az  allokált fogyasztási adatok alapján módosíthatja. A  szállítási rendszerüzemeltető az  eddig az  időpontig 
bekövetkezett kapacitás-túllépésre pótdíjat nem érvényesíthet akkor, ha a  kapacitás-módosításra és 
a többletkapacitás lekötésére sor kerül.

3. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási 
kapacitás-lekötés esetén

15. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.

 (2) A  lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a  rendszerhasználó – a  bejelentett kapacitás után a  teljes 
szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a  szállítási rendszerüzemeltető részére 
megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét 
a késedelem minden napjára (pótdíj).

 (3) A  12.  § (1)  bekezdése szerinti díjakra, valamint a  (2)  bekezdés szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a  szállítási 
rendszerüzemeltető a  szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a  rendszerhasználó számára, 
aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával 
együtt köteles kiegyenlíteni.

 (4) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának első hónapjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 90%-át, 
és minden további megkezdett hónap után az  éves szállítási kapacitásdíj további 10%-át köteles megfizetni 
a rendszerhasználó. Minden – a téli fogyasztási időszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetében a szállítási 
kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.
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 (5) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a  téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának első hónapjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 20%-át, 
és minden további megkezdett hónap után az  éves szállítási kapacitásdíj további 5%-át köteles megfizetni 
a  rendszerhasználó. Minden – a  nem téli fogyasztási időszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetén 
a szállítási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

 (6) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, és amely után 
a  rendszerhasználó egy időpontban egymást követő 3 hónapra köt le kapacitást, a  lekötött kapacitás a  gázév 
hátralévő részében – annak rendelkezésre állása esetén – térítésmentesen vehető igénybe.

 (7) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, és amely után 
a rendszerhasználó egy időpontban legalább 3 hónapra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás, annak rendelkezésre 
állása esetén, a gázév hátralévő – téli fogyasztási időszakon kívüli – részében térítésmentesen vehető igénybe.

 (8) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli és nyári időszakban is vételeznek földgázt, a (4)–(7) bekezdés szerint 
számított szállítási kapacitásdíj nem haladhatja meg az éves szállítási kapacitásdíj 110%-át.

 (9) A rendszerhasználó a  lekötött szállítói havi kapacitást részben vagy egészben az ÜKSZ-ben meghatározott módon 
jogosult – a  szállítási rendszerüzemeltető tájékoztatása mellett – másodlagos kapacitás kereskedelem keretében 
felajánlani azokra a  hónapokra vonatkozóan, amelyekben az  átadási-átvételi ponton a  legnagyobb előre jelzett 
fogyasztás nem éri el a lekötött kapacitást.

4. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi szállítási 
kapacitás-lekötés esetén

16. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.

 (2) A  lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a  rendszerhasználó – a  bejelentett kapacitás után a  teljes 
szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a  szállítási rendszerüzemeltető részére 
megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét 
a késedelem minden napjára (pótdíj).

 (3) A  12.  § (4)  bekezdése szerinti pótdíjra és utólagos kapacitásdíjra, valamint a  (2)  bekezdés szerinti pótdíjra 
vonatkozó számlát a  szállítási rendszerüzemeltető a  szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani 
a  rendszerhasználó számára, aki a  külön kiállított, a  pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat 
a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

 (4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának 
minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 110%-ának az 1/30-ad részét 
köteles megfizetni a rendszerhasználó.

 (5) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-ának 
az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.

 (6) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, és a  rendszerhasználó 
egy időpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a  lekötött kapacitás a  gázév hátralévő részében 
térítésmentesen vehető igénybe, amennyiben rendelkezésre áll.

 (7) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, és 
a rendszerhasználó egy időpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a gázév hátralévő – téli 
fogyasztási időszakon kívüli – részében térítésmentesen vehető igénybe, amennyiben rendelkezésre áll.

 (8) A  rendszerhasználó a  lekötött kapacitást részben vagy egészben az  ÜKSZ-ben meghatározott módon jogosult  
– a szállítási rendszerüzemeltető tájékoztatása mellett – másodlagos kapacitás kereskedelem keretében felajánlani 
azokra a napokra vonatkozóan, amelyekben a fogyasztás várható nominálása nem éri el a lekötött kapacitást.

5. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási 
megszakítható kapacitás-lekötés típusonként

17. § (1) A  szállítási rendszerüzemeltető egy adott hálózati pont és lekötési időszak vonatkozásában az  e  rendeletben 
rögzített megszakítható kapacitás típusok közül meghatározza az  értékesíthető megszakítható kapacitás típusát. 
Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb megszakítható órai vagy napi kapacitások bejelentését 
az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.
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 (2) Ha a  szerződés a  megszakítást a  gázévben legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor 
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 90%-a.

 (3) Ha a  szerződés a  megszakítást a  gázévben legfeljebb összesen 30 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor 
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-a.

 (4) Ha a  szerződés a  megszakítást a  gázévben összesen 30 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi lehetővé, akkor 
a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 10%-a.

6. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási 
megszakítható kapacitás-lekötés típusonként

18. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.

 (2) Ha a  szerződés a  megszakítást havonta legfeljebb összesen 3 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor 
a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 90%-a.

 (3) Ha a  szerződés a  megszakítást havonta legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor 
a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 50%-a.

 (4) Ha a  szerződés a  megszakítást havonta legfeljebb összesen 25 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor 
a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 15%-a.

 (5) Ha a  szerződés a  megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi lehetővé, akkor 
a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.

7. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi 
megszakítható szállítási kapacitás-lekötés típusonként

19. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb megszakítható órai vagy napi kapacitások bejelentését 
az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

 (2) A téli fogyasztási időszakban a megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának mértéke legfeljebb 
a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 110%-ának az 1/60-ad része.

 (3) A  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakban a  megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának 
mértéke legfeljebb a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-ának az 1/60-ad része.

 (4) A le nem nominált napi kapacitásokat megszakítható kapacitásként fel kell ajánlani, amelynek a díja a 2. melléklet 
II. pontjában meghatározott, a (2) vagy (3) bekezdés szerint korrigált szállítási kapacitásdíj 50%-a.

8. Nominálás

20. § (1) Ha a  rendszerhasználó az  ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált és a  szállítási rendszerüzemeltető ezt – saját 
hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítási rendszerüzemeltető szállítói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni 
az érintett rendszerhasználónak. A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton nominált kapacitás 
és a  rendelkezésre bocsátott kapacitás közötti kapacitásnak az  adott hónapon belül a  legnagyobb különbözetére 
számított éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 1,5-szerese. A  szállítói nominálási eltérési pótdíj havonta újra 
felszámítható.

 (2) A  földgázszállító és a  hozzá csatlakozó rendszerüzemeltetők közötti átadás-átvételi pontok, illetve az  MGP 
elszámolhatósága érdekében minden, az  adott átadás-átvételi ponton érintett rendszerhasználó, akik között 
a  földgáz feletti rendelkezési jog átadásra vagy átvételre kerül, köteles a  földgázszállító felé a  saját tranzakcióját 
(átadás, átvétel) nominálni. Ha a  földgázszállítóhoz leadott nominálások az  ÜKSZ-ben, a  nominálások 
egyezőségének vizsgálatára vonatkozó szabályok szerint nem feleltethetőek meg egyértelműen a  csatlakozó 
rendszerüzemeltető felé vagy az  MGP-re leadott nominálásokkal, akkor ezen nominálás érvénytelen. 
A földgázszállító az ilyen nominálást visszautasíthatja és az ÜKSZ-ben a nominálás egyezőségi vizsgálatra vonatkozó, 
vagy eltérése esetén a nominálásra vonatkozó szabályok szerint jár el.

9. Kapacitástúligénylés kezelése a szállítórendszeren

21. §  Kapacitástúligénylés esetében a  rendszerhasználó az  adott átadási-átvételi pontra vonatkozóan meghirdetett 
kapacitásaukción ajánlattevőként kapacitás-lekötési jogot szerezhet. Az  ajánlatot az  érintett átadás-átvételi 
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pont éves szállítási kapacitásdíjának %-ában kell megtenni. A  licitálás alapértéke 0%. Az  aukció nyertesei aukciós 
díjként az  elnyert kapacitás-lekötésre vetítve megfizetik az  ÜKSZ rendelkezései szerinti összeget az  aukciós kiírás 
szerinti ütemezésben és fizetési határidővel. A megszerzett kapacitás lekötési jog alapján az átadási-átvételi pontra 
a  kapacitás-lekötésre vonatkozó szállítási kapacitásdíjat a  2.  mellékletben rögzítettek szerint kell megfizetni. 
Az  aukciós díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása a  kapacitás lekötési jog automatikus, kártérítés 
nélküli elveszítését eredményezi.

10. Kereskedőváltás

22. § (1) A  kereskedőváltás miatt az  átadási-átvételi pontonként legnagyobb órai és napi kapacitás igények bejelentését 
az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

 (2) A  lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a  rendszerhasználó – a  bejelentett kapacitás igényváltozás 
után a teljes szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítási rendszerüzemeltető 
részére megfizetni az  adott átadási-átvételi pont(ok)ra a  bejelentett kapacitás igény változás éves szállítási 
kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

 (3) A (2) bekezdés szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával 
egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra 
vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

11. A szagosítási díj

23. §  A  szagosítási díjat a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaa)  alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és 
a  kapcsolódó rendszer üzemeltetője által az  ÜKSZ-ben a  szállítóvezetékek be- és kitáplálási pontjaira vonatkozó 
allokálási szabályok szerint leosztott földgáz mennyisége, a szagosítási alapdíj és a kapacitáslekötési szerződésben 
rögzített feltételek szerint, a  szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában és a  MER-ben rögzített, az  adott 
átadási-átvételi pontra és időszakra vonatkozó szagosítási norma szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót követő 
hónapban.

VII. FEjEZET
EloSZTÁSI DíjrENDSZEr

24. § (1) A földgázelosztási díj részeként
a) elosztási átalánydíjat,
b) elosztási alapdíjat,
c) elosztási kapacitásdíjat,
d) elosztási forgalmi díjat, valamint
e) elosztási átszállítási díjat
kell fizetni a földgázelosztói engedélyes részére.

 (2) A  földgázelosztási díj nyújt fedezetet az  elosztóvezeték indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére, 
valamint az elosztóvezeték indokolt hálózati veszteségére.

 (3) A  földgázelosztási díj és alkalmazási feltételei belföldi földgázforgalom esetén a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

 (4) Egy átadási-átvételi pont után – függetlenül az  ellátórendszer szerkezetétől – a  rendszerhasználó csak egyszer 
kötelezhető a földgázelosztási díj megfizetésére.

 (5) Ha egy átadási-átvételi pont több elosztóvezetéken keresztül látható el, az  átadási-átvételi pont után kapott 
földgázelosztási díj megosztása vonatkozásában az elosztóvezeték-tulajdonosok megállapodása az irányadó.

 (6) Az elosztóvezeték igénybevétele esetén a földgázelosztói engedélyes részére a földgázelosztási díjat
a) a földgázkereskedő,
b) az egyetemes szolgáltató,
c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint
d) a földgáztermelő
köteles megfizetni.

 (7) A (6) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjon felül – és a 25–37. §-ban 
meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgázelosztási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.
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 (8) Az elosztási díjrendszer díjtételeit – felhasználói kategóriánként – a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontja és az 1. melléklet, 
áralkalmazási feltételeit a 25–37. §, az újonnan beépíthető gázmérők meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.

 (9) Ha a  földgázelosztói engedélyes 2011. december 1-jéig nem kezdte meg elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan 
vezetéket fog üzemeltetni, amelyet korábban másik földgázelosztói engedélyes üzemeltetett, akkor a rá vonatkozó 
elosztási díj a következő árszabályozási ciklus kezdetéig a korábbi földgázelosztói engedélyesre vonatkozó eszköz- 
és költség-felülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével kerül meghatározásra.

12. Általános rendelkezések

25. § (1) Az elosztási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon 
mért földgáz mennyiség alapján számított hőmennyiségre kell megfizetni.

 (2) A  tárgyhó első napján esedékes elosztási kapacitásdíjat a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpont aba)–abc)  alpontja 
szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. A 2. § (1) bekezdés i) pontja esetében a földgázkereskedő szerződési 
időszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál, valamint a rendszerhasználóként 
eljáró felhasználó kapacitás-lekötése sem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál.

 (3) A tárgyhó első napján esedékes elosztási alapdíjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti 
átadási-átvételi pontra kell megfizetni. Ha a  legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérő gázmérők névleges 
összkapacitása 20 m3/h vagy annál nagyobb, az  elosztási alapdíjat azon gázmérők névleges összkapacitásával 
szorozva kell kiszámítani, amelyeken a  szerződéses időszakban földgázt vételeznek. Ha e  gázmérők névleges 
összkapacitása 20 m3/h-nál kisebb, az  elosztási alapdíjat a  felhasználók után a  felhasználók száma szerint, 
rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a felhasználási helyre kell megfizetni.

 (4) Ha a  földgázellátás a  földgázelosztói engedélyesnek felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb 
üzemzavar miatt szünetel, az elosztási kapacitásdíjat a kieső órák arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés 
nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

 (5) Ha a  földgázellátás a  földgázelosztói engedélyesnek felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb 
üzemzavar miatt szünetel, az elosztási alapdíjat a kieső napok (24 órás időszakok) arányában nem kell megfizetni. 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

26. § (1) A  földgázelosztói engedélyes olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerződést köthet, amelynek alapján 
a  rendszerhasználó a  megszakítható elosztási kapacitást a  földgázelosztói engedélyessel kötött szerződésben 
meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

 (2) A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott 
folyamatos és azonnali információt biztosítani az  aktuális és várható gázátvételi szintjéről a  földgázelosztói 
engedélyes számára.

 (3) A  megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a  rendszerhasználó a  megszakítási joggal 
rendelkező földgázelosztói engedélyes felszólítására, a  kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn 
belül a  megjelölt átadási-átvételi ponton megkezdi a  megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és 
azt a  kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn belül befejezi. Amennyiben a  szerződésben megjelölt 
határidőn belül a rendszerhasználó a kért kapacitás beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, 
a földgázelosztói engedélyes jogosult a rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszinttől eltérő kapacitás alapján 
számított éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani.

27. §  Azokban a  lakóépületekben, ahol a  szolgáltatott földgáz mérése átadási-átvételi pontonként nem megoldott, 
a fogyasztott földgázért átadási-átvételi pontonként
a) a 2. melléklet III.1. és IV.1. pont szerinti elosztási átalánydíjnak, és
b) az 1. mellékletben meghatározott hőmennyiségben kifejezett fogyasztásnak
a szorzataként meghatározott elosztási átalány összegét kell fizetni.

28. §  Az elosztási átszállítási díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abd) alpontja szerinti átadás átvételi ponton mért 
földgázmennyiség alapján számított hőmennyiségre kell megfizetni.

29. § (1) A  rendszerhasználó az  átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése 
esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles az  adott hónapon belül, –12 °C vagy annál melegebb 
átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 
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1,5-szeresét (pótdíj) és az  adott hónapon belül, –12 °C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul 
igénybe vett legnagyobb – az  adott hónapban a  pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel 
csökkentett  – többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíját (utólagos kapacitásdíj) megfizetni a  földgázelosztói 
engedélyesnek. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a  pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Az  utólagos 
kapacitásdíjat csak a  megelőző hónap(ok)ban, –12 °C-nál hidegebb napon jogosulatlanul igénybe vett 
többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni. A  kapacitás-túllépési pótdíj és az  utólagos kapacitásdíj 
számításának alapja a  hőértékben lekötött órai kapacitás és a  túllépéssel érintett napon átvett – hőértékre 
átszámított – gázmennyiség teljes különbözete.

 (2) A pótdíjak kiszámításánál alkalmazott, a gázátadó állomásokra és a gáznapra vonatkozó napi átlaghőmérsékletnek 
az  OMSz által mért és a  gáznapot követő nap 9.00 óráig nyilvánosságra hozott hőmérsékletértéket kell tekinteni. 
Ha az  adott hőmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre átlaghőmérséklet 
adat, a  felek az  OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A  felek megállapodhatnak a  gázátadó 
állomásokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. Megállapodás hiányában a pótdíjak kiszámításánál 
az  5.  melléklet szerinti besorolást kell alkalmazni. A  földgázelosztói engedélyes és a  25.  § (2)  bekezdése szerinti 
kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő 
berendezés adatait kell alkalmazni, ha a földgázelosztó és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli 
a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

 (3) A rendszerhasználók által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét
a) a  gázév során először, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul 

igénybe vett legnagyobb – a  pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – 
többletkapacitás, és

b) 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíj
szorzataként kell megállapítani.

 (4) Az  adott hónapban, az  utólagos kapacitásdíjat a  rendszerhasználóknak a  megelőző hónap, –12 °C-nál hidegebb 
átlaghőmérsékletű napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell 
megfizetni.

 (5) A  kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az  utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a  kapacitás MJ/h mértékegységben 
történő megállapításához az adott hálózati ponthoz a MER alapján az adott gáznapon rendelt, a szállítóvezetéken 
mért tény fűtőértéket kell figyelembe venni.

13. Az éves elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon

30. § (1) Ha az  átadási-átvételi ponton a  szerződési időszakban, és a  téli fogyasztási időszakban is vételeznek földgázt, 
az  elosztási kapacitásdíjat és az  elosztási alapdíjat a  téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás 
alapján köteles a  felhasználó után a  rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a  felhasználó 
legnagyobb kapacitású felhasználását mérő gázmérő(k) névleges (össz)kapacitása értendő, ha az  átadási-átvételi 
pontonként 20 és 100 m3/h érték között van, és a  lekötött kapacitás értendő, ha a  felhasználó legnagyobb 
kapacitású felhasználását mérő gázmérő(k) névleges (össz)kapacitása átadási-átvételi pontonként 100 m3/h-nál 
nagyobb. Az  elosztási kapacitásdíjat, az  elosztási alapdíjat, valamint az  elosztási forgalmi díjat a  szerződési 
időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles 
a rendszerhasználó megfizetni.

 (2) Ha a  20 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényű átadási-átvételi ponton a  szerződési időszakban igénybe vett 
legnagyobb kapacitás a  téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra esik, akkor a  rendszerhasználó köteles a  téli 
fogyasztási időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási 
kapacitásdíjon felül megfizetni a  téli időszakon kívüli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás és a  téli 
időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás különbözetére az éves elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 
5%-át a földgázelosztói engedélyes által kiszámlázott havi ütemezésben. Ebben az esetben a 100 m3/h-nál nagyobb 
kapacitásigényű átadási-átvételi ponton a  rendszerhasználó köteles külön kapacitás-lekötést a  téli fogyasztási 
időszakon kívüli időszakra is megadni. A  20 és 100 m3/h közötti kapacitásigényű átadási-átvételi pont esetében 
ez az elszámolás akkor alkalmazható, ha van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül a téli 
fogyasztási időszakban nem történik gázvételezés vagy az érintett átadás-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő 
berendezés rendelkezik távadóval és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési 
és kiépítési költségeit – egyéb megállapodás hiányában – a felhasználó viseli.
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 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton november és december hónapokban is 
sor kerül a  téli időszakon kívüli időszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére, akkor (a  szerződési időszakban 
igénybe vett legnagyobb kapacitás és a  téli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás különbözetére) 
a  rendszerhasználó az  elosztási kapacitásdíjat vagy az  elosztási alapdíjat – az  (1)–(2)  bekezdés szerinti összegen 
felül – azokra a  novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az  átadási-átvételi ponton 
földgázt vételeznek. Ha az  átadási-átvételi ponton november és december hónapokban 0 °C-nál hidegebb 
átlaghőmérsékletű napon vagy a téli fogyasztási időszakban is történik gázvételezés, a földgázelosztói engedélyes 
jogosult a téli időszakon kívüli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás után az elosztási kapacitásdíjat vagy 
az  elosztási alapdíjat – az  (1)  bekezdés szerint – egész évre érvényesíteni. A  rendszerhasználó által a  gázévben 
az  átadási-átvételi pontra (elosztási kapacitásdíjban vagy elosztási alapdíjban) megfizetett összeg – az  esetleges 
pótdíjak, a kötbérek és a kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli időszakon kívüli időszakban igénybe 
vett legnagyobb kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj lehet.

 (4) Az átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott 
időpontig kell megtenni.

 (5) Az  igénybe vett kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a  földgázelosztói engedélyes a  soron 
következő szerződési időszakot megelőző szerződési időszakra igénybe vett kapacitásokat jogosult érvényes 
igénybe vett kapacitásnak tekinteni mindaddig, amíg a  rendszerhasználó a  kapacitás bejelentésének nem tesz 
eleget. Ilyen késedelem esetén a  rendszerhasználó – az  igénybe vett kapacitás után a  teljes szerződési időszakra 
felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles a földgázelosztói engedélyes részére megfizetni az adott átadási-
átvételi pont(ok)ra a  késedelem időtartama alatt figyelembe vett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának, vagy 
alapdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

 (6) A  pótdíjra vonatkozó számlát a  földgázelosztói engedélyes az  elosztási kapacitásdíj vagy alapdíj számlájával 
együtt jogosult kiállítani a  rendszerhasználó számára, aki a  pótdíj számláját az  elosztási kapacitásdíj, vagy alapdíj 
számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

14. A havi elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon

31. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését a  tervezett igénybevételt 
legalább 30 naptári nappal megelőzően kell megtenni.

 (2) A  lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás 
után a  teljes szerződési időszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles a  földgázelosztói engedélyes 
részére megfizetni az  adott átadási-átvételi pont(ok)ra a  késedelem időtartamára a  bejelentett kapacitás éves 
elosztási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

 (3) A  pótdíjra vonatkozó számlát a  földgázelosztói engedélyes az  elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult 
kiállítani a  rendszerhasználó számára, aki a  pótdíj számláját az  elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles 
kiegyenlíteni.

 (4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának 
első hónapjára a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 
90%-át, valamint minden további megkezdett hónap után az  éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 
további 10%-át köteles a  rendszerhasználó megfizetni. Minden – a  téli fogyasztási időszakban lekötött kapacitás 
feletti – új lekötés esetében az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

 (5) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt a  lekötés 
időtartamának első hónapjára, a  2.  melléklet III.1. és IV.1.  pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 
vagy elosztási alapdíj 20%-át, valamint minden további megkezdett hónap után az éves elosztási kapacitásdíj vagy 
elosztási alapdíj további 5%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni. Minden – a nem téli fogyasztási időszakban 
lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetében az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

 (6) Azon átadási-átvételi pont, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, és amelyen egy időpontban 
egymást követő 3 hónapra vesz igénybe a rendszerhasználó földgázelosztói kapacitást, a gázév hátralévő részében 
térítésmentesen vehető igénybe.

 (7) Azon átadási-átvételi pont, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, és amelyen egy 
időpontban legalább 3 hónapra vesz igénybe a rendszerhasználó földgázelosztói kapacitást, a gázév hátralévő – téli 
fogyasztási időszakon kívüli – részében térítésmentesen vehető igénybe.
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15. A napi elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon

32. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését a  tervezett igénybevételt 
legalább 3 naptári nappal megelőzően kell megtenni.

 (2) A  lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás 
után a  teljes szerződési időszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles a  földgázelosztói engedélyes 
részére megfizetni az  adott átadási-átvételi pont(ok)ra a  késedelem időtartamára a  bejelentett kapacitás éves 
elosztási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

 (3) A  pótdíjra vonatkozó számlát a  földgázelosztói engedélyes az  elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult 
kiállítani a  rendszerhasználó számára, aki a  pótdíj számláját az  elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles 
kiegyenlíteni.

 (4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának 
minden napjára a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 
110%-ának az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.

 (5) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt a  lekötés 
időtartamának minden napjára, a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy 
elosztási alapdíj 50%-ának az 1/30-ad részét köteles megfizetni a rendszerhasználó.

 (6) Azon átadási-átvételi pont, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, és amelyen 
a rendszerhasználó egy időpontban legalább 40 napra köt le földgázelosztói kapacitást, a gázév hátralévő részében 
térítésmentesen vehető igénybe.

 (7) Azon átadási-átvételi pont, amelyen a  téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt, és amelyen 
a  rendszerhasználó egy időpontban legalább 40 napra köt le földgázelosztói kapacitást, a  gázév hátralévő – téli 
fogyasztási időszakon kívüli – részében térítésmentesen vehető igénybe.

16. Az éves elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, 
kapacitáslekötés-típusonként

33. § (1) A  földgázelosztó egy adott hálózati pont és lekötési időszak vonatkozásában az  e  rendeletben rögzített 
megszakítható kapacitás típusok közül meghatározza az értékesíthető megszakítható kapacitás típusát. Az átadási-
átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben meghatározott időpontig 
kell megtenni.

 (2) Ha a  szerződés a  megszakítást a  téli fogyasztási időszakban és legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi 
lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási 
alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 90%-a.

 (3) Ha a  szerződés a  megszakítást a  téli fogyasztási időszakban és legfeljebb összesen 30 gáznap időtartamra teszi 
lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási 
alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 50%-a.

 (4) Ha a szerződés a megszakítást a  téli fogyasztási időszakban és összesen 30 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi 
lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási 
alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 10%-a.

17. A havi elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, 
kapacitáslekötés-típusonként

34. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások bejelentését a  tervezett igénybevételt 
legalább 30 nappal megelőzően kell megtenni.

 (2) Ha a  szerződés a  megszakítást legfeljebb összesen 3 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a  megszakítható 
kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 90%-a.

 (3) Ha a  szerződés a  megszakítást legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a  megszakítható 
kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 50%-a.

 (4) Ha a  szerződés a  megszakítást legfeljebb összesen 25 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a  megszakítható 
kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 15%-a.

 (5) Ha a szerződés a megszakítást összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható 
kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy kapacitásdíj 10%-a.
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18. A napi megszakítható elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, 
kapacitáslekötés-típusonként

35. § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások bejelentését a  tervezett igénybevételt 
megelőző gáznap végéig kell megtenni.

 (2) Ha a  téli fogyasztási időszakban a  megszakítható kapacitás-lekötéssel – a  megszakítható kapacitás-lekötéssel 
megegyező mértékű – földgázvételezésre kerül sor, a  napi elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj mértéke 
a  2.  melléklet III.1. és IV.1.  pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 110%-ának 
az 1/60-ad része.

 (3) Ha a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakban a megszakítható kapacitás-lekötéssel – a megszakítható kapacitás-
lekötéssel megegyező mértékű – földgázvételezésre kerül sor, a  napi elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 
mértéke a  2.  melléklet III.1. és IV.1.  pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 
50%-ának az 1/60-ad része.

19. Nominálás

36. § (1) Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált és a földgázelosztói engedélyes ezt – saját hibájából 
– nem tudja teljesíteni, a  földgázelosztói engedélyes földgázelosztói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni 
az  érintett rendszerhasználónak. A  földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj az  átadási-átvételi ponton nominált 
kapacitás és a rendelkezésre bocsátott kapacitás közötti kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj 1,5-szöröse 
a  havi legnagyobb kapacitáskülönbségre számítva. A  földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj havonta újra 
felszámítható.

 (2) A  földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.  törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő 
és az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó kereskedő köteles a  napi nominálás megtételekor 
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget külön feltüntetni.

20. Egyéb szabályok

37. § (1) A  közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a  közterületeket megvilágító berendezések karbantartási 
és fenntartási költségeinek – beleértve a  világítótestek pótlásának és cseréjének a  költségeit is – megfizetése 
tekintetében az érintett szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

 (2) Az  elosztóvezetékre csatlakozó felhasználók esetében a  földgázelosztói engedélyes által rendszeres időközönként 
leolvasott – ennek hiányában jogszabály vagy az  üzletszabályzatok szerint meghatározott – földgáz mennyisége 
jelenti az elosztási forgalmi díj fizetésének az alapját.

 (3) Áramlástanilag azonos elosztóvezetéken lévő átadóállomásokra a  rendszerhasználó az  átadási-átvételi pontok 
kapacitás-lekötéseinek összevonásában megállapodhat a földgázelosztói engedélyessel.

VIII. FEjEZET
TÁrolÁSI DíjrENDSZEr

38. § (1) A földgáztárolási díj részeként
a) kitárolási díjat,
b) betárolási díjat,
c) tárolói kapacitásdíjat
kell fizetni a földgáztárolói engedélyes részére.

 (2) A  földgáztárolási díj nyújt fedezetet a  tároló indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére, valamint 
az indokolt földgáztárolói veszteségére.

 (3) A földgáztárolási díj és alkalmazási feltételei a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra 
vonatkoznak.

 (4) A tároló igénybevétele esetén a földgáztárolási díjakat a földgáztárolói engedélyes részére
a) a földgázkereskedő,
b) az egyetemes szolgáltató, és
c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó
köteles megfizetni.
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 (5) A  (4)  bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az  (1)  bekezdésben meghatározott földgáztárolási díjon felül  
– a 39–41. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgáztárolási díj-fizetési kötelezettség nem 
terheli.

 (6) A tárolási díjrendszer díjtételeit a 2. melléklet III.2. és IV.2. pontja, áralkalmazási feltételeit a 39–41. § tartalmazza.
 (7) A  földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006.  évi XXVI.  törvény szerinti biztonsági földgáztárolást végző 

földgáztároló engedélyes, a biztonsági földgázkészletből a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és 
visszapótlásáról szóló miniszteri rendelet alapján értékesített földgázmennyiség ki- és betárolása esetén legfeljebb 
az ezen rendeletben meghatározott ki- és betárolási díjat érvényesítheti.

39. § (1) A  2.  melléklet III.2. és IV.2.  pontjában meghatározott tárolási díjak az  ÜKSZ-ben meghatározott földgáztárolói 
rendszerszintű alapszolgáltatásokra nyújtanak fedezetet az  alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes 
leírását a  földgáztárolói engedélyes a  szerződő partnerek részére a  szerződéskötési folyamatot megelőzően 
biztosítja:
a) a  rendszerhasználó a  tároló kitárolásának és betárolásának az  indítására vonatkozó – a  földgáztárolói 

engedélyes üzletszabályzatában rögzített – szabályoknak megfelelően veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; 
az indításkor elérhető kapacitást a földgáztárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;

b) a  lekötött földgáztárolói csúcskapacitás a  tároló töltöttségének függvényében áll a  rendszerhasználók 
rendelkezésére; a  mindenkori igénybe vehető csúcskapacitás a  földgáztárolói engedélyes informatikai 
rendszerében ellenőrizhető.

 (2) Ha a  rendszerhasználó a  tárolási szerződésben rögzítettnél több betárolási, több kitárolási, vagy több 
mobilkapacitást, vagy ezek közül egyidejűleg többet igényel, akkor a  rendszerhasználóval elszámolás történik. 
A  tárolói évből már eltelt időszak és a  tényleges lekötés időpontját figyelembe véve kell a  szolgáltatást igénybe 
vevőnek megfizetnie az  új betárolási, kitárolási és mobilkapacitások alapján számolt éves tárolói kapacitásdíj és 
a már megfizetett éves tárolói kapacitásdíj közötti különbözetet egy összegben a  tárolói szerződés módosításával 
egyidejűleg. Amennyiben az  év közben lekötött kapacitásoknak megfelelően módosított éves tárolói kapacitásdíj 
kevesebb, mint a  korábban igényelt kapacitások alapján számított éves tárolói kapacitásdíj, a  földgáztárolói 
engedélyest díj visszafizetési kötelezettség nem terheli.

 (3) A (2) bekezdés szerinti többletkapacitás-igényeket a földgáztárolói engedélyes visszautasíthatja.
 (4) A  tároló hibájából bekövetkezett napi betárolási kapacitás csökkenéséért a  rendszerhasználót nem terheli 

felelősség. A földgáztárolói engedélyes a napi betárolási kapacitási ütem
a) 5–20%-os csökkenése esetén a betárolási díj 50%-át,
b) 20%-nál nagyobb csökkenése esetén a betárolási díj 100%-át
fizeti meg pótdíjként a csökkent betárolási kapacitású időszakra, a szerződött betárolandó és a ténylegesen betárolt 
gázmennyiségek különbözetére vetítve. Ha a  rendszerhasználó bizonyítottan a  betárolási kapacitás csökkenése 
miatt nem tudja feltölteni a  lekötött mobil térfogatot, a  földgáztárolói engedélyes a  nem használt térfogat és 
a szerződéses tárolói kapacitásdíj egyharmada szorzatának megfelelő összeget is megfizeti a rendszerhasználónak.

40. §  Ha a tárolóban a kitárolási időszak végén tárolt gáz marad, és a következő gázévre a rendszerhasználó nem köt le 
legalább a bennmaradt gáz tárolásához megfelelő mobilgáz kapacitást, akkor a földgáztárolói engedélyes jogosult 
– átlátható elszámolási módon – a  tárolóban maradt gáz értékesítésére. Az  értékesítésből származó bevétel és 
az  értékesítés költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a  földgáztárolói engedélyes a  rendszerhasználó 
számára megfizeti.

41. § (1) A tárolói kapacitásdíj a tárolási év folyamán havi egyenlő részletekben fizetendő.
 (2) A betárolási díj és a kitárolási díj havonta a havi betárolt és a kitárolt mennyiség után, a tárgyhót követő hónapban 

fizetendő.
 (3) A  földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.  törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő 

és az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő köteles a  földgáztárolói engedélyes 
részére történő napi nominálás megtételekor az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához 
szükséges földgázmennyiséget külön feltüntetni.
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IX. FEjEZET
AZ ÜZEMI ÁllApoTról GÁZTEcHNIKAI NorMÁlÁllApoTrA TörTÉNő ÁTSZÁMíTÁS ÁlTAlÁNoS 
SZAbÁlyAI

42. §  Az átszámításnál a
a) szűkítőelemes (mérőperemes) mérők esetében a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. 

számú hitelesítési előírásában foglaltakat,
b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetében a  Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési előírásában foglaltakat,
c) lemezes (membrános) mérő esetében a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú 

hitelesítési előírásában foglaltakat
kell alkalmazni.

X. FEjEZET
HÁlóZATI VESZTESÉG

43. § (1) A szállítóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a szállítási rendszerüzemeltető kötelezettsége.
 (2) Az elosztóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a földgázelosztói engedélyes kötelezettsége.
 (3) A tárolókban keletkező földgáztárolói veszteség pótlása (beszerzése) a földgáztárolói engedélyes kötelezettsége.
 (4) A  földgázelosztói, a  földgáztárolói, valamint a  szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes köteles együttműködni 

annak érdekében, hogy az  együttműködő földgázrendszeren ne keletkezzen az  indokoltnál nagyobb mértékű 
hálózati veszteség.

XI. FEjEZET
A SZolGÁlTATÁSI MINőSÉG öSZTöNZÉSE

44. § (1) A  Hivatal a  GET 127.  § l)  pontja alapján kiadott határozatában állapítja meg az  engedélyköteles tevékenység 
folytatásának minimális minőségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint 
a  minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának 
módszerét és elvárt szintjét.

 (2) Ha az  adott naptári évben a  szállítói és földgázelosztói engedélyes – (1)  bekezdés szerinti – bármely minőségi 
mutatószáma esetén a  minimális minőségi követelménytől való elmaradás a  (3)  bekezdésben meghatározott 
mértékű, a  következő naptári év július 1-jétől egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni 
a 2. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díjakból a rendszerhasználó számára.

 (3) A kötelezően alkalmazandó minőségi árengedmény mértéke
a) 0,5%, ha az adott minőségi mutatószám legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben,
b) 1%, ha az adott minőségi mutatószám aktuális értéke legalább 10%-kal
marad el az adott – (1) bekezdés szerinti – minőségi mutatószám elvárt szintjétől.

 (4) Ha több minőségi mutatószám esetében is kimutatható a  (3)  bekezdésben meghatározott mértékű eltérés, 
a  minőségi árengedmény mértékét az  (1)  bekezdés szerint minden minőségi mutatószám figyelembevételével, 
összegzéssel kell megállapítani. A  minőségi árengedmény alkalmazása az  engedélyes számára külön felszólítás 
nélkül kötelező.

 (5) Ha az  egyetemes szolgáltató vagy a  földgázkereskedő a  (2)–(4)  bekezdés szerint meghatározott minőségi 
árengedményben részesül, köteles annak teljes összegét – a  Hivatallal egyeztetett módon – közvetlenül vagy 
közvetve a felhasználóknak továbbadni.

 (6) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a szállítói vagy földgázelosztói engedélyesnél a felhasználók ellátási színvonalának 
mérésére szolgáló minőségi mutatószámokban bekövetkezett csökkenés nem róható fel a  szállítói vagy 
földgázelosztói engedélyesnek, a  Hivatal hozzájárulhat korrekció alkalmazásához a  (2)–(4)  bekezdésben 
szabályozott minőségi árengedmény adása szempontjából figyelembe veendő mutatók értékeinél. Ennek részletes 
szabályait a Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatában rögzíti.



64178 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 119. szám 

XII. FEjEZET
KIEGyENlíTő MEcHANIZMuS

21. A kiegyenlítő fizetések általános szabályai

45. § (1) A  24.  § szerinti földgázelosztási díjakból származó árbevételt a  földgázelosztói engedélyesek között indokolt 
költségeik arányában meg kell osztani, amelynek érdekében a 46. § szerinti havi és a 47. § szerinti éves kiegyenlítő 
fizetéseket kell végrehajtani e §-ban, valamint a 46–47. §-ban meghatározott szempontok figyelembevételével.

 (2) A kiegyenlítő fizetések számítása során figyelembe kell venni:
a) a  kiegyenlítő fizetések által érintett árszabályozási időszakra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálatok 

eredményeit,
b) a  földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló jogszabályban meghatározott, a  rendszeres 

árkorrekciók során használt eljárási rend szerint kiszámított (indexált) indokolt költség alapján megállapított 
indokolt árbevétel-tömeget,

c) a  hőmérséklet-korrigált mennyiségi adatokat és súlyarányokat, valamint azok változását akként, hogy 
a változásnak megfelelően korrigálásra kerül a költség-felülvizsgálat szerinti indokolt árbevételigény,

d) a felhasználói létszámot, a felhasználóknál felszerelt gázmérők névleges teljesítményére vonatkozó adatokat, 
a felhasználói kapacitáslekötéseket (MJ/h), valamint ezek változását,

e) a  földgázelosztói engedélyesek által a  földgázelosztásból származó árbevétel alapján fizetendő és 
a  kiegyenlítő fizetések miatt felmerült adók és díjak nettó árbevételre vetített tárgyévi átlagos értékét, 
valamint a kiegyenlítő fizetések kapcsán véglegesen átadott pénzeszköz után fizetendő különadót mint be- 
és kifizetés csökkentő tételeket,

f ) a (hálózati) elszámolási különbözet – földgázelosztói engedélyesek szerint differenciált – elismert mértékét,
g) a  megbízott pénzügyi szervezet működésével kapcsolatos szerződésben meghatározott indokolt 

költségeket,
h) a  fajlagosan alacsony kihasználtságú elosztási rendszerrel rendelkező elosztók esetében a  7.  melléklet 

(c) pontjában foglaltakat,
i) az  indokolt árbevétel számításánál figyelembe vett, az  adott földgázelosztói engedélyeshez tartozó 

földgázelosztói rendszerekben bekövetkezett változásokat (földgázelosztói engedélyesek közötti 
rendszerátvétel).

 (3) A  földgázelosztói engedélyesek közötti kiegyenlítő fizetéseknek az  elszámolt időszakra (tárgyév) vonatkozó 
összegeit az  elosztók – 24.  § szerinti földgázelosztási díjakból származó tárgyévi tény elosztott mennyiséggel 
és a  (2)  bekezdés d)  pontja szerinti tény naturália adatokkal számított – árbevételének és a  (4)  bekezdésben 
meghatározott korrigált indokolt árbevételigényének különbségeként a  7.  melléklet szerinti képletek alapján kell 
kiszámítani.

 (4) Amennyiben a  díjszámításkor használt (2)  bekezdés d)  pontja szerinti adatok, illetve a  hőmérséklet-korrigált 
mennyiség a  díjszámításnál figyelembe vett mértékhez képest nem változnak, az  adott földgázelosztói 
engedélyes korrigált indokolt árbevételigénye a  földgázelosztói engedélyesek összes tényleges árbevételének 
– a  földgázelosztói engedélyes költség-felülvizsgálat szerinti elismert árbevételigénye arányában – az  adott 
földgázelosztói engedélyesre jutó hányada, amely a  7.  melléklet (b) jelű képlete szerinti számítással kerül 
meghatározásra.

 (5) Amennyiben a  díjszámításkor használt (2)  bekezdés d)  pontja szerinti adatok, illetve a  hőmérséklet-korrigált 
mennyiség a  díjszámításnál figyelembe vett mértékhez képest változott, akkor a  (4)  bekezdés szerinti elismert 
árbevételigény figyelembevétele előtt földgázelosztói engedélyesenként a  költség-felülvizsgálat szerinti elismert 
árbevételigényt alap- és kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó árbevételigényre kell osztani a díjszámításhoz 
használt adatokkal kalkulált alap- és kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó árbevétel arányai alapján. 
Az  elismert árbevételigény alap- és kapacitásdíjas részarányát a  díjszámításnál figyelembe vett előzetes és 
a (2) bekezdés d) pontja szerinti tény adatok arányában, a forgalmi díjas részarányát a díjszámításnál figyelembe vett 
és a  – földgáz-rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló jogszabály szerint módosított – hőmérséklet-
korrigált mennyiség arányában kell korrigálni.

 (6) Amennyiben a  (3)  bekezdés szerint számított különbség pozitív, a  földgázelosztói engedélyes kiegyenlítő 
befizetésre köteles. Ha a (3) bekezdés szerint számított különbség negatív, a földgázelosztói engedélyes kiegyenlítő 
kifizetésre jogosult.
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 (7) A  kiegyenlítő kifizetésekből befolyt összegeket a  földgázelosztói engedélyes egyéb bevételként, és tájékoztatási 
kötelezettsége során az egyéb bevételeken belül a Hivatal számára elkülönítetten is köteles kimutatni.

 (8) A  befizetett összegeket (kiegyenlítő befizetéseket) a  földgázelosztói engedélyes egyéb ráfordításként, és 
tájékoztatási kötelezettsége során az  egyéb ráfordításokon belül a  Hivatal számára elkülönítetten is köteles 
kimutatni.

 (9) A  földgázelosztói engedélyesenként figyelembe vett tény és hőmérséklet korrigált mennyiség hőmennyiségre 
történő átszámításánál az  adott földgázelosztói területet ellátó gázátadó állomáshoz rendelt, a  szállítóvezetéken  
– az elszámolás időszakára vonatkozóan – mért tény fűtőértéket kell figyelembe venni és alkalmazni.

22. A havi kiegyenlítő fizetések szabályai

46. § (1) Az e § szerinti fizetéseket a tárgyév hónapjaira vonatkozóan havonta kell teljesíteni (havi elszámolás).
 (2) A Hivatal minden év február 20-ig a 45. § (6) bekezdése alapján határozatban állapítja meg, hogy az adott év során 

mely földgázelosztói engedélyesek és milyen mértékben kötelesek előzetes kiegyenlítő befizetésre vagy részesülnek 
kiegyenlítő kifizetésben.

 (3) A  havi kiegyenlítő fizetés egységdíja (Ft/MJ-ban) a  földgázelosztói engedélyesek – 45.  § (2)  bekezdés d)  pontja 
szerinti – tárgyévi naturália adataival és a  tárgyévet megelőző évi tény elosztott mennyiségi adataival számított 
tárgyévi várható árbevételének és a rendszeres árkorrekciók során használt eljárási rend szerint kiszámított (indexált) 
tárgyévi indokolt árbevétel-igényének a különbségéből adódik a 45. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hőmérséklet-
korrigált mennyiség felhasználásával. Az  így kiszámított földgázelosztói engedélyesenkénti egységdíjak közül 
a legkisebb értéket kell alkalmazni.

 (4) A  havi kiegyenlítés fizetésére kötelezett földgázelosztói engedélyes minden hónapra (tárgyhó) vonatkozóan 
a  tárgyhót követő hónap 28. napjáig köteles a  tárgyhavi igazolt, köbméterben mért elosztott földgázmennyiség 
és a  Hivatal határozatában – a  (3)  bekezdés szerint – Ft/MJ-ban meghatározott havi kiegyenlítésfizetési egységdíj 
szorzatát befizetni. Késedelmes befizetés esetén a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi 
kamatot is meg kell fizetni.

 (5) A havi elszámoláshoz kapcsolódó kifizetések a befizetéseket követő 5 munkanapon belül – ha a kifizetéseknek nincs 
meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a Hivatal határozatában szereplő, földgázelosztói 
engedélyesek közötti részarányok szerint kerülnek teljesítésre.

23. Az éves kiegyenlítő fizetések szabályai

47. § (1) A  földgázelosztói engedélyesek a  tárgyévre vonatkozó, rendelkezésre álló tény és várható elosztott mennyiségi 
adatokat tárgyév december 15-ig a  Hivatal rendelkezésére bocsátják. A  fogyasztói létszámot, a  fogyasztóknál 
felszerelt gázmérők névleges teljesítményére vonatkozó adatokat és a  fogyasztói kapacitás-lekötés MJ/h-ban 
kifejezett, valamint a  tárgyévi gázelosztás tényleges adatait a  földgázelosztói engedélyesek a  tárgyévet követő év 
január 31-ig ismételten kötelesek a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

 (2) A Hivatal a tárgyévet követő év január 15-ig értesítést küld a földgázelosztói engedélyeseknek a tárgyévi várható ki- 
és befizetések összegéről.

 (3) A 45. § (6) bekezdése szerinti be- és kifizetések összegét a Hivatal határozatban állapítja meg a tárgyévet követő év 
június 30-ig.

 (4) Amennyiben a  45.  § (3)  bekezdése szerint számított különbség pozitív, a  földgázelosztói engedélyes köteles 
a Hivatal a (3) bekezdés szerinti határozatában meghatározott összeget a tárgyévet követő év július 31-ig befizetni. 
Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

 (5) Amennyiben a 45. § (3) bekezdése szerint számított különbség negatív, a kifizetés a befizetések beérkezését követő 
5 munkanapon belül – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – 
a Hivatal (3) bekezdés alapján meghozott határozata szerinti kifizetések arányában kerül teljesítésre.

 (6) A tárgyévre vonatkozó éves elszámolás során a 45. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adókat, díjakat, és a 46. § szerinti 
havi kiegyenlítő fizetéseket figyelembe kell venni.

48. §  A 2011. első félévi kiegyenlítő fizetések megállapítása során figyelembe veendő indokolt éves árbevétel tömegnek 
az  első félévre történő lebontása a  Hivatal által ellenőrzött 2011. első félévi tény árbevétel és a  Hivatal által 
ellenőrzött 2011. évi teljes éves tény árbevétel arányában történik.
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24. A 2009. évre vonatkozó kiegyenlítő fizetések szabályai

49. § (1) A  2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó kiegyenlítő fizetések összegét, valamint 
a befizetésre kötelezett és a kifizetésre jogosult földgázelosztói engedélyeseket a Hivatal állapítja meg.

 (2) A  2009. évre vonatkozó összeget az  egyes földgázelosztói engedélyesek a  2009. év egyes negyedéveinek 
földgázelosztási díjaival számolt éves árbevételek elosztott mennyiséggel súlyozott értékének, valamint a 2009. évet 
érintő gázévek indokolt (indexált) árbevétel igényének szakmailag indokolható korrigált, az elosztási mennyiséggel 
súlyozott értékének a  különbségeként, a  6.  melléklet szerinti képletek alapján kell kiszámítani. Szakmailag 
indokolható korrekció:
a) a  földgázelosztói engedélyesek elismert költségének kiigazítása a  földgázelosztói engedélyesek által 

összesen realizálható árbevétel és a részükre összesen elismert költség arányában,
b) az elszámolási különbözet földgázelosztói engedélyesenkénti megállapítása az összesen elismert elszámolási 

különbözet alapul vételével.
 (3) A 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti összeg egyharmadát 

kell befizetni.
 (4) Ha a  (2)  bekezdés szerinti összeg pozitív, a  földgázelosztói engedélyes köteles azt a  Hivatal határozatában 

megállapított határidőig befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.
 (5) Ha a  (2)  bekezdés szerinti összeg negatív, a  kifizetés a  befizetések beérkezését követő munkanapon – ha 

a  kifizetéseknek nincs meg a  teljes fedezete, a  rendelkezésre álló befizetett forrásokból – az  (1)  bekezdés szerint 
meghatározott összegek arányában kerül a jogosultak részére teljesítésre.

50. § (1) A  2009. év egészére vonatkozó be- és kifizetések tényleges összegét – a  49.  § (2)  bekezdése szerinti számítási 
módszer szerint – a Hivatal határozatban állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti éves elszámolásnál a tárgyév során – a 49. § (2) bekezdése alapján – teljesített kiegyenlítő 
fizetéseket figyelembe kell venni.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti összeg pozitív, a  földgázelosztói engedélyes köteles a  Hivatal (1)  bekezdés szerinti 
határozatában meghatározott összeget a  határozatban megállapított határidőig befizetni. Késedelmes befizetés 
esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

 (4) Ha az  (1)  bekezdés szerinti összeg negatív, a  kifizetés a  befizetések beérkezését követő munkanapon – ha 
a  kifizetéseknek nincs meg a  teljes fedezete, a  rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a  Hivatal (1)  bekezdés 
alapján kiadott határozata szerinti kifizetések arányában kerül a jogosultak részére teljesítésre.

XIII. FEjEZET
ZÁró rENDElKEZÉSEK

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 4. § (7) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.
 (3) Ha a  jelen rendelettel meghatározott díjak nem adott hónap 1-jén lépnek hatályba, az  adott hónapra a  felek 

között elszámolásnak van helye oly módon, hogy a  hónap hátralévő részére az  újonnan hatályba lépett díjat kell 
megfizetni.

 (4) E  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a  Magyar Energia Hivatalnak az  FHTDO_2013/1-1. számú végzésével 
kijavított 1173/2012. határozatát, a 1174/2012. számú határozatát, az FHTDO_2013/4-2. számú végzésével kijavított 
1175/2012. számú határozatát, valamint a 1176/2012., 1177/2012. és 1179/2012. számú határozatait visszavonom.

  Dr. Dorkota lajos s. k.,
  elnök
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Gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztása 
(MJ/hó) 

   A  B  C  D  E  F 

  
1. 

   
Lakás típusa 

   
2 lángú 

gáztűzhely 

   
3-4 lángú 

gáztűzhely 

 4 lángú 
gáztűzhely 
elektromos 

sütővel 

   
Garzon 

gáztűzhely 

   
Gáz  

hűtőszekrény 

 2.  1 szobás  210  300  240  250  454 
 3.  1,5 szobás  300  370  310  310  454 
 4.  2 szobás  350  450  390  390  454 
 5.  2,5 szobás  410  520  460  450  454 
 6.  3 szobás  470  600  540  520  454 
 7.  3,5 szobás  530  690  630  600  454 
 8.  4 szobás  610  750  690  660  454 

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül. 
  

1. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
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I. 
 

a) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év 
b) Szagosítási alapdíj: 4 193 Ft/l 

 
II. 

 
Szállítási díjak 
 

2. § (1) bekezdés 

Szállítási 
kapacitásdíj  

[Ft/(MJ/h)/év] 

Szállítási 
kapacitásdíj  

[Ft/(MJ/nap)/év] 

Szállítási forgalmi 
díj  

(Ft/GJ) 

 a) pont aa) alpont aaa), aaj) és aam) 
alpontja  
(kilépési pontok) 

92,56  

33,99 

 a) pont aa) alpont aaf) alpontja  
(Kiskundorozsma kilépési pont) 

511,36 - 

 a) pont aa) alpont aag) alpontja  
(Csanádpalota kilépési pont) 

226,52  

 a) pont aa) alpont aac) alpontja 
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli 
belépési pont) 

- 33,81 

a) pont aa) alpont aai) alpontja 
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli 
belépési pont) 

- 33,81 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja 
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli 
belépési pont) 

- 33,81 

 a) pont aa) alpont aae) alpontja  
(hazai termelés belépési pont) 

- 30,43 

 a) pont ac) alpont acb) alpontja  
(tárolói belépési pont) 

- 20,28 

 
 
 
 
 
 
 

2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
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III. 
 
A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 
történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 
 

1. Elosztási díjak 
 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

Értékesítési kategóriák 

Elosztási 
átalánydíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
forgalmi díj 

Ft/GJ Ft/év Ft/m³/h/év Ft/GJ 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 465,99    

20 m³/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

 11 076  225,17 

20 m³/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  17 608 42,82 

 
b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 

Értékesítési kategóriák 

Elosztási 
átalánydíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/GJ  Ft/év  Ft/m³/h/év  Ft/GJ 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 486,97    

20 m³/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

 11 076  177,91 

20 m³/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  17 608 42,82 
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c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 
 

Értékesítési kategóriák 

Elosztási 
átalánydíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/GJ  Ft/év  Ft/m³/h/év  Ft/GJ 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 445,64    

20 m³/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

 11 076  164,29 

20 m³/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  12 274 43,49 

 
    c2) Elosztási átszállítási díj: 25,22 Ft/GJ 
 

 
d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és 

Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén 
 

Értékesítési kategóriák 

Elosztási 
átalánydíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/GJ  Ft/év  Ft/m³/h/év  Ft/GJ 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 413,16    

20 m³/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

 11 076  160,87 

20 m³/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  12 812 42,76 

 
e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási 

területén 
 

Értékesítési kategóriák 

Elosztási 
átalánydíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/GJ  Ft/év  Ft/m³/h/év  Ft/GJ 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 410,36    

20 m³/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

 11 076  166,47 

20 m³/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  16 277 42,93 
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f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 
 

Értékesítési kategóriák 

Elosztási 
átalánydíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/GJ  Ft/év  Ft/m³/h/év  Ft/GJ 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó 501,27    

20 m³/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

 11 076  246,21 

20 m³/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

  17 367 42,74 

 
2. Tárolási díjak 

 
 
Kitárolási díj: 6,17 Ft/GJ 
Betárolási díj: 38,26 Ft/GJ 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

 

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗    𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝟏𝟏𝟏𝟏;𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗
𝐁𝐁𝐁𝐁
𝐌𝐌𝐌𝐌 ;𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗

𝐊𝐊𝐊𝐊
𝐌𝐌𝐌𝐌 +

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑;𝐌𝐌𝐌𝐌𝐁𝐁𝐁𝐁
+

𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏;𝐌𝐌𝐌𝐌𝐊𝐊𝐊𝐊
 

 
ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap) 
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IV. 
 

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása 
érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 

 
1. Elosztási díjak 

 
a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

Értékesítési kategóriák 

 Elosztási 
alapdíj 

 Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 

20-100 m³/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

23 826  58,26 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 3131-17 100 MJ/h kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 712 52,43 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 17 100 MJ/h feletti kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 306 48,06 

 
b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 

Értékesítési kategóriák 

 Elosztási 
alapdíj 

 Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

22 598  58,26 

100 m3/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 3131-17 100 MJ/h kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 766 52,43 

100 m3/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 17 100 MJ/h feletti kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 294 48,06 
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c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 
 

Értékesítési kategóriák 

 Elosztási 
alapdíj 

 Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/m³/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 

20-100 m³/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

13 833  59,17 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 3131-17 100 MJ/h kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 336 53,25 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 17 100 MJ/h feletti kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 315 48,82 

 
c2) Elosztási átszállítási díj: 25,22 Ft/GJ 

 
d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és 

Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén 
 
 
 

 

Értékesítési kategóriák 

 Elosztási 
alapdíj 

 Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/m³/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 

20-100 m³/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

15 972  58,17 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 3131-17 100 MJ/h kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 332 52,36 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 17 100 MJ/h feletti kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 320 47,99 
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e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási 
területén 

 

Értékesítési kategóriák 

 Elosztási 
alapdíj 

 Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/m³/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 

20-100 m³/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

16 809  58,41 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 3131-17 100 MJ/h kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 387 52,57 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 17 100 MJ/h feletti kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 379 48,19 

 
f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 

Értékesítési kategóriák 

 Elosztási 
alapdíj 

 Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási 
forgalmi díj 

 Ft/m³/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 

20-100 m³/h közötti névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó 

21 955  58,16 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 3131-17 100 MJ/h kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 546 52,34 

100 m³/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 17 100 MJ/h feletti kapacitás lekötési 
igényű felhasználók 

 521 47,98 
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2. Tárolási díjak 

 
Kitárolási díj: 6,17 Ft/GJ 
Betárolási díj: 38,26 Ft/GJ 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗    𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝟏𝟏𝟏𝟏;𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗
𝐁𝐁𝐁𝐁
𝐌𝐌𝐌𝐌 ;𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗

𝐊𝐊𝐊𝐊
𝐌𝐌𝐌𝐌 +

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑;𝐌𝐌𝐌𝐌𝐁𝐁𝐁𝐁
+

𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏;𝐌𝐌𝐌𝐌𝐊𝐊𝐊𝐊
 

 
ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap) 
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1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek 

A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78 %) kiszámítva: 

Elosztói terület Ft/MJ 

 
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói 
működési területén 
 

0,365 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar 
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,383 

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési 
területén 0,342 

 
FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság elosztói működési területén 
 

0,329 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service 
Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,310 

3. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
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A szállítás díja 2,28 %-os reál hozamtényezővel kiszámítva: 

Elosztói terület Ft/MJ 

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói 
működési területén 0,218 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar 
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,228 

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési 
területén 0,204 

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,198 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service 
Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,188 

 
 

2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke 
 

Elosztói terület Ft/MJ 
 
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési 
területén 

0,147 

 
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar 
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,155 

 
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,138 

 
FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű 
Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói 
működési területén 

0,131 

 
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,122 
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3. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás 
 
Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve: 
Adószáma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

nyitó számlaszám záró számlaszám Alapja (MJ) Mértéke (Ft/MJ) Értéke (Ft)

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

nyitó számlaszám záró számlaszám Alapja (MJ) Mértéke (Ft/MJ) Értéke (Ft)

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

Zárt számla sorszám intervallum
Számlák darabszáma Partner engedélyes neve

Kedvezmény

Kedvezmény

II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

Zárt számla sorszám intervallum
Számlák darabszáma
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Az újonnan beépíthető gázmérők 

 Méretsor  Névleges kapacitás (m³/h) 
 a)   

 G-25  25 
 G-40  40 
 G-65  65 
 G-100  100 

 b)   
 G-160  160 
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Szállítási kilépési pontokhoz rendelt hőmérsékletmérési pontok 

   A  B 
 1  OMSZ mérési 

pont megnevezése 
 OTR/WEM kiadási pont megnevezése 

 2  Agárd  Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta 1-5-2 (DHE)Fadd 
1-1, Fadd 1-2, Dunaújváros 4, Kápolnásnyék + Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, 
Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 1-2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, 
Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, Százhalombatta 1-2+3, 
Százhalombatta 1-2 (DHE), Százhalombatta 1-3 (DHE), Százhalombatta 1-5-1 (DHE), 
Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2 

 3  Baja  Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, 
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb 

 4  Békéscsaba  Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás 
+ Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, 
Méhkerék, Újkígyós 

 5  Budapest-Lőrinc  Alag 1+2+Sződ, Alag 1, Alag 2, Sződ, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta 1-5-1 (DHE), 
Budaörs, Budatétény, Százhalombatta 1-5-1 (DHE)1, Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, 
Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, 
Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, 
Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta 1-4 
(DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + 
Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, 
Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, 
Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, 
Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), 
Solymárvölgy 2, Ecser, Üllő 

 6  Debrecen  Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-2, Bödönhát 1-1, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen 
I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló 
II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, 
Tiszacsege 

 7  Eger  Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös + Nagyfüged, Gyöngyös, Nagyfüged, 
Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, 
Sámsonháza, Tarnalelesz, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta 

 8  Győr  Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-2, Devecser 1-1, Gönyű, 
Győr 1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Győr 3, Ikrény, Lovászpatona 1-1, 
Lovászpatona 1-2, Pápa 

 9  Káld  Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi 
 10  Kaposvár  Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, 

Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád 
 11  Kapuvár  Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér 
 12  Kecskemét  Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, 

Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I + Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, 
Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse 

 13  Kelebia  Jánoshalma, Kunfehértó 
 14  Kiskunmajsa  Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank 

5. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
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 15  Miskolc  Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I, 
Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem, 
Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-3+II-4, Miskolc I, 
Miskolc II-3, Miskolc II-4, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), 
Nemesbikk, Ózd I-1 +Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, 
Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-
3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros 
II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Vadna, Tiszaújváros I-2 
(INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO) 

 16  Mosonmagyaróvár  Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós 
 17  Nagykanizsa  Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely, 

Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2 
 18  Nyíregyháza  Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, 

Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, 
Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2+ Nyírtelek 1, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 
1, Nyírtelek 2, Nyírtelek 3, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény 

 19  Orosháza  Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza II-1, 
Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár 

 20  Paks  Aba 
 21  Pécs  Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II, Pécs 

III 
 22  Pitvaros  Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza 
 23  Soltvadkert  Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár 
 24  Sopron  Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3 
 25  Szarvas  Ecsegfalva, Szarvas + Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1 
 26  Szécsény  Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság, 

Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II 
 27  Szeged  Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2 + Újszeged, 

Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 
(KTD) 

 28  Szentes  Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II 
 29  Szentgotthárd  Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd 
 30  Szentkirályszabad-

ja 
 Ajka 1, Ajka 2, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Kőröshegy, Papkeszi, Pétfürdő 1, 
Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II 
(BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Ősi, Pétfürdő 2 

 31  Szolnok  Abony, Berekfürdő, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, 
Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, 
Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok 1, Szolnok II-1, Szolnok II-2, Törökszentmiklós I, 
Törökszentmiklós II, Szajol 1-2, Kenderes 1-2 (KTD) 

 32  Szombathely  Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény 
 33  Tápiószele  Zsámbok 3 
 34  Tass  Kunadacs, Tass 
 35  Tát  Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu 
 36  Tata  Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék 
 37  Záhony  Mándok 
 38  Zalaegerszeg  Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Pókaszepetk 1-2, 

Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD 
NLT-3 
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A földgázelosztói engedélyesek közötti kiegyenlítő fizetéseket a következő képletek szerint kell meghatározni: 

KFe = TÁe - KIÁe 

 ahol:   
 KFe:  az adott földgázelosztói engedélyesre vonatkozó kiegyenlítő fizetés összege, 
 TÁe:  az adott földgázelosztói engedélyes árbevétele, amelyet a 2009. évi elosztott mennyiséggel és a 

naturália adatokkal kell kiszámítani, 
 KIÁe:  az adott földgázelosztói engedélyesnek a 49. § (2) bekezdés a) pontja	  szerinti indokolt korrigált 

árbevétel-igénye. 

 
 ahol:   
 IÁe:  a földgázelosztói engedélyesnek a 49. § (2) bekezdés b) pontja	  szerinti indokolt, a 2009. évi 

földgázelosztási díjak változását is figyelembe vevő árbevétel-igénye, 
 i:  a földgázelosztói index. 

    

IÁe = Áe + EKe 

 ahol:   
 Áe:  a 2009. évet érintő gázévekre indexált árbevétel igényeknek az iparági átlagos elszámolási különbözet 

mértékével számított költséggel csökkentett értéke, 
 EKe:  szakértő által, adott földgázelosztói engedélyesre meghatározott elszámolási különbözet mértékével 

számított költség-igény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
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7. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

A földgázelosztói engedélyesek közötti kiegyenlítő fizetéseket a következő képletek szerint kell meghatározni: 
(a) KFe = TÁe - KIÁe 
ahol: 
KFe: az adott földgázelosztói engedélyesre vonatkozó kiegyenlítő fizetés összege, 
TÁe: az adott földgázelosztói engedélyes tárgyévi tényleges árbevétele, amit a tényleges elosztott mennyiséggel és 

a 45. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tény naturália adatokkal kell kiszámítani, 
KIÁe: az adott földgázelosztói engedélyes a 45. § (4) bekezdése	  szerinti indokolt korrigált árbevétel-igénye. 

(b) 

 
ahol: 
IÁe: a földgázelosztói engedélyes indokolt árbevétel-igénye, a költség-felülvizsgálat szerint indokolt 

költségtömege, 
i: a földgázelosztói index. 
(c) Azoknál az elosztóknál, akiknél a fogyasztói létszám meghaladja a 10 000 felhasználót, meg kell állapítani az 

1 km-re jutó átlagos elosztott mennyiséget. Ha valamelyik elosztónál az 1 km-re jutó elosztás mennyisége 
meghaladja az átlagos elosztás kétszeresét, akkor ezen elosztó kiemelésével újra meg kell határozni az 1 km-re jutó 
átlagos elosztott mennyiséget. Azon elosztóknál, akiknél az 1 km-re jutó átlagos elosztás nem éri el a vizsgálat alatt 
lévő elosztók 1 km-re jutó átlag elosztásának 80%-át, azon elosztóknál nem teljesíthető kifizetés a kiegyenlítő 
mechanizmus befizetéseiből. 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelete
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó  
eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § c)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A díjat a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kincstárnál vezetett, az 1. mellékletben meghatározott számlájára, 
átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A  fizetési megbízás közlemény 
rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

2. §  Ha az ügyfél az előírt díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti. A visszatérítést hivatalból 
a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, 
a  visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a  visszatérítés 
teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.

3. §  A megfizetett díj az eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevétele.

4. §  A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és b) pontját és (3) bekezdését 
a  díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása, 31.  §-át a  díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása 
tekintetében azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon az  eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, 
illetéken a díjat kell érteni.

5. §  A  díjak nyilvántartására és elszámolására az  államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló miniszteri rendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2013. július 1-jétől e  rendelet hatálybalépésének napját megelőző napig benyújtott kérelmek esetén 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettségét az e rendelet hatálybalépésének napját követő második napig kell 
teljesíteni.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 16/2013 (VII. 11.) KIM rendelethez

A B

1. Fővárosi és megyei kormányhivatal Számlaszám

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

3. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000

4. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000

6. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000

7. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000

8. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000

9. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000

11. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000

12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000

13. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000

14. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000

15. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000

16. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000

17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000

18. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000

19. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000

20. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

21. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000

A vidékfejlesztési miniszter 58/2013. (VII. 11.) VM rendelete
a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint 
a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 21–24.  pontjában, valamint a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (13)  bekezdés a)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
94.  § k) és l)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  5. és 6.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A barlangok nyilvántartásáról, a  barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a  barlangok 
kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A Nyilvántartással együtt, de annak nem részeként kell kezelni a barlangokra vonatkozó:)
„c) jogszabályon alapuló vagy hatósági engedélyben előírt bejelentések, tervek, szabályzatok, jelentések 
dokumentumait;”

2. §  Az R. 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 3. § (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt adatok felvételéről a barlang vagyonkezelője gondoskodik.
(5) A  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a  továbbiakban: felügyelőség), az  Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) és az igazgatóság 
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az  alapadatok, valamint az  alapadatokhoz kapcsolódó mellékletek vonatkozásában a  Minisztérium részére 
adatszolgáltatásra köteles, ha újonnan feltáruló barlangról vagy meglévő barlang adataiban történő változásról 
szerez tudomást.”

3. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Nyilvántartásban foglalt adatokkal kapcsolatos adatkezelést kizárólag az  azok vezetésével, illetve 
a  számítógépes nyilvántartási rendszer kezelésével – munkaköri feladatként – megbízott, a  Minisztérium hivatali 
állományába tartozó kormánytisztviselő végezhet.”

4. §  Az R. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A felügyelőség és a Főfelügyelőség a Nyilvántartásba történő bejegyzés céljából köteles megküldeni a jogerőre 
emelkedést követő 15 napon belül a  Minisztérium számára valamennyi, a  Tvt. 51.  § (1) és (3)  bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre vonatkozó jogerős határozatát és a  határozat kiadásának alapjául szolgáló 
kérelmet, valamint engedélyezési dokumentációt.”

5. §  Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  díjat a  kérelemre indult eljárás esetén a  kérelmező az  eljárás megindításakor köteles megfizetni, és 
a kérelemhez a befizetésről szóló igazolást csatolni.”

6. §  Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
a) 3. § (4) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,
b) 5. §-ában és 6. §-ában foglaltakat a díjmentesség megállapításának tekintetében,
c) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,
d) 29. § (3) bekezdésében foglaltakat a felügyeleti intézkedés tekintetében,
e) 31. § (2) és (5)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
f ) 32. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,
g) 82. §-ában foglaltakat a mulasztási bírság tekintetében,
h) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében
értelemszerűen kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy ahol az  Itv. állami adóhatóságot említ, azon az  eljárásra 
illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.”

7. §  Az R. 11. §-át megelőző a „Barlangok látogatásának, kutatásának feltételei” alcím megjelölése helyébe a „Fogalmak” 
alcímmegjelölés lép.

8. §  Az R. 11. § (1) bekezdése a következő g) ponttal kiegészül:
(A Tvt., valamint e rendelet alkalmazása szempontjából)
„g) barlangi búvármentés: víz alatti barlangból, barlangszakaszból vagy ilyen barlangszakaszon keresztül történő 
barlangi mentés, amelynek során a  barlangi búvármerüléssel összefüggésben balesetet szenvedett vagy 
a  merülésben, illetve a  vízfelszínre jövetelben akadályozott személy biztonságos vízfelszínre juttatása vagy 
a vízzel telített járatokon való biztonságos átjuttatása történik; a vízfelszín elérése után a további mentés barlangi 
mentésnek minősül.”

9. §  Az R. a 11. §-t követően és 12. §-t megelőzően a következő alcím-megjelöléssel egészül ki:
„Barlangok látogatásának, kutatásának feltételei”.

10. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igazgatóságnak a  Tvt. 51.  § (5)  bekezdése szerinti vagyonkezelői hozzájárulása szükséges a  2. számú 
mellékletben felsorolt barlangok és a  jogszerűen lezárt barlangok látogatásához. Nem kell az  igazgatóság 
vagyonkezelői hozzájárulását beszerezni a felügyelőségnek, továbbá a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó 
személynek, valamint a Minisztérium Nyilvántartás vezetéséért felelős szervezeti egysége munkatársainak.”

 (2) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Barlangi mentés csak barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel rendelkező személy 
közvetlen vezetésével végezhető. A barlangi mentés vezetőjének és minden önállóan mozgó csoportja vezetőjének 
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rendelkezni kell barlangi túravezetői képesítéssel és barlangi mentési gyakorlattal. A  barlangi búvármentésben 
résztvevőknek barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel nem kell rendelkezniük.”

11. §  Az R. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A barlangi túravezető a barlangba történő leszállás előtt jogosult a barlangi túrán részt venni kívánó személyt 
– ha a  (6)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg – a  barlangtúrán való részvételből 
kizárni, a  barlangtúra során pedig a  (6)  bekezdés b)  pontjában meghatározott előírások megsértése miatt 
a barlangtúrát a legrövidebben befejezni.”

12. §  Az R. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni a  kérelmező nevét, címét (jogi személy 
esetében a  vezetőjének nevét, a  jogi személy székhelyét), a  látogatás időpontját, a  látogatáson részt venni 
kívánó személyek számát, a  látogatás célját és útvonalát, a  barlangi túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy 
kutatásvezetői igazolványának számát.
(2) A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon 
belül dönt.”

13. § (1) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felügyelőség a  barlang és a  kutatás jellegére, továbbá a  kutatásért felelős személy egyéni felkészültségére, 
tapasztalatára és szakképzettségére tekintettel az  (1)  bekezdésben meghatározott képzettségi feltétel alól 
eseti felmentést adhat, ha a  kutatásért felelős személy vagy a  kutatásban résztvevők közül legalább egy személy 
rendelkezik barlangi túravezető képzettséggel, és a  felmentés élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi 
szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár. Feltáró kutatás esetében a  kutatásvezető 
számára az (1) bekezdésben meghatározott képzettségi feltétel alól felmentés nem adható.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Víz alatti, búvármerüléssel megvalósuló kutatás esetén barlangi túravezető jelenléte a  víz alatti szakaszokon 
nem szükséges. Ha a  merülés helyszínének megközelítése a  száraz barlangszakaszban élet- és balesetvédelmi, 
valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár, a  felügyelőség 
a  túravezetői képzettség vagy a  túravezetői képzettséggel rendelkező személy jelenlétének kötelezettsége alól 
felmentést adhat.”

 (3) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kutatásvezető kötelezettségeire és jogaira – a  (3)  bekezdésben meghatározottakon túlmenően – a  barlangi 
túravezető kötelezettségeire és jogaira vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni, továbbá 
a  kutatásvezető köteles az  engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenységek megkezdése előtt az  engedély 
módosítását kérni.”

14. §  Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) Feltáró kutatás iránti kérelemben kutatásvezető-helyettes jelölhető meg, akinek az  e  rendelet szerinti 
barlangi kutatásvezetői képzettséggel kell rendelkeznie.
(2) Feltáró kutatásra vonatkozó engedély csak meghatározott barlangra adható ki.
(3) A barlangi kutatási engedély jogosultja a kutatás előrehaladásáról köteles a kutatási engedélyben meghatározott 
időszakonként és szempontok szerint tájékoztatni a  felügyelőséget és az  igazgatóságot (kutatási jelentés). Ha 
a kutatási engedély másként nem rendelkezik, a kutatási jelentést évenként, a  tárgyévet követő év február 15-éig 
kell benyújtani, amelyet az  igazgatóság 30 napon belül továbbít a  Nyilvántartást vezető Minisztérium számára. 
A jelentési kötelezettség írásban vagy elektronikus formában teljesíthető.
(4) Új barlang, barlangszakasz felfedezésére vonatkozó bejelentést az igazgatóság 5 napon belül köteles továbbítani 
a Nyilvántartást vezető Minisztériumnak.
(5) Az engedélyes adataiban, valamint a kutatásvezető vagy a kutatásvezető-helyettes személyében bekövetkezett 
változásról az engedély jogosultja köteles – a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – a felügyelőséget és 
az igazgatóságot tájékoztatni.”

15. §  Az R. a 16. §-t követően és a 17. §-t megelőzően a következő alcím-megjelöléssel egészül ki:
„Barlangi túravezető, barlangi kutatásvezető képzettség megszerzése”
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16. § (1) Az R. 17/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Barlangi búvármerülésre az a természetes vagy jogi személy kaphat engedélyt, aki vagy amelynek a merülésért 
felelős személye (a  továbbiakban együtt: merülésvezető) rendelkezik a  sportági szakszövetség (a  továbbiakban: 
szakszövetség) által elismert barlangi merülésvezető képzettséggel vagy „barlangi búvár III.” nemzetközi 
minősítésnek megfelelő búvárképesítéssel, és a tervezett merülést is ő vezeti.
(2) A  barlangi búvármerülésben kizárólag a  búvársportra vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági igazolással és 
barlangi búvárkodásra kiterjedő biztosítással, továbbá – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  adott 
barlangi zónára vonatkozó barlangi búvár képzettséggel rendelkező személyek vehetnek részt.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott képzettséggel, képesítéssel nem rendelkező személy barlangi 
búvármerülésben kizárólag e  képzettség megszerzése céljából (oktató merülés), a  17/D.  §-ban meghatározott 
előírások szerint vehet részt.
(4) A merülésben mindenki saját felelősségére vesz részt, de a merülésvezető felelős a jogszabályokban, a merülési 
engedélyben és a  merülési tervben foglaltak, valamint a  barlangi búvármerülésre vonatkozó szakmai szabályok 
betartásáért.”

 (2) Az R. 17/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A merülésvezető kötelezettségeire és jogaira a  barlangi túravezető kötelezettségeire és jogaira vonatkozó 
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni, továbbá a merülésvezető köteles)
„a) a merülés előtt meggyőződni arról, hogy a merülésben részt venni kívánó személy a  (2) bekezdésben – illetve 
oktató merülés esetében a 17/D. § (2) bekezdésében – foglalt feltételeknek megfelel-e,”

 (3) Az R. 17/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  barlangi búvármerülésben – a  merülésvezetőt is beszámítva – legalább két búvárnak kell részt vennie. 
A  merülés során a  felszínen egy olyan személynek kell tartózkodnia, aki rendelkezik kommunikációs, alapvető 
elsősegély és oxigénnel történő elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléssel, továbbá a  merülő csoport 
–  beleértve a  felszíni biztosító személyt is – legalább egy tagjának képesnek kell lennie ezen felszerelések 
kezelésére.”

17. §  Az R. 17/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható barlangban, barlangszakaszban végzendő, 
látogatási célú merülés esetén – ha a  merülés helyszínének elérése száraz barlangjáraton keresztül lehetséges  – 
a  merülésvezetőnek barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel is rendelkeznie kell, vagy 
a  résztvevőket a  merülés helyszínéig ilyen képzettséggel rendelkező személynek kell kísérnie. Ha a  barlangban 
a  merülő hely megközelítése élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen 
következménnyel előreláthatóan nem jár, az igazgatóság ezen követelmény alól felmentést adhat.”

18. §  Az R. 17/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  oktató merülés vezetőjének szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói 
minősítéssel és érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.”

19. §  Az R. 18. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Maradandó járatbiztosításnak minősül a  barlang, barlangszakasz megerősítését, épségének megőrzését 
szolgáló olyan végleges beavatkozás, amelynek célja a barlang, barlangszakasz beomlásának, megsemmisülésének 
megelőzése, a  biztonságos bejárhatóság feltételeinek megteremtése. Maradandó járatbiztosítás faanyagú 
ácsolatból nem létesíthető.
(4) Barlangkiépítésnek minősül az  (1)  bekezdésben felsorolt műszaki létesítmények, berendezések eltávolítása, 
megszüntetése is.
(5) A  Tvt. 50.  § (6)  bekezdése szerinti biztosítási munkák fedezetének átadása az  igazgatóság előirányzat-
felhasználási számlájára átutalással teljesíthető.
(6) A  barlangkiépítést vagy az  egyéb műszaki beavatkozást követően elkészítendő, 18/C.  § (5)  bekezdés szerinti 
megvalósulási dokumentáció tartalmazza:
a) az  engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  kiépítés vagy műszaki beavatkozás a  tervek szerint 
valósult-e meg, valamint
b) az engedélytől eltérően megvalósult beavatkozások részletes leírását és az eltérés indokait.”
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20. §  Az R. az „Átmeneti és záró rendelkezések” alcímet megelőzően a következő alcímekkel és 18/A–18/E. §-sal egészül ki:
„A barlangok hasznosítása
18/A.  § (1) Az  igazgatóság a  vagyonkezelésében lévő barlangot turisztikai célból kizárólag maga hasznosíthatja, 
de a  barlang használatát és a  hasznok szedését harmadik fél részére külön jogszabályokban meghatározott 
feltételekkel átengedheti.
(2) A  barlang hasznosítására vonatkozó, 18/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti üzemeltetési szabályzat kötelező 
tartalmi elemei a következők:
a) a barlang általános leírása,
b) a hasznosítási tevékenység célja, módja,
c) a túrákkal kapcsolatos rendelkezések, útvonalak, valamint
d) a barlangra vonatkozó biztonsági előírások.
Eljárási rendelkezések
18/B.  § (1) Valamennyi barlangra vonatkozó természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelemnek tartalmaznia 
kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét); valamint
b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a tervezett hasznosítási tevékenység leírását;
b) idegenforgalmi hasznosítás esetén az üzemeltetési szabályzatot;
c) ha nem az  igazgatóság a  kérelmező, a  hasznosításra vonatkozóan az  igazgatósággal megkötött megállapodás 
másolatát; valamint
d) ha a  hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, az  (5)  bekezdés a)–f )  pontjaiban foglaltakat azzal 
az eltéréssel, hogy a búvármerülésben részt vevő személyek névsora helyett a résztvevők számát kell feltüntetni.
(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a kiépítésre vonatkozó engedélyezési tervek három példányát;
b) elektromos berendezések létesítése [18.  § (1)  bekezdés b)  pont], belterületen, felszín alatt 10 méteren belüli 
maradandó járatbiztosítás létesítése, továbbá idegenforgalmi célú kiépítések esetében a  külön jogszabályban 
meghatározott tervezői jogosultság igazolását; valamint
c) ha a  tervezett kiépítés közműveket érint, a  közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) – az  engedélyezési 
tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – hozzájárulását.
(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a kutatásvezető nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát, továbbá ha kutatásvezető-helyettes kerül 
megjelölésre, a  kutatásvezető helyettesének nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát és nyilatkozatát 
a megbízatás elfogadásáról; valamint
b) a kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet, a kísérlet, gyűjtés részletes leírását 2 példányban.
(5) A Tvt. 51. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, 
irányát;
b) a búvármerülésben részt vevő személyek névsorát, valamint a merülésvezető (kutatásvezető) nevét;
c) merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;
d) búvároktatás esetén a  merülések gyakoriságát, az  oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert 
barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;
e) a 17/C. § (2) bekezdése esetén a kísérő személy nevét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát; 
valamint
f ) a 17/A–17/D. §-ban foglalt egyéb kötelező feltételek igazolását.
(6) A  Tvt. 51.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell a  műszaki beavatkozásra vonatkozó 
dokumentáció három példányát.
(7) A Tvt. 51. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a barlangban tervezett tevékenységek pontos leírását; valamint
b) a filmforgatásért felelős vezető nevét és címét.
18/C. § (1) A barlangban végzett, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedélyezése 
során a természetvédelmi hatóság beszerzi az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását, kivéve, ha az igazgatóság 
maga kívánja végezni a tevékenységet.
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(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdésében és 51. § (3) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott tevékenységekre vonatkozó 
engedély határozott időtartamra, de legfeljebb 10 évre adható.
(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdésében és 51. § (3) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott tevékenységekre vonatkozó 
engedély hatálya legfeljebb 10 évvel meghosszabbítható, ha a  jogosult a  meghosszabbítás iránti kérelmet 
–  a  (2)  bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt – benyújtja, és a  meghosszabbítás természetvédelmi 
vagy más közérdeket nem sért.
(4) A  Tvt. 51.  § (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tevékenységre vonatkozó engedély legfeljebb 5 évre 
adható, amely legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható a (3) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával.
(5) A  Tvt. 51.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 51.  § (3)  bekezdés c)  pontjában meghatározott tevékenységek 
elvégzéséről az  engedélyes köteles az  engedélyező természetvédelmi hatóság részére 30 napon belül, 
legalább 3 példányban megvalósulási dokumentációt benyújtani, amelynek 1-1 példányát a  természetvédelmi 
hatóság továbbít a  Minisztérium és az  igazgatóság részére. Ha az  engedélyes az  igazgatóság, a  megvalósulási 
dokumentációt 2 példányban kell benyújtania a természetvédelmi hatóság részére. A megvalósulási dokumentációt 
egy példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
(6) A természetvédelmi hatóság a megvalósulási dokumentáció alapján indult eljárásban dönt annak elfogadásáról, 
vagy – ha a megvalósított tevékenység természetvédelmi szempontból nem elfogadható – az engedélyes számára 
további beavatkozási kötelezettséget ír elő.
18/D. § (1) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély az engedélyes kérelmére módosítható, ha:
a) az engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenységtől el kíván térni; vagy
b) megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.
(2) Az  engedélyes köteles a  Tvt. 51.  § (1) és (3)  bekezdése alapján kiadott engedély módosítását kérni, ha 
az  engedélyben foglalt jogait, kötelezettségeit át kívánja ruházni más személyre. Ennek elmulasztása esetén 
az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
(3) A Tvt. 51.  § (1) és (3)  bekezdése alapján kiadott engedélynek az  (1)  bekezdés alapján történő módosításához 
az  engedélyesnek csatolni kell mindazokat a  dokumentumokat, terveket, amelyek a  hatályos engedélyhez képest 
a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.
(4) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély módosításánál, visszavonásánál az engedély kiadására 
vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
(5) Ha az  előzetes engedélyezésre azért nem kerül sor, mert a  természeti érték fennmaradása, megőrzése 
csak azonnali műszaki beavatkozással vagy barlangkiépítésnek minősülő tevékenység elvégzésével volt 
biztosítható, vagy mert a  barlangban végzett tevékenység életveszélyes, vagy súlyos balesettel fenyegető helyzet 
megszüntetésére irányult, az  elvégzett tevékenységre a  természetvédelmi hatóság fennmaradási engedélyt ad ki, 
feltéve, hogy a tevékenység természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.
(6) A természetvédelmi hatóság fennmaradási engedélyt ad ki akkor is, ha a kutatás során beépítésre került, útvonal 
kijelölésére szolgáló, szilárdan rögzített, beszerelt kötél használatára kerül sor a  barlang vagy barlangszakasz 
hasznosítása érdekében.
18/E.  § (1) A  Tvt. 51.  § (1) és (3)  bekezdése alapján kiadott engedélyt a  természetvédelmi hatóság hivatalból 
módosíthatja, ha az  engedély kiadását követően megváltoztak azok a  környezetvédelmi, vízgazdálkodási vagy 
természetvédelmi feltételek illetve körülmények, amelyek az  engedély kiadásának alapjául szolgáltak, és ezek 
folytán a  barlang vagy az  abban tartózkodó személyek védelmének szükséges szintje a  kiadott engedély alapján 
a továbbiakban nem biztosítható.
(2) A  Tvt. 51.  § (1) és (3)  bekezdése alapján kiadott engedély visszavonható, ha az  engedélyes a  jogszabályban 
foglalt, illetve az  engedélyben előírt feltételeknek és kötelezettségeknek a  természetvédelmi hatóság felhívása 
ellenére az abban megállapított határidő alatt nem tesz eleget, vagy az engedélyes az engedélyben foglalt jogait 
egy éven át önhibájából nem gyakorolta.
(3) A Tvt. 51.  § (1) és (3)  bekezdése alapján kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha jelentősen megváltoztak azok 
a feltételek és körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak, és ezek folytán
a) a barlangban végzett tevékenység természetvédelmi szempontból károssá vált, és a  káros hatás az  engedély 
módosításával nem szüntethető meg; vagy
b) vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi, közegészségügyi érdek és az  ezeket érvényesítő külön 
jogszabályban meghatározott feltételek azt szükségessé teszik.
(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott engedélyt vissza kell vonni – a  (3) bekezdésben foglaltakon 
túl –, ha



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 119. szám 64205

a) a kutatás során a  kutatásvezető vagy a  kutatásvezető-helyettes a  természet védelmét szolgáló jogszabályban 
vagy a kutatási engedélyben foglalt előírást megsérti;
b) a kutatási engedély jogosultja a  16.  § (3)  bekezdésben meghatározott kötelezettséget nem, nem megfelelő 
tartalommal vagy nem határidőben teljesítik;
c) az újonnan bejelentett barlangi kutatásvezető vagy kutatásvezető-helyettes az  e  rendeletben meghatározott 
feltételeknek nem felel meg; vagy
d) az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását visszavonta.”

21. §  Az R. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  barlangok nyilvántartásáról, a  barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, 
valamint a  barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról szóló 58/2013. (VII. 11.) VM 
rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított rendelkezéseit az R2. hatálybalépésekor folyamatban lévő első fokú 
vagy megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

22. §  Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

23. §  Az R.
a) 1. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „az államtitokká, szolgálati titokká 

minősített” szövegrész helyébe az „a minősített”,
b) 5.  § (2)  bekezdésében a  „Kincstári Vagyoni Igazgatóság által vezetett kincstári vagyonnyilvántartás” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az állami vagyonról vezetett nyilvántartás”,
c) 7. § (3) bekezdésében a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője”, 8. § (2) bekezdésében 

a „köztisztviselőjének” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőjének”,
d) 7.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 

(a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „felügyelőség”,
e) 7. § (4) bekezdésében a „földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság”,
f ) 9. § (1) bekezdésében a „10032000-01468216” szövegrész helyébe a „10032000-01494549”,
g) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „barlangi túravezetés” szövegrész helyébe a „barlangtúra”,
h) 11. § (1) bekezdés e) pontjában a „barlang, barlangszakasz igénybevételével végzendő” szövegrész helyébe 

a „barlang, barlangszakasz használatával járó”,
i) 17.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „barlangi kutatásvezető esetén legalább középfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik” szövegrész helyébe a  „barlangi kutatásvezető esetén legalább középfokú iskolai és barlangi 
túravezető végzettséggel rendelkezik”,

j) 17.  § (3)  bekezdésében az  „az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
(a továbbiakban: Főfelügyelőség)” szövegrész helyébe „a Főfelügyelőség”,

k) 18.  § (1)  bekezdésében a „Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik a  barlang védelmét, kutatását, 
a barlangban történő közlekedést vagy egyéb hasznosítási célt szolgáló műtárgy, műszaki létesítmény tartós 
elhelyezése, illetve az  ezek létesítéséhez, fenntartásához kapcsolódó tevékenységek, melyek a  következők” 
szövegrész helyébe a „Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik:”,

l) 3. számú melléklet II. pont 2. alpontjában a „300 óra” szövegrész helyébe a „100 óra”,
m) 3. számú melléklet IV.  pont 1.  alpontjában a  „III. 1-4.  pontokban foglalt” szövegrész helyébe a  „III. 1. és 

4. pontokban foglalt”, a „barlangjárói gyakorlat” szövegrész helyébe a „barlangi túravezetői gyakorlat”,
n) 3. számú melléklet V.  pontjában az  „amennyiben az  nem felel meg a  kiadott követelményrendszernek” 

szövegrész helyébe az „amennyiben az nem felel meg a III. pont szerinti szakmai követelményeknek”,
o) 5. számú melléklet A) pont 3. alpontjában a „10 fő/nap” szövegrész helyébe „30 fő/nap”,
p) 5. számú melléklet B) pont 2. alpontjában a „10 fő/nap” szövegrész helyébe „20 fő/nap”,
q) 5. számú melléklet A)  pont 4.  alpontjában és B)  pont 3.  alpontjában a  „Balatoni” szövegrész helyébe 

„Balaton-felvidéki”
szöveg lép.
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24. §  Hatályát veszti az  R. 5.  § (3)  bekezdése, 9.  § (4)  bekezdése, 10.  § (3)  bekezdése, 12.  § (2)  bekezdése, a  13.  § 
(4)  bekezdésében az „a hozzájárulás egy példányának megküldésével” szövegrész, 17/B.  § (2)  bekezdése, 17/C.  § 
(3) bekezdése, 17/D. § (2) és (4) bekezdése, valamint 3. számú melléklet V. pont első mondata.

25. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez

Az igazgatóság hozzájárulásával látogatható barlangok köre

 1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Almási-zsomboly
Baradla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Baradla Hosszú-Alsó-barlang
Baradla Rövid-Alsó-barlang
Baradla-tetői-zsomboly
Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja
Béke-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Csapás-tetői-barlang
Csörgő-forrásbarlang
Danca-barlang
Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege
Esztramosi Földvári Aladár-barlang
Frank-barlang
Hosszú-tetői-barlang
Imolai-ördöglyuk
Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang
Kopasz-vigasz-barlang
Kossuth-barlang
Magas-tetői-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi 1. sz. barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Rákóczi 2. sz. barlang
Rákóczi 3. sz. barlang
Rákóczi-oldaltáró barlangja
Rejtek-zsomboly
Szabadság-barlang
Szabó-pallagi-zsomboly
Széki-zsomboly
Teresztenyei-forrásbarlang
Vass Imre-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Vecsem-bükki-zsomboly
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 2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bükk hegység
Anna-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Balekina-barlang
Bányász-barlang
Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang
Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang
Bronzika-barlang
Diabáz-barlang
Diósgyőr-tapolcai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Esztáz-kői-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Fecske-lyuk
Fekete-barlang
Garadna-forrásbarlang
Gyurkó-lápai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Hajnóczy-barlang
Három-kúti-barlang
Herman Ottó-barlang
Hillebrand Jenő-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
István-lápai-barlang
Jáspis-barlang
Kis-kőháti-zsomboly
Kő-lyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Lilla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Létrási-vizesbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang
Nagykőmázsa-oldali-zsomboly
Pénz-pataki-víznyelőbarlang
Spejzi-barlang
Szalajka-forrásbarlang
Szamentu-barlang
Szeleta-zsomboly
Szent István-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Szepesi-Láner-barlangrendszer
Szirén-barlang
Szivárvány-Sebes-barlangrendszer
Tatár-árki-barlang
Vár-tetői-barlang
Vesszős-gerinci-barlang
Vénusz-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Viktória-barlang
Cserhát hegység
Felsőpetényi Nagy-kaverna
Macskás-barlang
Csillagköd-barlang
Nézsai-víznyelőbarlang
Mátra hegység
Csörgő-lyuk
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 3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bakony hegység
Alba Regia-barlang
Budai-hegység
Barit-barlang
Bátori-barlang
Bekey-barlang
Budai Vár-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Citadella-kristálybarlang
Ferenc-hegyi-barlang
Gellért-hegyi-aragonit-barlang
József-hegyi-barlang
József-hegyi 2–3. sz. barlang
Királylaki-táró-barlangja
Látó-hegyi-barlang
Molnár János-barlang
Ördögárok utcai-barlang
Pál-völgyi-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Rácskai-barlang
Solymári-ördöglyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Szemlő-hegyi-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Tábor-hegyi-barlang
Gerecse hegység
Angyal-forrási-barlang
Babál-barlang
Bajóti Büdös-lyuk
Bartha-kútbarlang
Dorogi 9. és 10. sz. kaverna
Gorba-tetői-barlang
Jura-zsomboly
Kálvária-hegyi 1. és 2. sz. barlang
Keselő-hegyi-barlang
Keselő-hegyi 2., 4., 11. és 21. sz. barlangok
Kullancsos-barlang
Lábatlani Sárkány-lyuk
Legyes-barlang
Lengyel-barlang
Megalodus-barlang
Öreg-kői 1. sz. zsomboly
Pisznice-barlang
Pisznicei Határ-barlang
Pisznicei-zsomboly
Tokodi vízakna hasadékbarlangja
Tükör-forrási-barlang
Tűzköves-barlang
Veres-hegyi-barlang
Vértes László-barlang
Naszályi-rög
Naszályi-víznyelőbarlang
Násznép-barlang (lezárt szakaszok)
Nincskegyelem-aknabarlang
Pilis hegység
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Ajándék-barlang
Amazonok-barlangja
Amfiteátrum-barlang
Arany-lyuk
Ariadne-barlangrendszer
Csókavári-barlang
Kis-Strázsa-hegyi-hasadékbarlang
Nagy-Somlyóhegyi-barlang
Papp Ferenc-barlang
Pilis-barlang
Pomázi Felső-barlang
Róka-hegyi-barlang
Sátorkőpusztai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Strázsa-hegyi barlang (lezárt szakaszok)
Szabó József-barlang
Szent Özséb-barlang
Szopláki-ördöglyuk
Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelő
Ürömi-víznyelőbarlang
Vértes hegység
Gánti-barlang
Vértessomlói-barlang

 4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bakony hegység
Bükkös-árki-barlang
Bongó-zsomboly
Csengő-zsomboly
Csipkés-zsomboly
Hajszabarnai Pénz-lik
Háromkürtő-zsomboly
Jubileum-zsomboly
Károlyházi-nyelő barlangja
Kőris-hegyi-ördöglik
Őskarszt-akna
Pipa-zsomboly
Szelelő-lyuk
Szentgáli-kőlik
Tábla-völgyi-barlang
Tűzköves-hegyi-barlang
Keszthelyi-hegység
Acheron-kútbarlang
Cserszegtomaji-kútbarlang
Csodabogyós-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Döme-barlang
Jakucs László-barlang
Kessler Hubert-barlang
Szél-lik
Tapolcai-medence
Tapolcai-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott és gyógyászati célra nem hasznosított 
szakaszok)
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 5. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Mecsek hegység
Abaligeti-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Büdöskúti-zsomboly
Duó-zsomboly
Jószerencsét-aknabarlang
Korall-zsomboly
Madárka-zsomboly
Mánfai-kőlyuk
Mészégető-források barlangja (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Orfűi Vízfő-barlang
Remény-zsomboly
Spirál-víznyelő
Szuadó-völgyi-víznyelőbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Tettyei-forrásbarlang
Trió-barlang
Vásáros úti-zsomboly
Villányi-hegység
Beremendi-kristálybarlang
Nagyharsányi-kristálybarlang

 6. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Soproni Zsivány-barlang”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1433/2013. (VII. 11.) Korm. határozata
az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetésével kapcsolatos  
további feladatokról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy 2013. augusztus 1. napjától
a) a megszűnt Apertus Közalapítvány a  Nyitott Szakképzésért és a  Távoktatásért (a továbbiakban: 

Közalapítvány) feladatait – ideértve a jogutódlással fennálló kötelezettségekért való helytállást és a fennálló 
jogoknak az  érvényesítését, valamint a  Közalapítvány iratainak jogszabály szerinti kötelező őrzését is – 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lássa el;

b) a Közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona – ideértve a  vagyoni értékű jogokat is – 
a korábbi közalapítványi feladatok Nemzeti Közszolgálati Egyetem általi ellátását szolgálja.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. július 31.

 2. A Kormány felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a  nemzeti fejlesztési miniszter 
közreműködésével – tegye meg az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.

 3. Hatályát veszti az  Apertus Közalapítvány a  Nyitott Szakképzésért és a  Távoktatásért megszüntetéséről szóló 
1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
a) 4. pontja,
b) 2. pont c) alpontja.

 4. Ez a határozat – az 5. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. A 3. pont 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozata
a szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati jogszabályok felülvizsgálatáról

A Kormány a  mérnöki szakma minőségi garanciáinak megtartása és az  egységes, valamennyi szakmagyakorlóra érvényes 
szabályozás kialakítása érdekében elrendeli a  Magyar Mérnöki Kamarával együttműködve az  alábbi tevékenységek 
felülvizsgálatát:

a) közlekedési auditor, közúti biztonsági auditor, útburkolat technológus és energetikai auditor,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. november 1.

b) geodéziai tervezési tevékenység, birtokrendezői tevékenység.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. november 1.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1435/2013. (VII. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Olimpiai Központ beruházáshoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  Nemzeti Olimpiai Központ beruházáshoz kapcsolódó előkészítő feladatokra 586,5 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1435/2013. (VII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények

298224 2 Nemzeti Sportközpontok
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások +34,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +9,3
3 Dologi kiadások +10,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások +532,6

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 586,5

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények

298224 2 Nemzeti Sportközpontok 586,5

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 586,5 586,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozata
a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez 4000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, valamint 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási 
feladatok támogatása alcím, 4. Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 15.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

1 Működési költségvetés
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

340639 4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 1 000,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -4 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 3 000,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

340639 4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 1 000,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 4 000,0 4 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1437/2013. (VII. 11.) Korm. határozata
a hajdúsámsoni állami köznevelés feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  hajdúsámsoni állami köznevelés feltételeinek megteremtése érdekében 475,4 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. október 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1437/2013. (VII. 11.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,0

2 32,0
3 Dologi kiadások 110,0

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítások 213,4

XI. Miniszterelnökség
297102 7 -475,4

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 475,4

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 475,4 475,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Rendkívüli kormányzati intézkedések

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozata
a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. fejlesztéséhez 400,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése 
és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és 
egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 400,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -400,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 400,0

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 400,0 400,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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