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II. Törvények

2015. évi I. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszerrel összefüggő módosításáról* 

1. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„22/E. § (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes 
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat. 
(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet által kockázatosnak 
minősített termékre vonatkozóan, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott esetben 
akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles.
(3) Az adózó a (2) bekezdés szerinti esetben, valamint akkor, ha az (1) bekezdés szerinti tevékenységét e törvény 
végrehajtására kiadott miniszteri rendelet által kockázatosnak minősített termékkel végzi, e törvény végrehajtására 
kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti esetekben kockázati biztosítékot köteles nyújtani.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti tevékenység folytatása esetén az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott módon az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatóságnál be 
kell jelenteni a címzett adatait (név, adóazonosító szám), a feladó adatait (név, adóazonosító szám) és az e törvény 
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatokat.
(5) Az adózó (4) bekezdés szerinti bejelentése alapján az állami adó- és vámhatóság a bejelentett adatokat 
nyilvántartásba veszi és szerepelteti az EKAER-ben, valamint a bejelentés alapján EKAER számot állapít meg az 
adózó számára. Az állami adó- és vámhatóság azon, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott adózók számára is megállapítja az EKAER számot, akik nem tartoznak a (4) bekezdés hatálya 
alá, azonban az ott meghatározott adatokat ugyanúgy bejelentik az állami adó- és vámhatóságnak, mintha  
a (4) bekezdés hatálya alá tartoznának. 
(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott kötelezettséggel és az az alóli mentesüléssel kapcsolatos szabályokat  
e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet határozza meg.
(7) Az adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felület 
eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. A (4)–(5) bekezdés szerinti bejelentést 
az adózó vagy az a személy teljesítheti, aki részére az adózó vagy annak törvényes képviselője vagy állandó 
meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz 
kapcsolódó jelszót igényelt.
(8) A (7) bekezdés szerinti, az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és 
jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak 
minősül.
(9) A (7) bekezdés szerinti, adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az 
adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén vissza 
nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat.”

2. §  Az Art. 175. § (32) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(32) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az EKAER hatálya alá tartozó termékértékesítést, 
termékbeszerzést és egyéb célú termékmozgatást, az EKAER működésével kapcsolatos szabályokat, az EKAER 
hatálya alóli mentesülés eseteit,  valamint a kockázati biztosítékkal kapcsolatos szabályokat, különösen az EKAER 

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. február 20-i ülésnapján fogadta el.
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szám megállapításának rendjét, a személyes adatok kivételével a bejelentendő adatok körét, a bejelentésre 
kötelezettek körét, a bejelentési kötelezettség teljesítése alóli egyedi mentesítés szabályait, az EKAER elektronikus 
felületén történő bejelentéssel, változás-bejelentéssel kapcsolatos szabályokat rendeletben határozza meg.”

3. §  Az Art. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 208. §-sal egészül ki:
„208. § (1) Az EKAER rendszerében kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-től kell nyújtani. 
(2) E törvény 172. § (19a) bekezdését és 173. § (1) bekezdését 2015. március 1-jétől kell alkalmazni.”

4. §  Az Art. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 209. §-sal egészül ki:  
„209. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszerrel összefüggő módosításáról szóló 2015. évi I. törvénnyel megállapított 22/E. § szerinti bejelentési 
kötelezettségeket első alkalommal a 2015. március 1-jén és azt követően megkezdett fuvarozások tekintetében kell 
teljesíteni.
(2) E törvénynek a 2015. február 28-án hatályos 22/E. §-át, 178. § 43–47. és 51. pontját, valamint 11. számú 
mellékletét a 2015. március 1-jét megelőzően az állami adó- és vámhatóság által megállapított EKAER számok 
tekintetében is alkalmazni kell.”

5. §  Az Art. 
1. 172. § (19a) bekezdésében az „a 22/E. § (1)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 22/E. § (1)–(2) és  

(4) bekezdése” szöveg,
2. 173. § (1) bekezdésében a „22/E. § (1)–(4) bekezdése” szövegrészek helyébe a „22/E. § (1)–(2) és (4) bekezdése” 

szöveg
 lép. 

6. §  Hatályát veszti az Art.
1.  178. § 43–47. és 51. pontja,
2.  205. § (7)–(9) bekezdése, valamint
3.  11. számú melléklete.

7. §  (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Az 1. §, a 4. §, az 5. § és a 6. § 1. és 3. pontja 2015. március 1-jén lép hatályba. 

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2015. évi II. törvény
a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú 
törvények módosításáról*

1. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

1. § (1) A  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 2.  § (4)  bekezdésében 
a „21–22. §-t” szövegrész helyébe a „21. és a 22. §-t” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Fhtv. 34. §-ában a „21/A. §-át,” szövegrész.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. február 20-i ülésnapján fogadta el.
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2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

2. § (1) A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) Első részének címe helyébe a következő 
cím lép:
„A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI ÉS EGYÉB 
RENDELKEZÉSEK”

 (2) A Ptké. 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  létesítő okiratot a  Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, és erre vonatkozóan társasági határozatot 
sem kell csatolni, ha annak módosítása csak abból az  okból volna szükséges, hogy a  létesítő okirat – általános 
hivatkozásként – a  Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség 
továbbá a  létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a  létesítő okirat a  társaság vezető 
tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a  létesítő okirat egyéb okból módosul, a  társaság köteles 
az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.
(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a  cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési 
kérelmet, feltéve hogy az  ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a  Ptk. rendelkezéseihez történő 
igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is 
érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható.”

 (3) A Ptké. 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  alapszabályt a  Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, és erre vonatkozóan közgyűlési határozatot 
sem kell csatolni, ha annak módosítása csak abból az  okból volna szükséges, hogy az  alapszabály – általános 
hivatkozásként – a  szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseire utal. 
Nincs szükség az  alapszabály módosítására abban az  esetben sem, ha az  a  szövetkezet egyszemélyi vezető 
tisztségviselőjét ügyvezető elnökként, illetve a  vagyoni hozzájárulásról szóló iratot részjegyként nevesíti. 
Amennyiben azonban az  alapszabály egyéb okból módosul, a  szövetkezet köteles az  Sztv.-re utalás, illetve 
az ügyvezető elnökként való nevesítés tekintetében a változást is azon átvezetni.
(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a  cégbírósághoz benyújtani a  változásbejegyzési 
kérelmet, feltéve hogy az  ahhoz csatolandó alapszabály-módosítás kizárólag a  Ptk. rendelkezéseihez történő 
igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is 
érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható.”

 (4) A Ptké. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) A Ptk. zálogjogra vonatkozó rendelkezéseit – a (3) bekezdés kivételével – arra a zálogjogra kell alkalmazni, 
amelyet a Ptk. hatálybalépését követően kötött zálogszerződéssel alapítottak, illetve amely törvényes zálogjogként 
a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett.
(2) A  Ptk. hatálybalépése előtt kötött zálogszerződéssel létrejött keretbiztosítéki jelzálogjog a  Ptk. hatálybalépése 
után kötött szerződések alapján keletkezett követeléseket abban az  esetben biztosítja, ha ezt a  követelések 
alapjául szolgáló szerződés nem zárja ki, és e követelések a zálogszerződésben meghatározott követelményeknek 
megfelelnek.
(3) A Ptk. hatálybalépése előtt kötött zálogszerződéssel létrejött jelzálogjogot a zálogjogosult a Ptk. hatálybalépését 
követően a különvált zálogjogra vonatkozó szabályok szerint a biztosított követelés nélkül is átruházhatja, az ilyen 
módon átruházott jelzálogjogra a  különvált zálogjog szabályait kell alkalmazni. A  különvált zálogjog jogosultja 
kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül akkor gyakorolhatja, ha arra az eredeti zálogjogjogosult jogosult volt 
vagy abban a felek megállapodtak.”

 (5) A Ptké. a következő 21/A. alcímmel egészül ki:
„21/A. Kamat
[A Ptk. 6:47 és 6:48. §-ához]
52/A.  § Ha a  Ptk. hatálybalépésekor fennálló jogviszonyból eredő kamatfizetési kötelezettséggel – ide értve 
a  késedelmi kamatfizetési kötelezettséget is – érintett pénztartozás a  kamatfeltételek változása esetén 
kamatmentessé vagy negatív kamatozásúvá válna, a  pénztartozást – a  felek erre vonatkozó kifejezett eltérő 
rendelkezése hiányában – 0.01%-os kamattal kamatozóként kell értelmezni mindaddig, amíg a kamat ezt a mértéket 
meg nem haladja. Ezt a  rendelkezést a  Ptk. hatálybalépését követően létrejött jogviszonyból eredő pénztartozás 
tekintetében is alkalmazni kell.”

 (6) Hatályát veszti a Ptké. 15. §-a és 22. §-a.
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3. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

3. § (1) A  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 
a következő 280. §-sal egészül ki:
„280. § A nem természetes személlyel kötött betétszerződésben – a Ptk. 6:390. § (1) bekezdésének rendelkezéseitől 
eltérően – a betét összege után 0%-os vagy negatív előjelű kamat is kiköthető. Negatív előjelű kamat alkalmazása 
esetén a visszafizetendő pénzösszeg a negatív előjelű kamatlábnak megfelelő mértékben csökken.”

 (2) Hatályát veszti a Hpt. 292. § (4)–(7) bekezdése.

4. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény módosítása

4. §  A Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 6.  § (2)  bekezdésében a  „február 28. 
között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő.” szövegrész helyébe az „április 30. között 
hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat.” szöveg lép.

5. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített 
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény módosítása

5. § (1) A  Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és 
egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási tv.) 10. alcíme a következő 
17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § A  központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 15.  § (6)  bekezdésében foglalt, 
e törvénnyel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének a referenciaadat-szolgáltató akként tesz eleget, hogy 
a  természetes személyt az  adatátadás megtörténtéről az  elszámolás 13.  § szerinti megküldésével egyidejűleg 
értesíti.”

 (2) Az Elszámolási tv. 15. alcíme a következő 32/A–32/C. §-sal egészül ki:
„32/A.  § (1) A  pénzügyi intézmény köteles e  rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon belül a  Felügyelethez 
benyújtani – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel, a  (3)–(8)  bekezdésben meghatározott módon – a  2014.  évi 
XXXVIII.  törvény 6.  § (2)  bekezdése szerinti azon ÁSZF-ek szerződéses kikötéseit tartalmazó kivonatát 
(a továbbiakban: pénzügyi intézmény kivonata), amelyek egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelés lehetőségét 
tartalmazzák.
(2) A  pénzügyi intézmény mentesül az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség alól azon pénzügyi szolgáltatás-típusai 
tekintetében, amelyek alapján 2010. november 26-át követően nem került sor egyoldalú kamat-, díj,- illetve 
költségemelést eredményező szerződésmódosításra. Ebben az  esetben a  pénzügyi intézmény köteles e  pénzügyi 
szolgáltatás-típusait – az azokra vonatkozó ÁSZF-ek egyértelmű megjelölésével – külön nyilatkozatában megjelölni 
és nyilatkozatát az (1) bekezdés szerinti határidőben a Felügyelethez benyújtani.
(3) A  pénzügyi intézmény kivonatát az  1.  mellékletben meghatározott adattartalommal, a  Felügyelet által erre 
a  célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A  Felügyelet több fajta nyomtatványt, kitöltést segítő 
kódtárat, valamint kitöltési útmutatót is rendszeresíthet, amelyeket internetes honlapján közzétesz. A  honlapon 
fel kell tüntetni a  nyomtatványok közzétételének időpontját. A  közzététel időpontjától az  e  bekezdés alapján 
rendszeresített nyomtatványok, kódtárak és kitöltési útmutatók alkalmazása kötelező. A  nyomtatványt úgy kell 
kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a  nyilatkozat megtételére. Ha a  nyomtatvány nem felel meg 
a  jogszabályban meghatározott feltételeknek, a  Felügyelet a  nyomtatványt haladéktalanul módosítja vagy új 
nyomtatványt rendszeresít. A Felügyelet az új vagy módosított nyomtatvány közzétételét követően a honlapon jelzi 
annak tényét, hogy a nyomtatvány új vagy megváltozott.
(4) A  pénzügyi intézmény kivonatában a  kikötéseket pénzügyi szolgáltatás-típusok szerint és időállapotonként, 
az alkalmazási időszak megjelölésével kell bemutatni olyan módon, hogy az adott időszakban különböző szinteken 
egyidejűleg és együttesen irányadó – egymással összefüggő – rendelkezések és azok szabályozási rendszere alapján 
a kikötések időállapotonként egyértelműen megállapíthatóak legyenek.
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(5) A pénzügyi intézmény kivonatának elkészítése során új alkalmazási időszaknak minősül, ha bármely szabályozási 
szinthez tartozó dokumentumban bármilyen módosítás következik be, azaz bármilyen szabályozási szinten 
új dokumentum vagy új rendelkezés lép hatályba vagy kerül alkalmazásra, függetlenül attól, hogy a  változás 
érintette-e az  egyoldalú kamatemelést, költségemelést, illetve díjemelést lehetővé tevő kikötést tartalmazó 
részeket.
(6) Nem minősül egyoldalú kamatemelésnek a  referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a  referencia-kamatláb 
változásából eredő kamatváltozás.
(7) A  pénzügyi intézmény kivonatához csatolt tájékoztatóban nyilatkozni kell a  szabályozás rendszeréről, 
struktúrájáról, a szabályozási szintekről és azok egymáshoz való viszonyáról.
(8) A  pénzügyi intézmény kivonatát és a  (7)  bekezdés szerinti tájékoztatót szerkeszthető elektronikus formában 
– minősített elektronikus aláírással ellátva –
a) elektronikus levélben és
b) elektronikus adathordozón
is be kell nyújtani.
32/B.  § (1) Ha a  pénzügyi intézmény a  32/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott időpontig a  Felügyelethez 
benyújtott határozott, vissza nem vonható és feltételt nem tartalmazó, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatában 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti
a) valamennyi, vagy
b) pénzügyi szolgáltatás-típusonként meghatározott körű
fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában az  egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, 
költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel – a fogyasztónak minősülő ügyfelei javára – e törvény 
rendelkezései szerint túlfizetésként elszámol, a  nyilatkozat hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések 
vonatkozásában mentesül a 32/A. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség alól.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatnak a  Felügyelethez történő benyújtásával a  pénzügyi intézménynek 
e  törvény szerinti elszámolási kötelezettsége keletkezik az  érintett fogyasztókkal szemben, a  13.  § (2)  bekezdése 
szerinti határidőn belül. Az elszámolás felülvizsgálatára is e törvény rendelkezései szerint van mód.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat közokiratba foglalása tekintetében a  közjegyzői díjszabásról szóló 
14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 30/I. §-át kell alkalmazni.
(4) Ha az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat hatálya kizárólag a  2014. évi XXXVIII. törvény 6.  § (2)  bekezdése 
szerinti fogyasztói kölcsönszerződések meghatározott pénzügyi szolgáltatás-típusok szerinti körére terjed ki, 
az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a pénzügyi intézménynek fel kell tüntetnie az érintett pénzügyi szolgáltatás-
típusokat – az azokra vonatkozó ÁSZF-ek egyértelmű megjelölésével –, az érintett szerződések azonosítási számát és 
az egyes érintett szerződések alapján a nyilatkozat elkészítése napján fennálló követelések összegét.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat megtételével egyidejűleg a  pénzügyi intézmény köteles a  honlapján 
az „Elszámolási és forintosítási információk” között a Felügyelet részére benyújtott nyilatkozat tartalmának megfelelő 
közleményt kiadni. A  közleménynek tartalmaznia kell, hogy a  pénzügyi intézmény az  egyoldalú kamat-, költség-, 
illetve díjemelések vonatkozásában e törvény rendelkezései szerint számol el.
(6) A  Felügyelet nem indíthat közérdekű keresetet azon pénzügyi szolgáltatás-típusok szerződéses kikötései 
vonatkozásában, amelyek a pénzügyi intézmény (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának hatálya alá tartoznak.
(7) Az  (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a pénzügyi intézmény a 32/A. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének 
teljesítését követően is megteheti mindaddig, amíg a Felügyelet által a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése 
szerint megindított perben vele szemben – a kereset közlésével – a perindítás hatályai be nem állnak.
32/C. § A 32/A. és a 32/B. §-ban foglalt kötelezettségek ellenőrzésére az MNB törvény VII. fejezet 29. alcíme szerinti, 
hivatalból indított fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásnak is helye van.”

 (3) Az  Elszámolási tv. 35.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A perben nincs helye a Pp. 121. § (2) bekezdése alkalmazásának. A keresetlevélhez a Pp. 121. § (3) bekezdésében 
meghatározottak mellett a  (2)  bekezdés szerinti ÁSZF-ek egy okiratba foglalt azon kivonatát kell csatolni, amely 
kizárólag azokat a  szerződéses kikötéseket tartalmazza, amelyek tekintetében a  Felügyelet az  érvénytelenség 
megállapítását kéri; a  szerződéses kikötések esetén meg kell jelölni azt az  időszakot, amely alatt a  pénzügyi 
intézmény a  szerződéses kikötést alkalmazta. A  kivonatban az  egyes szerződéses feltételek mellett fel kell 
tüntetni azokat a  jogi indokokat, amelyek a  Felügyelet szerint megalapozzák a  kereseti kérelemben foglaltakat. 
A  keresetlevélhez csatolni kell továbbá azt az  okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amely a  hivatalból 
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figyelembe veendő egyéb körülményeknek az  igazolásához szükséges, kivéve ha az  adatokat személyi 
igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell.
(5) A keresetlevélhez elektronikus adathordozót kell csatolni, amely tartalmazza a keresetlevélnek és mellékleteinek 
informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát.”

 (4) Az Elszámolási törvény a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § A  2014. évi XXXVIII. törvény 13.  § (4)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  bíróság 
a 2014. évi XXXVIII. törvény 13. § (4) bekezdésében meghatározott kezdőidőponttól számított 45 napon belül bírálja 
el a fellebbezést.”

 (5) Az Elszámolási tv. 15. alcíme a következő 36/A–36/E. §-sal egészül ki:
„36/A.  § (1) Ha a  Felügyelet az  MNB törvény szerinti bármely, 2016. december 31. napjáig megindított eljárása 
során azt állapítja meg, hogy a  pénzügyi intézmény 32/A.  § szerinti bármely nyilatkozata hiányos vagy bármely 
részében valótlan tartalmú, rövid határidő kitűzésével felhívja a  pénzügyi intézményt, hogy hiánytalanul nyújtsa 
be a  megjelölt pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos – e  törvény rendelkezéseinek megfelelő – nyilatkozatát 
a Felügyelet részére.
(2) A  Felügyelet az  (1)  bekezdés szerinti eljárását – a  32/A.  § szerinti nyilatkozatok hiánypótlása tekintetében – 
végzéssel megszünteti (a továbbiakban: hiánypótlási eljárást megszüntető végzés), ha a  pénzügyi intézmény 
a felhívásnak teljes körűen eleget tesz. A Felügyelet a hiánypótlási eljárást megszüntető végzésének kézbesítésére 
az  MNB törvénynek a  postai kézbesítés mellőzésével, saját kézbesítés keretében történő kézbesítésre vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.
(3) Ha a Felügyelet 2015. április 30. napjáig nem indított közérdekű keresetet a pénzügyi intézménnyel szemben, de 
az (1) bekezdés szerinti eljárásában felmerült adatok azt megalapozzák, a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés 
jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján közérdekű 
keresettel pert indíthat.
36/B.  § (1) Ha a  36/A.  § (1)  bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás kiadásának időpontjában a  Felügyelet által 
a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a pénzügyi intézménnyel szemben megindított polgári peres 
eljárás folyamatban van, a Felügyelet e bírósági eljárásban érvényesítheti a 36/A. § (1) bekezdése szerinti eljárásában 
felmerült adatokkal alátámasztott igényét.
(2) A Felügyeletnek a 36/A. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás kiadásáról haladéktalanul tájékoztatnia kell 
az  eljáró bíróságot, bejelentéséhez az  általa kiadott hiánypótlási felhívást is csatolnia kell. A  bíróság a  bejelentés 
alapján a per tárgyalását a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig felfüggeszti azzal, hogy 
a felfüggesztést elrendelő bírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
(3) Ha a  bíróság a  per tárgyalását az  elsőfokú eljárás során a  (2)  bekezdés szerint felfüggeszti, a  Felügyeletnek 
a  hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül kérnie kell 
a bíróságtól a per tárgyalásának folytatását, ezzel egyidejűleg terjesztheti elő – amennyiben a 36/A. § (1) bekezdése 
szerinti eljárásában felmerült adatok azt megalapozzák – keresetváltoztatásra irányuló kérelmét is.
(4) Ha az  alperes pénzügyi intézmény a  Felügyelet által a  2014. évi XXXVIII. törvény 6.  § (2)  bekezdése alapján 
megindított polgári peres eljárásban maga jelenti be, hogy téves adatszolgáltatás miatt a 32/A. § szerinti bármely 
nyilatkozata hiányos vagy bármely részében valótlan tartalmú, a bejelentéssel egyidejűleg két példányban csatolnia 
kell a megjelölt pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos – e törvény rendelkezéseinek megfelelő – nyilatkozatát.
(5) A  Felügyelet a  2014. évi XXXVIII. törvény 6.  § (2)  bekezdése szerint előterjesztett keresetét a  hiánypótlási 
eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül, az alperes (4) bekezdés szerinti 
bejelentése esetén a bíróság által meghatározott – legfeljebb nyolc napos – határidőn belül, de mindkét esetben 
legkésőbb az elsőfokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig változtathatja meg. A keresetváltoztatásra 
irányuló kérelemhez csatolni kell a keresetváltoztatással érintett ÁSZF-ek egy okiratba foglalt, a keresetváltoztatás 
jogi indokait is tartalmazó kivonatát.
(6) A  (3)  bekezdés szerinti keresetváltoztatás és az  alperes (4)  bekezdés szerinti bejelentése esetén – szükség 
szerint – a  tárgyalás ismételt elhalasztására is sor kerülhet. A  bíróságnak a  keresetet a  (3)  bekezdés szerinti 
keresetváltoztatás esetén a keresetváltoztatásra irányuló kérelem előterjesztésétől, a (4) bekezdés szerinti bejelentés 
esetén a bejelentés előterjesztésétől számított további legfeljebb 45 napon belül kell elbírálnia.
36/C.  § (1) Ha a  per tárgyalásának a  36/B.  § (2)  bekezdése szerinti felfüggesztésére vagy az  alperes 
36/B.  §  (4)  bekezdése szerinti bejelentésére a  másodfokú polgári peres eljárás folyamán kerül sor, a  Felügyelet 
a  keresetváltoztatás szükségességére vonatkozó bejelentését a  hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre 
emelkedésétől számított nyolc napon belül, az alperes 36/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentése esetén a bíróság 
által meghatározott – legfeljebb nyolc napos – határidőn belül, de mindkét esetben legkésőbb a  fellebbezési 
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tárgyalás bezárásáig terjesztheti elő. A  keresetváltoztatás szükségességére vonatkozó bejelentéshez csatolni kell 
az érintett ÁSZF-ek egy okiratba foglalt, a keresetváltoztatás szükségességének jogi indokait is tartalmazó kivonatát.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetekben – szükség szerint – a  tárgyalás ismételt elhalasztására is sor kerülhet azzal, 
hogy a Felügyelet hiánypótlási eljáráson alapuló, keresetváltoztatás szükségességére vonatkozó bejelentése esetén 
a keresetváltoztatásra irányuló kérelem előterjesztésétől, az alperes (4) bekezdés szerinti bejelentése esetén pedig 
a  bejelentés előterjesztésétől számított további legfeljebb 45 napon belül kell a  bíróságnak a  másodfokú eljárást 
befejező határozatát meghoznia.
(3) A  másodfokú bíróság a  rendelkezésre álló adatok alapján az  elsőfokú bíróság ítéletét – a  fellebbezési 
kérelem, illetve a  fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül – végzéssel részben vagy egészben 
hatályon kívül helyezi, és az  elsőfokú bíróságot a  per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja, 
ha a  keresetváltoztatás lehetőségének biztosítása miatt szükséges a  tárgyalás részben vagy egészben történő 
megismétlése, illetve kiegészítése. A  másodfokú bíróság az  elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezéssel 
nem érintett részéről érdemben dönt.
36/D.  § (1) Ha a  36/A.  § (1)  bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás kiadásának időpontjában a  Felügyelet által 
a  2014. évi XXXVIII. törvény 6.  § (2)  bekezdése alapján a  pénzügyi intézménnyel szemben megindított polgári 
peres eljárás már jogerősen befejeződött, de a  36/A.  § (1)  bekezdése szerinti eljárásban felmerült adatok alapján 
keresetváltoztatásnak lenne helye, a Felügyelet a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől 
számított 60 napon belül perújítási kérelmet terjeszthet elő a perben eljárt elsőfokú bíróságnál.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti perújítási kérelemmel indított peres eljárásban (a továbbiakban: perújítási eljárás) 
e törvénynek a közérdekű keresettel indított perekre, valamint a Pp. perújításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, 
a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
(3) Ahol e  törvény vagy a  2014. évi XXXVIII. törvény keresetlevelet vagy keresetet említ, az  alatt a  perújítási 
eljárásban perújítási kérelmet kell érteni.
(4) A perújítási eljárásban nem alkalmazható
a) a 35. § (2) és (4) bekezdése,
b) a 2014. évi XXXVIII. törvény 7. § (7) bekezdés b) és k) pontja, valamint
c) a Pp. 121. § (2) bekezdése, 260. §-a, 261. §-a, 264. §-a, 266. §-a, 266/A. §-a és 267. §-a.
(5) A  perújítási kérelemhez a  Pp. 121.  § (3)  bekezdésében meghatározottak mellett a  2014. évi XXXVIII. törvény 
6.  §  (2)  bekezdése szerinti ÁSZF-ek egy okiratba foglalt azon kivonatát kell csatolni, amely kizárólag azokat 
a  szerződéses kikötéseket tartalmazza, amelyek tekintetében a  Felügyelet az  érvénytelenség megállapítását kéri; 
a  szerződéses kikötések esetén meg kell jelölni azt az  időszakot, amely alatt a  pénzügyi intézmény a  szerződéses 
kikötést alkalmazta. A kivonatban az egyes szerződéses feltételek mellett fel kell tüntetni azokat a  jogi indokokat, 
amelyek a  Felügyelet szerint megalapozzák a  perújítási kérelemben foglaltakat. A  perújítási kérelemhez csatolni 
kell továbbá azt az  okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amely a  hivatalból figyelembe veendő egyéb 
körülményeknek az  igazolásához szükséges, kivéve ha az  adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre 
a perújítási kérelemben utalni kell.
(6) A  perújítási kérelemhez elektronikus adathordozót kell csatolni, amely tartalmazza a  perújítási kérelemnek és 
mellékleteinek informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát.
(7) A pert a perújítási kérelem korlátai között újra kell tárgyalni.
36/E.  § A  36/A–36/D.  § szerinti polgári peres eljárások kimenetelétől függően az  e  törvény szerinti elszámolást 
a pénzügyi intézménynek a 13. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban kell a fogyasztó részére megküldenie. 
Ha a Felügyelet által indított polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, az érintett 
fogyasztói kölcsönszerződésekkel összefüggő elszámolás megküldésének véghatárideje a  polgári peres eljárás 
jogerős befejezésétől számított hatvanadik nap. Ha a  36/A–36/D.  § szerinti peres eljárások kimenetele alapján 
az  e  törvény szerint korábban már megvalósult elszámolás megváltoztatása szükséges, az  érintett fogyasztói 
kölcsönszerződések vonatkozásában az  új elszámolás megküldésének véghatárideje is a  polgári peres eljárás 
jogerős befejezésétől számított hatvanadik nap.”

 (6) Az Elszámolási tv. 38. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha az  (1), illetve a  (4)  bekezdés szerint folytatandó felfüggesztett eljárások tárgyát képező fogyasztói 
kölcsönszerződésből eredő követelést zálogjoggal terhelt zálogtárgy biztosítja, amelynek bírósági végrehajtáson 
kívüli értékesítési tilalma a  43.  §-ban meghatározott időpontban megszűnik és e  körülmény bekövetkezésére 
az  (1)  bekezdésben, illetve a  (4)  bekezdésben meghatározott időpontnál előbb kerül sor, akkor a  felfüggesztett 
eljárást az  értékesítési tilalom megszűnésének bejelentését követő harmincadik napot követően folytatni 
kell. Az  értékesítési tilalom megszűnésének a  tényét a  fogyasztó fél ellenfelének kell bejelentenie, a  fogyasztó 
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bejelentheti. Ha a fogyasztó a felperes, és a keresetlevél az ellenfelének még nem került kézbesítésre, a bejelentési 
kötelezettség a fogyasztót terheli.”

 (7) Az Elszámolási tv. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (8) Az Elszámolási tv.

a) 33. § (2) bekezdésében a „34–36. §-ban” szövegrész helyébe a „34–36/D. §-ban” szöveg,
b) 34.  § (3)  bekezdésében a  „bekezdését és 8.  § (1)  bekezdését.” szövegrész helyébe a  „bekezdését, 

8. § (1) bekezdését és 13. § (6) bekezdését.” szöveg,
c) 45. § (1) bekezdésében a „2016. április 30.” szövegrész helyébe a „2016. április 1.” szöveg
lép.

6. Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal 
kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény módosítása

6. § (1) Az  egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a  kamatszabályokkal kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5.  § (2)  bekezdése a  következő 
e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakhoz mellékelni kell]
„e) a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Khrtv.) 15. § (6) bekezdése 
szerinti tájékoztatást.”

 (2) Az Fttv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  § hatálybalépését követő első új kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja a  deviza vagy 
devizaalapú kölcsönszerződés esetén 2015. május 1. és 2016. április 30., forintalapú kölcsönszerződés esetén 
2015.  október 1. és 2016. szeptember 30. közötti időtartamban az  eredeti fogyasztói kölcsönszerződésben 
meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával megegyező hónap, nap.”

 (3) Az Fttv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tételesen meghatározott díjat, jutalékot és minden egyéb, százalékosan meghatározott, az  Fhtv. 17/E.  §-a 
szerinti költségnek nem minősülő fizetési kötelezettséget a  pénzügyi intézmény jogosult évente egy alkalommal, 
április 1-jei hatállyal – első alkalommal 2016. április 1. napjával –, legfeljebb a  Központi Statisztikai Hivatal által 
közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemelni.”

 (4) Az Fttv. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az  elszámolási törvény 6.  § (3)  bekezdése által érintett fogyasztó e  rendelkezés hatálybalépéséig 
nem kezdeményezte a  pénzügyi intézménynél az  elszámolás teljesítését, akkor e  fogyasztó vonatkozásában 
a  (2)  bekezdést azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  pénzügyi intézmény a  tájékoztatást az  elszámolás 
közlésétől függetlenül, 2015. április 30. napjáig küldi meg a fogyasztó részére.”

 (5) Az Fttv. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § A  Khrtv. 15.  § (6)  bekezdésében foglalt, e  törvénnyel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének 
a  referenciaadat-szolgáltató akként tesz eleget, hogy a  természetes személyt az  adatátadás megtörténtéről 
az 5. § (1) bekezdésében foglalt szerződésmódosulással egyidejűleg értesíti.”

 (6) Az Fttv.
a) 11. § (3) bekezdés a) pontjában a „kamatfelárperiódus” szövegrész helyébe a „referencia-kamatláb periódus” 

szöveg,
b) a  11.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „kamatfelár-periódus” szövegrész helyébe a  „referencia-kamatláb 

periódus” szöveg,
c) 18.  § (2)  bekezdésében a  „törlesztőrészlet-növekedés” szövegrész helyébe a  „törlesztőrészlet-növekedés, 

valamint az  életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált fogyasztói kölcsönszerződés 
esetén a szerződésből eredő törlesztőrészlet-növekedés” szöveg,

d) 18.  § (4)  bekezdésében az „esetében a  fordulónaptól hátralévő futamidőt” szövegrész helyébe a „hátralévő 
futamidejét” szöveg

lép.
 (7) Hatályát veszti az  Fttv. 3.  § (2)  bekezdésében az „(a továbbiakban e  § alkalmazásában együtt: jelzálogszerződés)” 

szövegrész.
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7. Záró rendelkezés

7. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi II. törvényhez
„1. melléklet a 2014. évi XL. törvényhez

A pénzügyi intézmény kivonatának benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

 1. A benyújtóval kapcsolatos kötelező adatok:
1.1. neve;
1.2. székhelye;
1.3. ügyintéző szervezeti egység telefonszáma, faxszáma, e-mail címe;

 2. A kivonat tartalmával kapcsolatos kötelező adatok:
2.1. a pénzügyi szolgáltatás típusa, benyújtó által alkalmazott megnevezése;
2.2. az alkalmazási időszak év, hónap, nap pontossággal történő megjelölése;
2.3. a szabályozás szintjei:

2.3.1. egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezés,
2.3.2. ÁSZF,
2.3.3. üzletszabályzat,
2.3.4. egyéb;

2.4. a szabályozás szintjeit képező dokumentumok benyújtó által alkalmazott megnevezése;
2.5. a szabályozás szintjeit képező dokumentumok vonatkozó rendelkezései:

2.5.1. a kamatra vonatkozó rendelkezések,
2.5.2. a költségre vonatkozó rendelkezések,
2.5.3. a díjra vonatkozó rendelkezések;

2.6. a  vonatkozó rendelkezés dokumentumon belüli azonosítására szolgáló megjelölésének, számozásának 
megnevezése;

 3. Egyéb kötelező adatok:
3.1. az arra való utalás, hogy a kivonathoz az e törvény szerinti tájékoztatót csatolták;
3.2. a nyomtatványon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

3.2.1. lényeges joghatásokról szóló tájékoztatás,
3.2.2. a nyomtatvány kitöltésének módjáról szóló tájékoztatás;

 4. annak megjelölése, hogy a kivonaton megjelölt pénzügyi szolgáltatás forint- vagy devizakölcsön;
 5. a  pénzügyi intézmény nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a  kivonat tartalma megfelel az  általa alkalmazott 

szabályozásnak.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelete
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § 
e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. § tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 34–37. §, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § 
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló  
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol az  1.  melléklet alapján meghatározható alsó 
küszöbértéket elérő vagy meghaladó, de a felső küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyagok vannak 
jelen.”

 (2) Az R. 1. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Érintett nyilvánosság: a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által veszélyeztetett településen élő lakosság, 
valamint azon természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, 
akik az  adott eljárásban érintettek vagy abban érdekeltek. E  fogalom-meghatározás alkalmazásában érdekeltnek 
tekintendők a  környezetvédelem ügyének előmozdítása érdekében a  vonatkozó jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelően működő szervezetek is.”

 (3) Az R. 1. §-a a következő 2b. ponttal egészül ki:
„2b. Keverék: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat.”

 (4) Az R. 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Tárolás: a  veszélyes anyag ideiglenes vagy tartós jelenléte raktározás, készletezés vagy biztonságos felügyelet 
melletti elhelyezés céljából, kivéve a  szállítókonténerek közúti, vasúti vagy belvízi kombinált fuvarozásra történő 
átrakását.”

2. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  rendelet hatálya a  következetesen és hatékonyan működő magas szintű védelem érdekében kiterjed 
a  veszélyes anyagokkal, keverékekkel és készítményekkel (a  továbbiakban együtt: veszélyes anyag) kapcsolatos 
súlyos balesetek megelőzésére és azok emberre és a környezetre gyakorolt következményeinek korlátozására.”

3. §  Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az  ellenük való védekezés engedélyezési 
eljárásaiban hozott jogerős határozatot környezetvédelmi, valamint természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatallal, továbbá a Kat. 34. § (1) bekezdésében felsoroltakkal kell közölni.”
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4. §  Az R. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az üzemazonosítási eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú eljárásban és a másodfokú eljárásban is 
30 nap.”

5. §  Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  veszélyes anyagokkal foglakozó üzem üzemeltetője – a  lakossági tájékoztató kiadványhoz szükséges, 
legalább a  10.  melléklet 1.1. és 1.2.  pontja szerinti adattartalommal – elkészíti a  biztonsági jelentés, biztonsági 
elemzés kivonatát, vagy a nyilvánosságra hozható biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben nyilatkozik annak 
teljeskörű felhasználhatóságáról. A kivonat a nyilvánosságra hozható biztonsági jelentés, biztonsági elemzés részét 
képezi, amely – ha arra lehetőség van – a szakmai kifejezések helyett azok köznapi megfelelőjét tartalmazza.”

6. §  Az R. 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként az üzemeltető csatolja:)
„a) a  biztonsági jelentést vagy a  biztonsági elemzést, azok védendő adatot nem tartalmazó változatát, valamint 
a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonatát két-két példányban,”

7. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A biztonsági jelentést, a biztonsági elemzést az alábbi esetekben soron kívül felül kell vizsgálni:)
„d) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése esetén.”

 (2) Az R. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az üzemeltető haladéktalanul tájékoztatja a hatóságot a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője 
nevének, székhelyének, a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem címének, az  üzemeltetésért felelős személy 
– amennyiben különbözik az üzemeltetőtől – nevének vagy beosztásának megváltozásáról.”

8. §  Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatóság a  veszélyesség megítélését – a  védendő adatokat is tartalmazó – biztonsági jelentés, biztonsági 
elemzés alapján végzi el, de azok védendő adatokat nem tartalmazó változatát és a  8.  § (5)  bekezdése szerinti 
kivonatát hozza nyilvánosságra.”

9. §  Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  hatóság a  felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket legalább évente, az  alsó 
küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket legalább háromévente egyszer a  biztonsági irányítási 
rendszerre vagy az irányítási rendszerre, azon belül az üzemeltető által hozott intézkedésekre, jelentésekre és egyéb 
nyomon követési dokumentumokra is kiterjedően ellenőrzi (a továbbiakban: időszakos hatósági ellenőrzés).
(2) Az  előre meghatározott ellenőrző vizsgálati program szerinti időszakos hatósági ellenőrzés esetében 
az (1) bekezdésben foglaltakon túl különös figyelemmel kell lenni arra, hogy:
a) az  üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben végzett tevékenységekkel 
kapcsolatban a  súlyos balesetek megelőzése, valamint a  súlyos balesetek következményeinek csökkentése 
érdekében megfelelő erőket és eszközöket biztosít, valamint megfelelő intézkedéseket tesz, mind a  telephelyen, 
mind azon kívül;
b) a  biztonsági jelentésben, a  biztonsági elemzésben vagy a  belső védelmi tervben foglalt adatok és információk 
megfelelnek az üzemi körülményeknek.
(3) A  hatóság a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar 
körülményeinek kivizsgálása érdekében a  tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül 
hatósági ellenőrzést tart.
(4) A  hatósági ellenőrzés során feltárt műszaki, vezetési és szervezeti hiányosságok megszüntetésére a  hatóság 
megfelelő határidő biztosításával kötelezi az  üzemeltetőt, aki a  megtett intézkedéseiről írásban tájékoztatja 
a hatóságot.
(5) A  hatósági ellenőrzés során feltárt súlyos hiányosság esetén a  hatósági ellenőrzést követő hat hónapon belül 
a hatóság utólagos hatósági ellenőrzést tart.”



1758 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

10. §  Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján a hatóság a dominóhatás veszélyének kizárására 
vagy bekövetkezési valószínűségének csökkentésére szolgáló műszaki megoldások, védelmi tervek és az  irányítási 
rendszer összehangolása érdekében az érintett üzemeket kölcsönös adatszolgáltatásra kötelezi.
(2) Ha a  hatóság olyan információkkal rendelkezik a  dominóhatást befolyásoló tényezőkről, amelyek nem állnak 
az érintett üzem üzemeltetőjének rendelkezésére, azokat 30 napon belül az üzemeltető rendelkezésére bocsátja.”

11. §  Az R. 7. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A hatóság központi szerve a hatósági ellenőrzésekre vonatkozóan éves ellenőrzési tervet készít, melyben 
szerepelteti a  terv területi hatályát, a  releváns biztonsági kérdések általános értékelését, a  hatósági ellenőrzés 
hatálya alá vont veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek és a  dominóhatásban érintettek körét, a  veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és üzemzavarok kivizsgálása érdekében lefolytatott, a  társhatóságokkal 
közösen végzett, valamint az időszakos hatósági ellenőrzések elveit és módszereit.”

12. §  Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltető megteremti a belső védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket, 
önállóan vagy más üzemeltetőkkel közösen megalakítja, felkészíti és a  biztonsági elemzésben, biztonsági 
jelentésben rögzített veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorokhoz rendelhetően, a megfelelő 
eszközökkel felszereli a  védekezésben érintett végrehajtó szervezeteket, létrehozza a  védekezéshez szükséges 
üzemi infrastruktúrát.”

13. §  Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltető a belső védelmi terv felülvizsgálatát legalább háromévenként, továbbá a biztonsági jelentés vagy 
a biztonsági elemzés soros és soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi.”

14. § (1) Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kat. 33. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem esetén a hatóság az üzemeltető 
által benyújtott, védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentést és a biztonsági jelentés 8. § (5) bekezdése 
szerinti kivonatát, azok kézhezvételét követő 10 napon belül küldi meg a  polgármesternek és a  hatóság helyi 
szervének. A  polgármester a  biztonsági jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül hirdetményt tesz közzé 
a 10. melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelően.”

 (2) Az R. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  polgármester a  biztonsági jelentéssel kapcsolatos észrevételeit az  érintett nyilvánosságtól hozzá érkezett 
észrevételekkel együtt a  hatóság helyi szerve, valamint az  üzemeltető részére a  közmeghallgatás időpontja előtt 
legalább 5 nappal megküldi.”

 (3) Az R. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  polgármester biztosítja, hogy az  üzemeltető által készített, a  biztonsági jelentés védendő adatokat nem 
tartalmazó változata és amennyiben készült, a  biztonsági jelentés 8.  § (5)  bekezdése szerinti kivonata kérésre 
dokumentált formában a nyilvánosság számára megismerhető legyen.”

15. §  Az R. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Kat. 33. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem esetében a hatóság az üzemeltető 
által benyújtott védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági elemzést és amennyiben készült, a  biztonsági 
elemzés 8. § (5) bekezdése szerinti kivonatát a kézhezvételt követő 10 napon belül megküldi a polgármesternek és 
a hatóság helyi szervének.
(2) A  polgármester a  biztonsági elemzésről hirdetményt tesz közzé a  10.  melléklet 6.  pontjában felsoroltaknak 
megfelelően. A  21.  § rendelkezései a  biztonsági elemzés hirdetményi közzétételére és a  közmeghallgatásra, 
valamint a biztonsági elemzés megtekintésének biztosítására megfelelően alkalmazandóak.”

16. § (1) Az R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  polgármester a  külső védelmi tervről 21 napra hirdetményt tesz közzé a  10.  melléklet 7.  pontjában 
felsoroltaknak megfelelően, amely idő alatt az  érintett nyilvánosság ahhoz észrevételeket tehet. A  polgármester 
a külső védelmi tervvel kapcsolatos észrevételeit az érintett nyilvánosságtól hozzá érkezett észrevételekkel együtt 
a hatóság helyi szervének a hirdetményi közzététel lezárását követő 8 napon belül megküldi. A hatóság helyi szerve 
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az  észrevételekkel kapcsolatos véleményét és a  figyelembe vett észrevételek alapján átdolgozott külső védelmi 
tervet megküldi a hatóság területi szervének a hirdetményi közzététel lezárását követő 20 napon belül.”

 (2) Az R. 23. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) A Kat. 32. § (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követően, amennyiben az alsó küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem által érintett településre külső védelmi terv készítése szükséges, a hatóság tájékoztatja 
erről a polgármestert és a hatóság helyi szervét. A külső védelmi terv a hirdetményi közzététel és a közmeghallgatás 
biztosítása nélkül, az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőben, a  9.  mellékletben meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően készül. A  külső védelmi terv elkészítésében a  (2)  bekezdésben felsoroltak 
vesznek részt és nyilvánítanak véleményt.
(13) A  Kat. 40.  § (5)  bekezdése szerinti döntés meghozatalát követően, a  súlyos káresemény elhárítási terv 
készítésére kötelezett üzem vonatkozásában amennyiben az  adott településre külső védelmi terv készítése 
szükséges, a  hatóság tájékoztatja erről a  polgármestert és a  hatóság helyi szervét és egyidejűleg megküldi 
részükre a  védendő adatokat nem tartalmazó súlyos káresemény elhárítási tervet. A  külső védelmi terv 
a hirdetményi közzététel és a közmeghallgatás biztosítása nélkül, az  (1) bekezdésben meghatározott határidőben, 
a  9.  mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készül. A  külső védelmi terv 
elkészítésében a (2) bekezdésben felsoroltak vesznek részt és nyilvánítanak véleményt.”

17. §  Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) A  hatóság a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által veszélyeztetett település polgármesterének 
közreműködésével tájékoztató kiadványt készít. A  felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 
esetében a  tájékoztató kiadványt a  biztonsági jelentés és amennyiben készült, annak 8.  § (5)  bekezdése szerinti 
kivonata és a  külső védelmi terv alapján, alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében 
a  biztonsági elemzés és amennyiben készült, annak 8.  § (5)  bekezdése szerinti kivonata alapján, közérthető 
formában, a 10. mellékletben meghatározott tartalommal kell elkészíteni.
(2) A  felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében a kiadvány nyilvánosságra hozataláról 
a polgármester gondoskodik. Ebben tájékoztatja a veszélyeztetett területen élő lakosságot, a közintézményeket és 
a szomszédos veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, a  lehetséges 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről, üzemzavarokról és az ellenük való védekezés lehetőségeiről.
(3) A tájékoztató kiadványt a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés vagy a külső védelmi terv módosítása esetén 
haladéktalanul, de legalább háromévente felül kell vizsgálni. Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemek esetében a tájékoztató kiadványt szükség esetén, de legalább ötévenként újra ki kell adni.”

18. § (1) Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatóság a  biztonsági jelentés vagy a  biztonsági elemzés alapján – annak feltételek nélküli elfogadását 
követően – külön döntésben jelöli ki a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körüli veszélyességi övezet határait.”

 (2) Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  polgármester a  veszélyességi övezet 28.  § (1)  bekezdése szerinti kijelölését követően, függetlenül annak 
településszerkezeti tervben történő feltüntetésétől a veszélyességi övezet határán belüli területen történő esetleges 
fejlesztések során figyelembe veszi a  veszélyességi övezet határait, és a  fejlesztésekről a  fejlesztés engedélyezése 
előtt kezdeményezi a 29. § (1) bekezdése szerinti bizottság létrehozását.”

19. § (1) Az R. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  veszélyességi övezetben a  7.  melléklet 2.2.  pontjához tartozó táblázatban szereplő fejlesztések esetében 
az engedélyezési eljárás során az állásfoglalás kialakítására a polgármester kezdeményezésére a hatóság bizottságot 
hoz létre az  illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, valamint bányászati hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, továbbá a  veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem és a fejlesztéssel érintett települési önkormányzat képviselőiből.”

 (2) Az R. 29. § (4) bekezdése helyébe a követező rendelkezés lép:
„(4) A  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül történő fejlesztések 
során az  illetékes polgármesternek biztosítania kell, hogy az  (1)  bekezdésben meghatározott bizottsági 
állásfoglalást követően a  tervezett fejlesztésről az  érintett nyilvánosság véleményt nyilváníthasson. Ennek 
érdekében a  polgármesternek a  fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat, terveket a  10.  melléklet 6.  pontjában 
felsoroltaknak megfelelően hirdetményi közzététel útján 21 napig hozzáférhetővé kell tenni és ezen idő alatt azokra 
az érintett nyilvánosság észrevételeket tehet.”
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 (3) Az R. 29. §-a a követező (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  polgármester biztosítja, hogy a  fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a  bizottsági állásfoglalást 
és az  érintett nyilvánosság észrevételeit a  tervezett fejlesztés kialakításakor kellő mértékben figyelembe vegyék. 
A polgármester a fejlesztéssel kapcsolatos döntésről tájékoztatja a hatóságot.”

20. §  Az R. 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar – műszaki, szervezeti és irányítási 
rendszerrel kapcsolatos – körülményeit kivizsgálja és annak eredményéről a hatóságot a kivizsgálás lezárását követő 
15 napon belül tájékoztatja.”

21. § (1) Az R. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hatóság a  kézhezvételtől számított 8 napon belül a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben 
vagy a  küszöbérték alatti üzemben bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről és 
a következmények csökkentésére tett intézkedésekről – az üzemeltetőtől kapott jelentés egy másolati példányának 
megküldésével – a veszélyeztetett település polgármesterét tájékoztatja.”

 (2) Az R. 31. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  hatóság a  bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről és a  következmények 
mérséklésére tett intézkedésekről tájékoztatja az érintett személyeket.”

22. §  Az R. 12. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § Ha valamely üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a veszélyes anyagok vagy keverékek valamelyike a besorolása 
ellenére nem hordozza magában a  súlyos baleset veszélyét, annak egészségi, fizikai és környezeti veszéllyel 
kapcsolatos tulajdonságainak értékeléséhez a 13. melléklet szerinti információkat megküldi a hatóság részére.”

23. §  A R. 13. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„13. A hatóság nemzetközi feladatai
32. § (1) A hatóság a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről és a 30–31. §-ban 
foglaltak szerint kapott információkról nyilvántartást vezet. A hatóság központi szerve a nyilvántartásban szereplő 
adatokról az  Európai Bizottság vonatkozó előírásainak figyelembevételével tájékoztatja az  Európai Unió illetékes 
szervét.
(2) A  hatóság központi szervének vezetője az  olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről és 
üzemzavarokról, amelyek a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és következményeik 
csökkentése szempontjából műszakilag különösen fontosak – függetlenül a  11.  mellékletben meghatározott 
feltételek teljesülésétől, valamint a  31.  § (1)  bekezdése alapján kapott információkról (beleértve olyan testületek 
nevét és címét is, amelyek más európai uniós tagállam illetékes hatóságai számára tudnak lényeges tájékoztatást 
adni a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről) –, haladéktalanul, de legkésőbb a  baleset időpontját 
követő egy éven belül tájékoztatja az Európai Unió illetékes szervét. Amennyiben a tájékoztatás tartalmát érintően 
hatósági eljárás folyik, a tájékoztatást az eljárás jogerős befejezését követően kell megküldeni.
(3) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról az  Európai Unió illetékes szervével történő együttműködés és 
információszolgáltatás céljából először 2019. szeptember 30-ig majd azt követően négyévente a hatóság központi 
szerve nemzeti jelentést készít, amelyet az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében történő magyar részvétel 
szabályainak megfelelően továbbít az Európai Unió illetékes szervének.
(4) A  hatóság központi szerve, nemzeti illetékes hatóságként együttműködik az  Európai Bizottsággal a  veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos nemzeti feladatok hatékony ellátása 
érdekében, amelybe bevonja az érintett feleket is.
(5) A  hatóság központi szerve az  Európai Unió döntéshozatali tevékenységében történő magyar részvétel 
szabályainak megfelelően a 31/A. § szerint az üzemeltető által megküldött információkat, azok megalapozottsága 
esetén továbbítja az Európai Bizottság részére.”

24. §  Az R. 34. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (2)  bekezdés alá nem tartozó esetben súlyos káresemény elhárítási terv készítését nem kell előírni, ha 
az üzemeltető a 33. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolt dokumentációban bizonyítja, hogy]
„b) a  környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés esetén a  7.  melléklet 1.7.  pontjában 
rögzített feltételek teljesülnek.”
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25. § (1) Az R. 35. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:
a) a küszöbérték alatti üzem nevét és címét, amelyre a kérelem irányul,
b) a súlyos káresemény elhárítási tervet készítő szakértő nevét, címét, aláírását, elérhetőségét, valamint
c) a kérelmet előterjesztő, képviseletre jogosult nevét, aláírását.”

 (2) Az R. 35. §-a a következő (1b)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként az üzemeltető csatolja:
a) a súlyos káresemény elhárítási tervet két példányban,
b) a súlyos káresemény elhárítási terv védendő adatot nem tartalmazó változatát két példányban vagy nyilatkozatot 
arról, hogy a beküldött dokumentáció nem tartalmaz védendő adatot.
(1c) Ha a  cégjegyzék tartalmazza az  üzemeltető cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldányát vagy az  ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a  hatóság az  iratot a  cégnyilvántartásból 
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
(1d) Az  üzemeltető a  küszöbérték alatti üzemet a  súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak szerint köteles 
működtetni.”

26. §  Az R. 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 1. § 3. pont a) alpont szerinti létesítmények üzemeltetője az üzemeltetése alatt álló 1. § 3. pont a) alpont 
szerinti létesítményei esetében évente folytat le olyan egységes, összevont gyakorlatot, ahol a tervekben megjelölt 
szervezetek egészét gyakoroltatja, vagy az 1. § 3. pont a) alpont szerinti létesítményei esetében külön-külön évente 
folytat le olyan gyakorlatot, ahol a  tervekben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan 
gyakorlatot, ahol a tervekben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja.”

27. §  Az R. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § A hatóság honlapján keresztül a nyilvánosság részére az alábbiakhoz biztosít hozzáférést:
a) üzem neve,
b) üzemeltető székhelye,
c) üzem telephelyének címe,
d) az üzem e rendelet szerinti besorolása,
e) hatósági engedélyek listája és azok hozzáférhetősége hatóságonként rendszerezve,
f ) lakossági tájékoztató kiadványok, amennyiben készült a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés 8. § (5) bekezdés 
szerinti kivonata,
g) az utolsó időszakos hatósági ellenőrzés dátuma,
h) a 16/A. § szerinti ellenőrzési terv,
i) veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok, súlyos balesetek megelőzése érdekében tett javaslatok, 
ajánlások.”

28. § (1) Az R. 47. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról, valamint az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által meghatározott rendelkezésekkel 
a  rendelet hatálya alá kerülő üzemeltetők 2015. szeptember 1-ig a 7. § és a 33. § szerinti üzemazonosítási eljárást 
folytatnak le.
(3) A  Módr. hatálybalépésekor már működő besorolását megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, 
vagy küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a  biztonsági elemzés, vagy biztonsági jelentés 11.  §, vagy a  súlyos 
káresemény elhárítási terv 38.  § szerinti soron kívüli felülvizsgálati jegyzőkönyvét 2015. szeptember 1-ig, majd 
a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a  biztonsági elemzést, vagy biztonsági jelentést 2016. 
június  1-ig benyújtja. A  küszöbérték alatti üzemek esetében a  hatóság dönt a  súlyos káresemény elhárítási terv 
2015. december 31-ig történő benyújtásáról.
(4) A Módr. hatálybalépésekor már működő besorolását nem megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
üzemeltetője részére a hatóság előírja a biztonsági elemzésnek, vagy biztonsági jelentésnek az e rendelet előírásai 
szerinti módosítással érintett részének, vagy jelentős tartalmi módosítás esetében a  módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt biztonsági elemzésnek, vagy biztonsági jelentésnek 2016. június 1-jéig történő benyújtását. Nem 



1762 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

jelentős tartalmi módosítás esetében az egységes szerkezetbe foglalt biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés 
benyújtására a 11. § szerinti felülvizsgálatkor kerül sor.
(5) A  már működő, besorolását nem megváltoztató küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a  súlyos káresemény 
elhárítási tervet a következő, 38. § szerinti felülvizsgálat során módosítja.”

 (2) Az R. 47. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)–(5)  bekezdések nem alkalmazandók, ha az  üzemeltető a  Módr. rendelkezéseinek megfelelő biztonsági 
elemzést, biztonsági jelentést vagy súlyos káresemény elhárítási tervet nyújtott be a  hatósághoz a  Módr. 
hatálybalépését megelőzően.”

29. §  Az R. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § Ez a rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII.  törvénnyel együtt a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint 
a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

30. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R. 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R. 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R. a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

31. §  Az R.
a) 20. § (4) és (5) bekezdésében a „45 nap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg,
b) 21. § (2) bekezdésében az „a lakosság” szövegrész helyébe az „az érintett nyilvánosság” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „2. táblázat, mérgező és nagyon mérgező anyagok és készítmények” 

szövegrész helyébe az „1. táblázat, H1, H2, H3” szöveg,
d) 34.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „2. táblázat, robbanó anyagok és készítmények” szövegrész helyébe 

az „1. táblázat, P1.a, P1.b” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti az R.
a) 8. alcíme,
b) 28. § (3) bekezdésében az „állásfoglalást kér a hatóságtól, és” szövegrész,
c) 29. § (2) bekezdése,
d) 29. § (3) bekezdésében a „hatóság és a” szövegrész,
e) 6. melléklete.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: KR.) 38/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érkeztető rendszerben a postai szolgáltatótól a papíralapú küldeményt az 1. mellékletben felsorolt szervek 
címére érkezett postai papíralapú küldeményeken szereplő címhez rendelt, az  érkeztető rendszer működtetője 
iratkezelési szabályzatában meghatározott kézbesítési ponton az  érkeztető rendszer működtetője iratkezelési 
szabályzatában arra feljogosított személy veszi át.”

34. §  A KR. 38/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  érkeztető rendszerhez a  2.  mellékletben felsorolt küldemény érkezik, azt az  érkeztető rendszer 
működtetője az  átvétel tényének és időpontjának megjelölésével, illetve amennyiben a  küldeményt felbontotta, 
a  felbontás tényének és időpontjának dokumentálásával a  címzetthez a  postai papíralapú küldeményeken 
feltüntetett címen történő közvetlen kézbesítés érdekében – a  közvetlen kézbesítés szükségességének 
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küldeményen való feltüntetése mellett – a  postai szolgáltatónak haladéktalanul visszaadja vagy az  Állami 
Futárszolgálatnak haladéktalanul átadja.”

35. §  A KR. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70.  § (1) E  rendeletnek az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr. 1.) és 
a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról, valamint az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr. 2.) megállapított rendelkezéseit 
2015. május 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  kormányzati ügyiratkezelő rendszer, valamint az  58.  § szerinti elektronikus úton történő iratküldés 2015. 
április 30-ig próbaüzemmódban működik.
(3) E rendelet Módr. 1.-gyel és Módr. 2.-vel megállapított rendelkezéseit a 2015. április 30-ig tartó próbaüzemmód 
időszakára is alkalmazni kell. Az  érkeztető rendszer működtetője írásban értesíti a  postai szolgáltatót 
az 1. mellékletben szereplő szervek próbaüzemmódba történő bevonásának ütemezéséről.
(4) Az 1. mellékletben felsorolt közfeladatot ellátó szervnek a Módr. 1. hatálybalépésekor érvényben lévő iratkezelési 
szabályzatát 2015. április 30-ig kell módosítani – 2015. május 1-jétől történő alkalmazással – az  e  rendeletnek 
a Módr. 1.-gyel és Módr 2.-vel megállapított rendelkezéseinek megfelelően.”

36. §  A KR. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

37. §  A KR. 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

3. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló  
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1.  mellékletében felsorolt szervekre vonatkozóan az  elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása 
szolgáltatásra a szolgáltatási szerződést a Magyar Posta Zrt.-vel a KEK KH köti meg.”

4. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–32. §, a 40. §, valamint az 1–7. melléklet 2015. június 1-jén lép hatályba.

40. §  E rendelet 1–32.  §-a és 1–7.  melléklete a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvénnyel együtt a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez

Üzemazonosítás

 1. A veszélyes anyagoknak két küszöbmennyisége van: alsó és felső küszöbmennyiség (1. és 2. táblázat B és C oszlop).
 2. E melléklet a veszélyes anyagokat két táblázatban határozza meg. Az 1. táblázat a veszélyes anyagok veszélyességi 

osztályait és a  hozzájuk tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket tartalmazza. A  2. táblázat az  egyes nevesített 
veszélyes anyagokat és a hozzájuk tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket határozza meg.

 3. Az 1. táblázat A oszlopában felsorolt veszélyességi osztályokba sorolható veszélyes anyagokra az 1. táblázat B és C 
oszlopában meghatározott küszöbmennyiségek vonatkoznak.

 4. Ha egy veszélyes anyag az  1. táblázatba tartozik és azt a  2. táblázat is tartalmazza, arra a  2. táblázat B és C 
oszlopában meghatározott küszöbmennyiségek vonatkoznak.

1. táblázat: A veszélyes anyagok veszélyességi osztályai

A B C

1 Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően
Küszöbmennyiség (tonnában)

alsó felső

2 „H” szakasz – EGÉSZSÉGI VESZÉLYEK

3 H1. AKUT TOXICITÁS 1. kategória, minden expozíciós útvonal 5 20

4 H2. AKUT TOXICITÁS – 2. kategória, minden expozíciós útvonal –  
3. kategória, belégzéses expozíció (lásd a 7. megjegyzést)

50 200

5 H3. CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) – EGYSZERI EXPOZÍCIÓ STOT SE  
1. kategória

50 200

6 „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK

7 P1.a ROBBANÓANYAGOK (lásd a 8. megjegyzést) – Instabil 
robbanóanyagok, vagy – robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vagy  
1.6. alosztály, vagy – olyan anyagok vagy keverékek, amelyek 
a 440/2008/EK rendelet A.14. módszere (lásd a 9. megjegyzést) 
szerint robbanási tulajdonságokkal rendelkeznek, és nem tartoznak 
a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok és keverékek veszélyességi 
osztályába

10 50

8 P1.b ROBBANÓANYAGOK (lásd a 8. megjegyzést) Robbanóanyagok,  
1.4. alosztály (lásd a 10. megjegyzést)

50 200

9 P2. TŰZVESZÉLYES GÁZOK Az 1. vagy a 2. kategóriába tartozó 
tűzveszélyes gázok

10 50

10 P3.a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK (lásd a 11.1. megjegyzést)  
1. vagy 2. kategóriájú „tűzveszélyes” aeroszolok, amelyek az 1. vagy  
2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gázokat vagy az 1. kategóriába 
tartozó tűzveszélyes folyadékokat tartalmaznak

150 (nettó) 500 (nettó)

11 P3.b TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK (lásd a 11.1. megjegyzést) 1. vagy  
2. kategóriájú „tűzveszélyes” aeroszolok, amelyek nem tartalmaznak  
az 1. vagy 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gázokat vagy  
az 1. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékokat  
(lásd a 11.2. megjegyzést)

5 000 (nettó) 50 000 (nettó)

12 P4. OXIDÁLÓ GÁZOK Az 1. kategóriába tartozó oxidáló gázok 50 200

13 P5.a TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK – Az 1. kategóriába tartozó 
tűzveszélyes folyadékok, vagy – a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó 
tűzveszélyes folyadékok, a forráspontjuk feletti hőmérsékleten 
tartva, vagy – egyéb folyadékok, amelyek lobbanáspontja ≤ 60 °C, 
a forráspontjuk feletti hőmérsékleten tartva (lásd a 12. megjegyzést)

10 50



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 1765

14 P5.b TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK – A 2. vagy 3. kategóriába tartozó 
tűzveszélyes folyadékok, ha a sajátos feldolgozási körülmények, 
mint például a nagy nyomás vagy a magas hőmérséklet súlyos 
baleset veszélyét idézhetik elő, vagy – egyéb folyadékok, amelyek 
lobbanáspontja ≤ 60 °C, ha a sajátos feldolgozási körülmények, mint 
például a nagy nyomás vagy a magas hőmérséklet súlyos baleset 
veszélyét idézhetik elő (lásd a 12. megjegyzést)

50 200

15 P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem 
tartozó, a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok

5 000 50 000 

16 P6.a ÖNREAKTÍV ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK és SZERVES PEROXIDOK
– A, B típusú önreaktív anyagok és keverékek, vagy
– A, B típusú szerves peroxidok

10 50

17 P6.b ÖNREAKTÍV ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK és SZERVES PEROXIDOK
– C, D, E, F típusú önreaktív anyagok és keverékek, vagy
– C, D, E, F típusú szerves peroxidok

50 200

18 P7. PIROFOROS FOLYADÉKOK ÉS SZILÁRD ANYAGOK
– Az 1. kategóriába tartozó piroforos folyadékok
– Az 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyagok

50 200

19 P8. OXIDÁLÓ FOLYADÉKOK ÉS SZILÁRD ANYAGOK
– Az 1., a 2., a 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, vagy
– Az 1., a 2., a 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok

50 200

20 „E” szakasz – KÖRNYEZETI VESZÉLYEK

21 E1. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy a krónikus 1 kategóriában 100 200

22 E2. A vízi környezetre veszélyes a krónikus 2 kategóriában 200 500

23 „O” szakasz – EGYÉB VESZÉLYEK

24 O1. Anyagok vagy keverékek az EUH014 figyelmeztető mondattal 100 500

25 O2. Az 1. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat 
kibocsátó anyagok és keverékek

100 500

26 O3. Anyagok vagy keverékek az EUH029 figyelmeztető mondattal 50 200

2. táblázat: Nevesített veszélyes anyagok

A B C

Küszöbmennyiség (tonnában)

Veszélyes anyagok

CAS-szám 

(Csak tájékoztató 

jelleggel)

alsó felső

1. Ammónium-nitrát (lásd a 13. megjegyzést) – 5 000 10 000 

2. Ammónium-nitrát (lásd a 14. megjegyzést) – 1 250 5 000 

3. Ammónium-nitrát (lásd a 15. megjegyzést) – 350 2 500 

4. Ammónium-nitrát (lásd a 16. megjegyzést) – 10 50

5. Kálium-nitrát (lásd a 17. megjegyzést) – 5 000 10 000 

6. Kálium-nitrát (lásd a 18. megjegyzést) – 1 250 5 000 

7. Arzén-pentoxid, arzén(V)–sav és/vagy sói 1303-28-2 1 2

8. Arzén-trioxid, arzénes(III)–sav és/vagy sói 1327-53-3 0,1

9. Bróm 7726-95-6 20 100

10. Klór 7782-50-5 10 25

11. Nikkelvegyületek belélegezhető por formájában: nikkel- 
monoxid, nikkel-dioxid, nikkel-szulfid, trinikkel-diszulfid, 
dinikkel-trioxid

– 1
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12. Etilén-imin 151-56-4 10 20

13. Fluor 7782-41-4 10 20

14. Formaldehid (koncentráció ≥ 90%) 50-00-0 5 50

15. Hidrogén 1333-74-0 5 50

16. Hidrogén-klorid (cseppfolyósított gáz) 7647-01-0 25 250

17. Ólom-alkilok – 5 50

18. Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó cseppfolyósított 
tűzveszélyes gázok (köztük az LPG) és a földgáz  
(lásd a 19. megjegyzést)

– 50 200

19. Acetilén 74-86-2 5 50

20. Etilén-oxid 75-21-8 5 50

21. Propilén-oxid 75-56-9 5 50

22. Metanol 67-56-1 500 5 000 

23. 4,4’-metilén-bisz (2-klór-anilin) és/vagy sói, por formában 101-14-4 0,01

24. Metil-izocianát 624-83-9 0,15

25. Oxigén 7782-44-7 200 2 000 

26. 2,4-toluol-diizocianát
2,6-toluol-diizocianát

584-84-9
91-08-7

10 100

27. Karbonil-diklorid (foszgén) 75-44-5 0,3 0,75

28. Arzin (arzén-hidrogén) 7784-42-1 0,2 1

29. Foszfin (foszfor-hidrogén) 7803-51-2 0,2 1

30. Kén-diklorid 10545-99-0 1

31. Kén-trioxid 7446-11-9 15 75

32. Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok 
(köztük a TCDD), TCDD-egyenértékben számítva  
(lásd a 20. megjegyzést)

– 0,001

33. A következő RÁKKELTŐ ANYAGOK vagy a következő rákkeltő 
anyagokat 5 tömegszázalék feletti koncentrációban tartalmazó 
keverékek: 4-amino-bifenil és/vagy sói, benzotriklorid, 
benzidin és/vagy sói, bisz (klór-metil) éter, klór-metil-metil-éter, 
1,2-dibróm-etán, dietil-szulfát, dimetil-szulfát, dimetil- 
karbamoil-klorid, 1,2-dibróm-3-klór-propán, 1,2-dimetilhidrazin, 
dimetilnitrózamin, hexametilfoszfor-triamid, hidrazin,  
2- naftil-amin és/vagy sói, 4-nitrodifenil és 1,3- propánszulton

– 0,5 2

34. Kőolajtermékek és alternatív üzemanyagok
a) benzinek és nafták;
b) kerozinok (ideértve a sugárhajtómű-üzemanyagokat is);
c) gázolajok (ideértve a dízelüzemanyagokat, a háztartási 
tüzelőolajokat és a gázolajkeverékeket is);
d) nehéz fűtőolajok;
e) alternatív üzemanyagok, amelyek az a)–d) pontban 
említett termékekkel megegyező célokat szolgálnak, valamint 
gyúlékonyságuk és környezeti veszélyeik tekintetében hasonló 
tulajdonságokkal bírnak

– 2 500 25 000 

35. Vízmentes ammónia 7664-41-7 50 200

36. Bór-trifluorid 7637-07-2 5 20

37. Hidrogén-szulfid 7783-06-4 5 20

38. Piperidin 110-89-4 50 200

39. Bisz(2-dimetil-amino-etil) (metil)amin 3030-47-5 50 200
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40. 3-(2-etilhexiloxi)propil-amin 5397-31-9 50 200

41. Nátrium-hipoklorit (*) vízi akut 1. kategóriába [H400] sorolt 
keverékei, amelyek 5%-nál kevesebb aktív klórt tartalmaznak, 
és amelyek az 1. táblázat egyik veszélyességi osztályába sem 
sorolhatóak be.
(*) Feltéve, hogy a keverék a nátrium-hipoklorit nélkül nem 
tartozna a vízi akut 1. kategóriába [H400].

– 200 500

42. Propil-amin (lásd a 21. megjegyzést) 107-10-8 500 2 000 

43. Tercier-butil-akrilát (lásd a 21. megjegyzést) 1663-39-4 200 500

44. 2-metil-3-butén-nitril (lásd a 21. megjegyzést) 16529-56-9 500 2 000 

45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5, -tiadiazin-2-tion (Dazomet) 
(lásd a 21. megjegyzést)

533-74-4 100 200

46. Metil-akrilát (lásd a 21. megjegyzést) 96-33-3 500 2 000 

47. 3-metil-piridin (lásd a 21. megjegyzést) 108-99-6 500 2 000 

48. 1-bróm-3-klór-propán (lásd a 21. megjegyzést) 109-70-6 500 2 000 

Megjegyzések az 1. melléklethez:

 1. Az anyagok és keverékek veszélyességi osztályba sorolása az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint történik.
Olyan anyagok és keverékek esetében, ideértve a  hulladékokat is, amelyeket nem az  1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint kell veszélyes anyagként vagy keverékként osztályozni, de amelyek jelen 
vannak vagy jelen lehetnek egy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben és amelyek 
az  üzemben megállapított feltételek mellett a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek potenciális 
lehetősége szempontjából egyenértékű tulajdonságokkal rendelkeznek vagy valószínűleg ilyen tulajdonságokkal 
rendelkezhetnek, azoknak a  veszélyességi osztályozását a  rájuk vonatkozó külön jogszabályok vagy vizsgálati 
módszerek alapján kell elvégezni, az 1. táblázat A oszlopába történő besorolásukra alkalmas módon.

 2. A táblázatokban meghatározott küszöbmennyiségek egy üzemre vonatkoznak.
Ha a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes anyag(ok) mennyisége eléri vagy meghaladja 
a  B oszlopban meghatározott értéket, de nem éri el a  C oszlopban meghatározott értéket, akkor a  veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem alsó küszöbértékű. Ha a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes 
anyag(ok) mennyisége eléri vagy meghaladja a C oszlopban meghatározott értéket, akkor a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem felső küszöbértékű. Ha az  üzemben jelen lévő veszélyes anyag(ok) mennyisége eléri vagy 
meghaladja a B oszlopban meghatározott érték negyedét, akkor az üzem küszöbérték alatti üzemnek minősül.

 3. Amennyiben az üzemben többféle veszélyes anyag van jelen, és azok közül önmagában egyetlen jelen lévő anyag 
vagy keverék maximális mennyisége sem éri el vagy haladja meg a  C oszlopban meghatározott értéket, akkor 
a veszélyes tevékenység azonosításánál a következő összegzési szabályt kell alkalmazni:
a) az üzem felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, ha az összeg
 q1/QF1+q2/QF2+q3/QF3+q4/QF4+q5/QF5+...>=1
 qx – az 1. táblázatban megjelölt valamely veszélyességi osztályba tartozó jelen lévő veszélyes anyag, vagy 

a 2. táblázatban szereplő valamely nevesített, jelen lévő veszélyes anyag mennyisége,
 QFx – az adott anyaghoz tartozó az 1. vagy a 2. táblázat C oszlopában feltüntetett küszöbmennyiség;
b) az üzem alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, ha az összeg
 q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QA5+...>=1
 qx – az 1. táblázatban megjelölt valamely veszélyességi osztályba tartozó jelen lévő veszélyes anyag, vagy 

a 2. táblázatban szereplő valamely nevesített, jelen lévő veszélyes anyag mennyisége,
 QAx – az adott anyaghoz tartozó az 1. vagy a 2. táblázat B oszlopában meghatározott küszöbmennyiség;
c) az üzem küszöbérték alatti üzem, ha az összeg
 q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QA5+...>=0,25
 qx – az 1. táblázatban megjelölt valamely veszélyességi osztályba tartozó jelen lévő veszélyes anyag, vagy 

a 2. táblázatban szereplő valamely nevesített, jelen lévő veszélyes anyag mennyisége,
 QAx – az adott anyaghoz tartozó az 1. vagy a 2. táblázat B oszlopában meghatározott küszöbmennyiség.
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3.1. Ezt az összegzési szabályt az egészségi veszélyek, a fizikai veszélyek és a környezeti veszélyek értékeléséhez kell 
használni. Ennélfogva a szabályt külön-külön is kell alkalmazni:
a) a  2. táblázatban felsorolt az  1., a  2. akut toxikus kategóriába (minden expozíciós útvonal) vagy a  3. akut 

toxikus kategóriába (belégzéses útvonal) vagy STOT SE 1. kategóriába tartozó veszélyes anyagok, valamint 
az 1. táblázat H1–H3. veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok összegzésekor;

b) a  2. táblázatban felsorolt veszélyes anyagok, amelyek robbanóanyagok, tűzveszélyes gázok, tűzveszélyes 
aeroszolok, oxidáló gázok, tűzveszélyes folyadékok, önreaktív anyagok vagy keverékek, szerves peroxidok, 
piroforos folyadékok és szilárd anyagok vagy oxidáló folyadékok vagy szilárd anyagok, valamint az 1. táblázat 
P1–P8. veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok összegzésekor;

c) a 2. táblázatban felsorolt a vízi környezetre veszélyes akut 1. kategóriába vagy krónikus 1. vagy 2. kategóriába 
tartozó veszélyes anyagok, valamint az  1. táblázat E1. és E2. veszélyességi osztályba tartozó veszélyes 
anyagok összegzésekor.

3.2. Az összegzést nem kell elvégezni abban az esetben, ha egy veszélyes anyag vagy egy veszélyességi osztályba 
tartozó anyagok jelen lévő mennyisége eléri, vagy meghaladja a felső küszöbértékét.
3.3. Ha a  veszélyes anyag egyidejűleg egészségi veszéllyel, fizikai veszéllyel, vagy környezeti veszéllyel is 
rendelkezik, akkor a veszélyes anyag mennyiségével a fenti számítások során több esetben is számolni kell.
3.4. A  jelen rendelet hatálya alá tartozik mindazon veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, amely esetében 
a 3.1. pont a), b) vagy c) alpontja szerinti összegzési érték bármelyike nagyobb vagy egyenlő 1, a küszöbérték alatti 
üzemek esetében nagyobb vagy egyenlő 0,25.

 4. Ha százalékos összetétel vagy más leírás nincs megadva, a  keverékeket ugyanúgy kell kezelni, mint a  tiszta 
anyagokat, feltéve, hogy koncentrációjuk az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben vagy annak 
a műszaki fejlődéshez való legutóbbi hozzáigazításában a jellemzőik alapján meghatározott határokon belül marad.

 5. Az üzemeltető kötelezettsége szempontjából mértékadónak számít a veszélyes anyagnak az üzemben egyidejűleg 
ténylegesen, vagy valószínűsíthetően jelen lévő legnagyobb mennyisége. Az a veszélyes anyag, amely a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a  küszöbmennyiség 2%-át meg nem haladóan 
van jelen, a  teljes veszélyes anyag mennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható, ha az  alsó vagy felső 
küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, vagy a küszöbérték alatti üzemen belül úgy helyezkedik el, 
hogy az veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet nem okozhat.

 6. Több besorolást is lehetővé tevő tulajdonságokkal rendelkező veszélyes anyag esetében egy összegzési szabály 
alkalmazásakor mindig a  legalacsonyabb küszöbmennyiséget kell figyelembe venni. A  3. megjegyzésben előírt 
összegzési szabály alkalmazásában azonban mindig a  legalacsonyabb küszöbmennyiséget vagy a  3. a), 3. b) és 
3. c) megjegyzésben a kérdéses besoroláshoz tartozó egyes kategóriacsoportokat kell alkalmazni.

 7. Az  orális expozíciós útvonal tekintetében a  3. akut toxicitási kategóriába tartozó (H 301) veszélyes anyagok és 
keverékek a  H2. AKUT TOXICITÁS veszélyességi osztályba tartoznak azokban az  esetekben, amikor sem az  akut 
belégzéses toxicitási besorolást, sem a bőrön keresztüli akut toxicitási besorolást nem lehet meghatározni, például 
meggyőző, belégzéses és bőrön keresztüli toxicitásra vonatkozó adatok hiányában.

 8. A  robbanóanyagok veszélyességi osztálya robbanóképes árucikkeket tartalmaz (lásd az  1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletének 2.1.  pontját). Ha az  árucikkben lévő robbanóképes anyag vagy 
keverék mennyisége ismert, akkor ezen rendelet alkalmazásában ezt a  mennyiséget kell figyelembe venni. Ha 
az árucikkben lévő robbanóképes anyag vagy keverék mennyisége nem ismert, akkor ezen rendelet alkalmazásában 
az egész árucikket robbanóképesnek kell tekinteni.

 9. Az  anyagok és keverékek robbanóképes jellemzőit csak akkor szükséges kísérleti úton vizsgálni, ha az  ENSZ: 
Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlások, Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve (továbbiakban: ENSZ 
Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve) 6. függelékének 3. része szerinti szűrés azt mutatja, hogy az  anyag vagy 
keverék robbanóképes jellemzőkkel rendelkezhet.

 10. Ha az  1.4. alosztályba tartozó robbanóanyagokat kicsomagolnak vagy átcsomagolnak, azokat a  P1a. szakaszba 
tartozónak kell tekinteni, kivéve abban az esetben, ha a veszélyről bizonyítást nyer, hogy az 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban továbbra is megfelel az 1.4. alosztály kritériumainak.

 11.1. A tűzveszélyes aeroszolok osztályozása az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelvnek (az aeroszoladagolókról szóló irányelvnek) megfelelően történik. 
A  75/324/EGK irányelv szerinti „fokozottan tűzveszélyes” és „tűzveszélyes” aeroszolok az  1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az  1., illetve a  2. kategóriába tartozó tűzveszélyes aeroszoloknak 
felelnek meg.
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 11.2. A  P3.b veszélyességi osztályba tartoznak azok a  tűzveszélyes aeroszolok, amelyek esetében az  aeroszoladagoló 
nem tartalmaz sem az 1. vagy a 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gázt, sem az 1. kategóriába tartozó tűzveszélyes 
folyadékot.

 12. Az  1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletének 2.6.4.5.  pontja szerint a  35  °C feletti 
lobbanáspontú folyadékokat nem kell a 3. kategóriába besorolni, ha az ENSZ Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve 
32. szakaszának III. részében leírt L.2. – Tartós éghetőségi vizsgálat negatív eredményt ad. Ez azonban nem érvényes 
szélsőséges körülmények között, például magas hőmérséklet vagy nagy nyomás esetén, így az  ilyen folyadékok is 
ide tartoznak.

 13. Ammónium-nitrát (5000 / 10 000): önfenntartó bomlásra képes műtrágyák
Ezt olyan ammónium-nitrát-alapú vegyületekre, összetett műtrágyákra (ammónium-nitrátot foszfátokkal és/vagy 
kálisókkal együtt tartalmazó vegyületekre, összetett műtrágyákra) kell alkalmazni, amelyek az ENSZ teknővizsgálata 
szerint (lásd: ENSZ Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve, III. rész, 38.2.  pont) képesek önfenntartó lebomlásra, és 
amelyekben az ammónium-nitrátnak tulajdonítható nitrogéntartalom:
a) 15,75 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több, mint 24,5 tömegszázalék, és/vagy amelynek teljes  

éghető/szerves anyag tartalma a 0,4%-ot nem haladja meg, vagy olyan anyagokkal együtt van jelen, amelyek 
megfelelnek a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(3) III-2. mellékletében foglalt követelményeknek,

b) 15,75 tömegszázalék vagy annál kevesebb (az éghetőanyag tartalom korlátozása nélkül).
 14. Ammónium-nitrát (1250 / 5000): műtrágya minőségű

Ezt olyan ammónium-nitrát-alapú műtrágyákra és ammónium-nitrát-alapú összetett/komplex műtrágyákra kell 
alkalmazni, amelyek megfelelnek a  2003/2003/EK rendelet III-2.  mellékletében foglalt követelményeknek, és 
amelyekben az ammónium-nitrátnak tulajdonítható nitrogéntartalom:
a) 24,5 tömegszázaléknál nagyobb, kivéve a  dolomittal, mészkővel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, 

legalább 90%-os tisztaságú ammónium-nitrát keverékeket,
b) 15,75 tömegszázaléknál nagyobb, ammónium-nitrát és ammónium-szulfát keverékei esetében,
c) 28 tömegszázaléknál nagyobb (dolomittal, mészkővel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, legalább 90%-os 

tisztaságú ammónium-nitrát keverékek esetében).
 15. Ammónium-nitrát (350 / 2500): technikai minőségű

Ez alkalmazandó:
a) ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, amelyekben az  ammónium- nitrátból származó 

nitrogéntartalom:
aa) 24,5 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több, mint 28 tömegszázalék, és amelyek éghetőanyag 

tartalma nem haladja meg a 0,4%-ot,
ab) 28 tömegszázaléknál nagyobb, és amelyek éghetőanyag tartalma nem haladja meg a 0,2%-ot.

b) vizes ammónium-nitrát oldatokra, amelyekben az  ammónium-nitrát koncentrációja 80 tömegszázaléknál 
nagyobb.

 16. Ammónium-nitrát (10 / 50): „előírástól eltérő” termékek és műtrágyák, melyek nem felelnek meg 
a detonációvizsgálatnak
Ez a következőkre alkalmazandó
a) a  gyártási folyamat során minőségi okok miatt elkülönített anyagokra, valamint az  ammónium-

nitrátra és az  ammónium-nitrát- készítményekre, a  tiszta ammónium-nitrát-alapú műtrágyákra és 
a  14. és a  15.  megjegyzésben említett ammónium- nitrát-alapú összetett/komlpex műtrágyákra, 
amelyeket újragyártásra, újrafeldolgozásra vagy biztonságos felhasználás érdekében történő kezelésre 
a  végfelhasználótól visszajuttatnak vagy visszajuttattak a  gyártóhoz, az  ideiglenes tárolóhoz vagy 
az újrafeldolgozó üzemhez, mert már nem felelnek meg a 14. és 15. megjegyzés előírásainak,

b) a  13. megjegyzés a)  pontjában és a  14. megjegyzésben említett műtrágyákra, amelyek már nem tesznek 
eleget a 2003/2003/EK rendelet III-2. mellékletében foglalt követelményeknek,

c) a lejárt szavatosságú 1., 2. és 3. „ammónium-nitrát” nevesített veszélyes anyagokra.
 17. Kálium-nitrát (5000 / 10 000)

Olyan kálium-nitrát alapú, szemcsés vagy granulált műtrágyák, amelyek a  tiszta kálium-nitráttal megegyező 
veszélyes tulajdonságokkal rendelkeznek.

 18. Kálium-nitrát (1250 / 5000)
Olyan kálium-nitrát alapú, kristályos műtrágyák, amelyek a  tiszta kálium-nitráttal megegyező veszélyes 
tulajdonságokkal rendelkeznek.
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 19. Feljavított biogáz
A 2. táblázat 18. sorába sorolható az olyan a földgázzal – a metántartalom tekintetében is – egyenértékű minőséget 
biztosító szabványokkal összhangban feljavított biogáz, amely legfeljebb 1% oxigént tartalmaz.

 20. Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok
A poliklór-dibenzo-furánok és a  poliklór-dibenzo-dioxinok mértékadó tömegét a  következő együtthatók 
segítségével kell meghatározni:

WHO 2005 TEF

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1

OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,0003

T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, 0=octa

 21. Azokat a  2. táblázat 42–48. sora szerinti nevesített veszélyes anyagokat, amelyek a  P5.a tűzveszélyes folyadék 
vagy a  P5.b tűzveszélyes folyadék kategóriába is tartoznak egy összegzési szabály alkalmazásakor mindig 
a legalacsonyabb küszöbmennyiséggel kell figyelembe venni.

 22. A  veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségének meghatározásakor a  tárolóedények technológiai berendezések 
tároló kapacitása a  mértékadó, mindaddig, amíg az  üzemeltető hitelt érdemlő módon nem bizonyítja, hogy 
az  valamilyen korlátozást eredményező műszaki megoldással csökkentésre került. A  veszélyes anyagok jelen lévő 
mennyiségének meghatározásakor figyelembe vehető továbbá a veszélyes anyagok üzemeltető által dokumentált 
módon működtetett, naplózott, visszakereshető, elektronikus nyilvántartása.

 23. Az  anyagok besorolásánál az  1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI.  mellékletében szereplő 
veszélyességi osztályba sorolást kell elsődlegesen mérvadónak tekinteni.

 24. A nem ismert veszélyességű, akár hulladékokat is tartalmazó keverék esetében mindaddig, amíg annak tényleges 
veszélyességét az  üzemeltető nem igazolja, a  keverék veszélyességi osztályba sorolásakor a  keverékben 
jelen lévő vagy jelen lévőnek feltételezhető összetevők közül annak a  veszélyességét kell alkalmazni a  teljes 
keverékmennyiségre, amelyhez az 1., vagy a 2. táblázatban a legalacsonyabb küszöbmennyiség tartozik.

 25. A veszélyes tevékenység azonosításánál a 3. c) pont szerinti összegzési szabály alkalmazása során a teljes veszélyes 
anyag mennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható a mezőgazdasági tevékenységet végző küszöbérték 
alatti üzem esetében a  tartályban, palackban (beleértve a  kapcsolódó technológiai berendezéseket) tárolt, 
az 1. melléklet 2. táblázat 18. sora szerinti veszélyes anyag.”
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2. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez

Üzemazonosítási adatszolgáltatás tartalmi és formai követelményei

A. Veszélyes anyagok és tevékenység azonosítása

A/1 adatlap: ÜZEMADATOK – VESZÉLYES ANYAGOK

A nevesített  

veszélyes anyag 

megnevezése 

(az 1. melléklet 

2. táblázat alapján)

Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása 

(CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, fizikai forma)
H mondatok, ADR 

szerinti osztályozás

Jelen lévő maximális 

mennyisége (tonna)

A besorolásnál 

figyelembe vett 

küszöbmennyiség 

(tonna) 
CAS szám IUPAC név

kereskedelmi 

megnevezés
fizikai forma

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.

        

        

A/2 adatlap: ÜZEMADATOK–VESZÉLYES ANYAGOK

A nem nevesített 

veszélyes anyag 

megnevezése 

(az 1. melléklet 

1. táblázat alapján)

 Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása 

(CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, fizikai forma)

 A veszélyes anyag 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti 

veszélyességi osztályba sorolása a H mondatok 

és az ADR szerinti osztályozás feltüntetésével
Jelen lévő 

maximális 

mennyisége 

(tonna)

A besorolásnál 

figyelembe vett 

küszöbmennyiség 

(tonna)CAS szám IUPAC név
kereskedelmi 

megnevezés
fizikai forma H mondatok ADR osztály

Az 1. melléklet 

1. táblázat 

1. oszlopa szerinti 

osztályba sorolás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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A/3 adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA

Veszélyesség, alsó küszöbérték számítása

Σ qn/QAn értékek (1. melléklet alapján)

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek

   

 Veszélyesség, felső küszöbérték számítása

 Σ qn/QFn értékek (1. melléklet alapján)

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek

   

B. Veszélyes üzemek adatai

B/1. adatlap: 
ÜZEMAZONOSÍTÁSHOZ, ÜZEMADATOK–ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem / küszöbérték alatti 
üzem neve:

 

 2. Üzemeltető neve:  
 3. Üzemeltető székhelye:  
 4. Az üzem (telephely) pontos címe (amennyiben eltér 

a székhely adataitól):
 

 5. Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése:  

 6. Az üzem levelezési címe:  
 7. Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet):  
 8. Telefon munkaidőn kívül (központ, titkárság, ügyelet):  
 9. Fax (központi):  

 10. Vezető (vezérigazgató, ügyvezető, elnök stb.) neve, 
beosztása:

 

 11. Vezető levelezési címe:  
 12. Vezető e-mail címe:  
 13. Vezető telefonszáma, fax száma:  
 14. Vezető mobiltelefon száma:  
 15. Kapcsolattartó neve, beosztása:  
 16. Kapcsolattartó e-mail címe:  
 17. Kapcsolattartó telefonszáma, fax száma:  
 18. Kapcsolattartó mobiltelefon száma:  
 19. Meghatalmazott neve, beosztása:  
 20. Meghatalmazott e-mail címe:  
 21. Meghatalmazott telefonszáma, fax száma:  
 22. Meghatalmazott mobiltelefon száma:  
 23. GPS koordináta:  
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B/2. adatlap: 
ÜZEMI INFORMÁCIÓK

 I. ÜZEM KÖRNYEZETE

 1. Lakóövezet távolsága, üdülőövezet távolsága, 
közintézmények távolsága, tömegtartózkodásra szolgáló 
építmények/létesítmények távolsága (méter)

 

 2. Munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak stb. 
távolsága (méter)

 

 3. Veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti 
üzem távolsága (méter)

 

 4. Lakossági ellátást szolgáló közművek távolsága (méter) 
(tételesen felsorolva)

 5. Azon területeknek, egyéb üzemeknek, gazdálkodó 
szervezetek telephelyeinek távolsága, amelyek 
kiválthatják, vagy fokozhatják a súlyos baleset és 
a dominóhatás kockázatát, vagy következményeit (méter) 
(tételesen felsorolva)

 

 II. ÜZEM

 Jelenlévő személyek száma

 1. Üzem saját munkavállalóinak és az üzem területén 
rendszeresen vagy állandóan tartózkodó nem saját 
munkavállalók, ügyfelek stb. száma (fő)

 

 Veszélyes anyag (R. szerinti) tulajdonsága és technológiai körülményei

 2. Az 1. melléklet, 1. táblázat H1., H2., H3. veszélyességi 
osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte (igen/nem)

 

 3. Az 1. melléklet, 1. táblázat, P1.a, P1.b veszélyességi 
osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte (igen/nem)

 

 4. Cseppfolyós gáz (palackos gáz kivételével) jelenléte (igen/
nem)

 

 5. Nyomás (min. 300 kPa túlnyomás) alatti technológiai 
berendezések jelenléte (igen/nem)

 

MELLÉKLET:
Az adatlaphoz mellékelni szükséges méretarányos, aránymértékkel/méretskálával ellátott térképet az  üzem 
környezetéről, és helyszínrajzot az  üzemről, ahol meg kell jelölni a  veszélyes anyagok elhelyezkedését és 
mennyiségét, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményeket a rendeltetésük megadásával.”
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3. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez

 (1) Az R. 3. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. Az  üzemeltető a  biztonsági jelentésben megadja a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzésével kapcsolatos fő célkitűzéseit, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel 
kapcsolatos elveit, azok fejlesztési irányait, továbbá összefoglaló jelleggel ismerteti az alábbi területeken bevezetett 
vagy működtetett intézkedéseit, szervezetét, irányítási rendszereit:
a) szervezet és személyzet,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése,
c) üzemvezetés,
d) a változtatások kezelése,
e) védelmi tervezés,
f ) belső audit és vezetőségi átvizsgálás.”

 (2) Az R. 3. melléklet 1.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.5. Az  üzemeltető bemutatja, hogy a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében más üzemeltetők 
által folytatott veszélyes tevékenységek, egyéb telephelyeken és területeken végzett tevékenységek, beleértve 
a fejlesztések ismert, lehetséges hatásait a rendelkezésére álló adatok alapján figyelembe vette.”

 (3) Az R. 3. melléklet 1.3.3. pont a)–b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelen lévő veszélyes anyagok aktuális leltárát az alábbi tartalommal:)
„a) az  anyag megnevezése, nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása (CAS-szám, szükség szerint IUPAC 
név, kereskedelmi megnevezés, empirikus formula, fizikai forma), továbbá az anyagoknak az 1. melléklet 1. táblázata 
szerinti veszélyességi osztályba sorolása,
b) jellemző fizikai, kémiai, toxikológiai és természetet károsító tulajdonságok (H-mondatok) a  normálüzemi és 
a rendellenes működési körülmények között,”

 (4) Az R. 3. melléklet 1.6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6.2. Az üzemeltető részletesen elemzi a reálisan feltételezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
előfordulásának valószínűségét, okait és körülményeit. Ennek során bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesethez vezető üzemzavarok üzemen belüli vagy kívüli kiváltó okait és lefolyását, ideértve különösen:
a) a működési okokat,
b) a külső, például a dominóhatás és a rendelet hatálya alá nem tartozó telephelyek, területek és fejlesztések miatti 
okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják egy súlyos baleset kockázatát vagy következményeit,
c) a természeti okokat, például a földrengéseket és az árvizeket.
A veszélyazonosításhoz és a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatának értékeléséhez 
az üzemeltető bármilyen, e célra a nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszert használhat.”

 (5) Az R. 3. melléklet 1.6.3. pontjának utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:
„Az értékelést a technológiában feltárt minden balesetre el kell végezni, de a biztonsági jelentésben csak a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem egésze által jelentett veszélyeztetést érdemben meghatározó, legnagyobb kockázatot 
jelentő potenciális baleseti eseménysorokat kell bemutatni és szövegesen értékelni.”

 (6) Az R. 3. melléklet 1.6.4. pontjának első mondata helyébe a következő mondat lép:
„Az üzemeltető a  biztonsági jelentésben – az azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 
gyakorisága és következményei alapján valamennyi károsító hatásra (mérgező anyagok légköri terjedése, túlnyomás 
vagy sugárzó hő) vonatkozóan – javaslatot tehet a  sérülés egyéni kockázata értékeinek alapján a  veszélyességi 
övezet nagyságára.”

 (7) Az R. 3. melléklete a következő 1.6.5. ponttal egészül ki:
„1.6.5. Az  üzemeltető a  biztonsági jelentésben bemutatja a  veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményeiben 
alkalmazott veszélyes anyagokhoz vagy folyamatokhoz kapcsolódó korábbi, a  veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemében 2002. január 1-ét követően bekövetkezett, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarokat és súlyos 
baleseteket, elemzi az  azokból levonható tanulságokat, valamint bemutatja a  hasonló események megelőzése 
érdekében tett intézkedéseket.”
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 (8) Az R. 3. melléklet 1.7. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bemutatja a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 
következményei csökkentésére rendszeresített felszereléseket, valamint a vezetéshez és a döntés-előkészítéshez szükséges 
infrastruktúrát:)
„e) az érzékelő/védelmi rendszereket és a véletlen anyagkibocsátás mennyiségét korlátozó eszközöket, mint amilyen 
többek között a vízpermet, a gőzfüggöny, az elzárószelep, illetve az inertizáló rendszerek,”

 (9) Az R. 3. melléklet 1.8.3.–1.8.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.3. A  biztonsági jelentésben az  üzemeltető bemutatja a  biztonsági irányítási rendszer szervezeti felépítését. 
A  leírásban a  szervezet minden szintjén megjelöli a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzésébe és az  ellenük való védekezés irányításába, végrehajtásába bevont személyeket, azok feladat- 
és hatáskörét, felkészítésükhöz szükséges követelményeket és erőforrásokat a  folyamatos tökéletesítés 
szükségességével kapcsolatos tudatosság növelése céljából tett intézkedésekkel együtt.
1.8.4. Az elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján az üzemeltető kialakítja, felülvizsgálja 
és szükség szerint kiegészíti a  biztonsági irányítási rendszer normáit: kidolgozza, kiegészíti és alkalmazza 
a  biztonságos üzemre vonatkozó technológiai leírásokat, utasításokat és más szabályzókat, figyelembe véve 
a  vonatkozó legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban rendelkezésre álló információkat. A  normák kialakításába –  az 
őket érintő területeken és mértékben –  a  végrehajtó személyzetet is bevonja. Részükre a  megfelelő feltételeket 
és felkészítést biztosítja. A  normarendszerben figyelembe veszi a  normálüzemi technológiákat, a  leállításokat, 
az  indításokat, a  berendezések karbantartását és a  technológiai veszélyhelyzetek jelzését és kezelését is, külön 
figyelmet fordít az  alvállalkozói rendszerben végzett tevékenységekre. A  normarendszer részeként az  üzemeltető 
a  rendszerhiba kockázatának csökkentése céljából, az  üzemben lévő, a  biztonsági jelentésben rögzített veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorokhoz rendelhető technológiai berendezések elhasználódásával 
és a  korrózióval járó kockázatok kezelése és ellenőrzése érdekében kidolgozza ezen technológiai berendezések 
állapotának nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló stratégiát és módszertant, gondoskodik a  megfelelő 
utókövetési intézkedések és az  esetlegesen szükséges ellenintézkedések megtételéről. A  biztonsági irányítási 
rendszer normáit megismerteti a fenti tevékenységekben érintett személyekkel is.”

 (10) Az R. 3. melléklet 1.8.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.6. A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatosan kitűzött célok 
elérésének folyamatos vizsgálata és a  vizsgálat során szükségesként azonosított változtatások beépítése 
érdekében az üzemeltető módszereket dolgoz ki, és ezek szerint cselekszik. A megelőzéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának helyzetét folyamatosan értékeli. Az üzemeltető meghatározza a biztonsági teljesítmény-értékelési 
eljárások során alkalmazott teljesítménymutatókat, így különösen biztonsági teljesítménymutatókat és/vagy más 
vonatkozó mutatókat is. A hiányosságokat feltárja, és kialakítja az azok kiküszöböléséhez szükséges módszereket.
A feladatok érintik a  jelentési rendszert is, amelyben az  üzemeltető a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetekről vagy üzemzavarokról ad tájékoztatást. A  jelentésekben külön ki kell térni az  olyan baleseti 
eseményekre, amelyek a  biztonsági rendszer zavarait mutatják. Az  ilyen események hátterét fel kell tárni, 
tapasztalatait értékelni, a  következtetéseket levonni, és ezek alapján intézkedni kell a  megelőzéssel vagy 
az elhárítással kapcsolatban szükségessé vált feladatokra.”

 (11) Az R. 3. melléklete a következő 1.11. ponttal egészül ki:
„1.11. Az  üzemeltető a  biztonsági jelentés egyes tartalmi elemeit egyéb vonatkozó uniós és hazai szabályozásnak 
megfelelő dokumentum felhasználásával is bemutathatja, amennyiben az  megfelel a  jelen rendelet 
követelményeinek.”
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4. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez

 (1) Az R. 7. melléklete a következő 1.7. ponttal egészül ki:
„1.7. A környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés elfogadhatóságának feltétele:
a) a  technológia műszaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének 
korlátozását, és az erre vonatkozó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak,
b) a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon történő ártalmatlanítását 
tartalmazó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak,
c) a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosított, és
d) az  üzem kárelhárító szervezete felkészült a  környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és e  feladatokat terv 
szerint rendszeresen gyakorolja.”

 (2) Az R. 7. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. A zónákban történő fejlesztésekről kialakított állásfoglalások meghozatala során a katasztrófavédelmi hatóság 
az alábbiakat veszi figyelembe:”

 (3) Az R. 7. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Ha a  tervezett fejlesztés jellege nem szerepel a  táblázatban, akkor a hatóság által összehívott bizottság dönt 
arról, hogy az jellegében, érzékenységében mely kategóriához áll a legközelebb.”

 (4) Az R. 7. melléklete a következő 5.3.4. ponttal egészül ki:
„5.3.4. A környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetést az 1.7. pontban bemutatottak szerint 
kell értékelni.”

 (5) Az R. 7. melléklet 6. pont címének helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A  veszélyes anyagokkal foglalkozó és a  küszöbérték alatti üzemek engedélyezéséhez és működtetéséhez 
kapcsolódó egyéb követelmények.”

 (6) Hatályát veszti az R. 7. melléklete 6.1. pont nyitó szövegrészében a „ , belső védelmi terv” szövegrész.
 (7) Hatályát veszti az R. 7. melléklet 6.1. pont b) alpontjában a „ , és a lehetséges súlyos balesetek következményeinek” 

szövegrész.
 (8) A R. 7. melléklet a következő 6.4.-6.5. ponttal egészül ki:

„6.4. A belső védelmi terv elkészítésével megbízott gazdálkodó szervezet köteles legalább egy, a 6.1. a) pont szerinti 
szakembert alkalmazni.
6.5. A veszélyes ipari védelmi ügyintéző alkalmazását vagy megbízását követően a veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem üzemeltetője 8 napon belül a hatóság felé bejelenti a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevét, telefonszámát.”

5. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez

Az R. 9. melléklet 1.2.1. pont c) alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés és a  káros hatások csökkentésére irányuló 
tevékenység leírása:)
„c) a lakosság, az anyagi javaik és a környezet védelme érdekében hozott intézkedések:”
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6. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez

 (1) Az R. 10. melléklet címe helyébe a következő cím lép:
„A lakossági tájékoztatás követelményei és a hirdetmény tartalmi elemei”

 (2) Az R. 10. melléklet 1.1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről szóló információkat. Ezek:)
„d) tájékoztatás, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem e jogszabály alapján felső vagy alsó küszöbértékű,”

 (2) Az R. 10. melléklete a következő 1.4. ponttal egészül ki:
„1.4. A lakossági tájékoztató kiadvány tartalmazza továbbá:
a) a  hatóság elérhetőségi adatait, beleértve a  hatósági elektronikus tájékoztató rendszer címét, a  veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemben lefolytatott utolsó hatósági ellenőrzés dátumának elérhetőségére vonatkozó 
információkat, valamint azt hogy hol szerezhető be kérésre részletes, releváns információ,
b) felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem esetén adott esetben azt, hogy az Egyesült Nemzetek 
Európai Gazdasági Bizottságának ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló egyezmény értelmében 
felmerülhet országhatáron túli hatásokkal járó veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset lehetősége.”

 (3) Hatályát veszti az R. 10. melléklet 5. pontja.
 (4) Az R. 10. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A  biztonsági jelentés vagy a  biztonsági elemzés közzétételéről a  közmeghallgatásról és a  terület fejlesztésről 
szóló hirdetmény tartalma:
a) a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telepítési vagy működési helye, a  veszélyes tevékenység rövid leírása, 
a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, az üzem környezetében történő fejlesztés, projekt tárgya;
b) a biztonsági jelentés, vagy a biztonsági elemzés, vagy a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációk, tervek hol és 
milyen időpontokban tekinthető meg;
c) arról szóló felhívás, hogy a  biztonsági jelentéssel, vagy a  biztonsági elemzéssel, és a  fejlesztéshez kapcsolódó 
dokumentációkkal, tervekkel kapcsolatosan a  település jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni, megadva 
annak végső határidejét;
d) a polgármester a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmel kapcsolatosan hol és mikor tart közmeghallgatást;
e) hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai;
f ) az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje, valamint az eljárás lehetséges lezárásainak típusai, illetve további 
releváns információk.”

 (5) Az R. 10. melléklet 7. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(7. A külső védelmi terv közzétételéről szóló hirdetmény tartalma:)
„c) hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai.”

7. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez
„13. melléklet a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelethez

Súlyos baleset veszélyét magában nem hordozó veszélyes anyag vagy keverék bejelentésének 
kötelező tartalmi elemei

 1. Bejelentő adatai:
a) Üzem megnevezése:
b) Üzem státusza (küszöbérték alatti üzem, alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy felső 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem):
c) Üzem tevékenységi köre:
d) Telephely címe:

 2. A bejelentéssel kapcsolatban nyilatkozattételre kijelölt kapcsolattartó adatai:
a) Neve:
b) Beosztása:



1778 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

c) Telefonszáma (mobil):
d) Fax:
e) E-mail címe:

 3. A veszélyes anyag megjelenési formái:
a) a veszélyes anyag normálüzemi feldolgozási, kezelési vagy a rendellenes működési körülmények során nem 

tervezett kikerülés esetén fennálló fizikai formája,
b) a  veszélyes anyag sajátos tulajdonságai, különösen a  súlyos baleset bekövetkezése esetén feltételezhető 

terjedési tulajdonságai, mint a molekulatömeg vagy a telített gőznyomás,
c) keverékek esetén az anyag(ok) maximális koncentrációja,
d) a veszélyes anyag elhelyezése és tárolása, csomagolása.

 4. A veszélyes anyag egészségi, fizikai és környezeti veszéllyel kapcsolatos tulajdonságai:
a) fizikai és kémiai tulajdonságok (molekulatömeg, telített gőznyomás, egyedi toxicitás, forráspont, reaktivitás, 

viszkozitás, oldhatóság és más lényeges tulajdonságok),
b) egészségi és fizikai veszélyt előidéző tulajdonságok (reaktivitás, gyúlékonyság, toxicitás, további olyan 

tényezőkkel együtt, mint a szervezetre gyakorolt káros hatás módja, sérülési/halálozási arány és hosszú távú 
hatások, valamint – adott esetben – egyéb tulajdonságok),

c) környezeti veszélyt előidéző tulajdonságok (ökotoxicitás, perzisztencia, bioakkumuláció, hosszú távú 
környezeti terjedési potenciál, valamint – adott esetben – egyéb tulajdonságok),

d) amennyiben rendelkezésre áll, az anyag vagy keverék uniós besorolása,
e) információ az  anyagra nézve egyedi üzemi feltételekről (hőmérséklet, nyomás és – adott esetben – egyéb 

feltételek), amelyek között a veszélyes anyagot tárolják, felhasználják és/vagy rendellenes működés és vagy 
üzemzavar, tűz esetén feltételezhetően fennállhatnak.”

8. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez

 1. A KR. 1. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek)
„12. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal”

 2. A KR. 1. melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek)
„19. Fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalaik”

 3. A KR. 1. melléklet 59. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek)
„59. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal”

9. melléklet a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelethez

 1. A KR. 2. melléklet II. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(II. Speciális kivételek:)
„f ) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági okmányok;”

 2. A KR. 2. melléklet II. pontja a következő l) és m) alponttal egészül ki:
(II. Speciális kivételek:)
„l) sikertelen kézbesítés miatt a feladónak visszaküldött küldemények;
m) feladóhoz visszaérkezett tértivevények.”
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A Kormány 35/2015. (II. 27.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 28.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
156. § (1) bekezdésében a „március 1-jéig” szövegrész helyébe a „május 10-éig” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2015. (II. 27.) MvM rendelete
egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (4) bekezdése alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Győr 
(Győr-Moson-Sopron megye), 0680 és a 0681/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 21479 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Győr, 0680 és a 0681/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét 
jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

2. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Gönyű 
(Győr-Moson-Sopron megye), 1155/1 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 1779 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Gönyű, 1155/1 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, 
valamint a Gönyű, 1155/6 és a 092 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori útállomás maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

3. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom 
a Nagyszentjános (Győr-Moson-Sopron megye), 047/29 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 1771 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Nagyszentjános, 047/29 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett 
részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

4. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom 
a  Nagyszentjános (Győr-Moson-Sopron megye), 063 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 1785 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Nagyszentjános, 063 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét 
jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.
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5. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Ács 
(Komárom-Esztergom megye), 084, a 091/1, a 091/2, a 093/1, a 093/2, a 093/3, a 8329, a 8330, a 8331, a 8332, a 8333, 
a 8334, a 8335/1, a 8335/2, a 8336, a 8337, a 8338, a 8339/1, a 8339/2, a 8340, a 8341, a 8342, a 8343/1, a 8343/3, 
a 8343/4, a 8344/1, a 8344/2, a 8344/3, a 8344/4, a 8344/5, a 8345, a 8346/1, a 8346/2, a 8347/1, a 8347/2, a 8348, 
a 8349, a 8350, a 8351/1, a 8351/2, a 8352/1, a 8352/2, a 8353, a 8354, a 8355, a 8356/1, a 8356/2 és a 8357 helyrajzi 
számú ingatlan területén fekvő 26558 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az Ács, 084, a 091/1 és a 091/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett 
részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Ad Mures nevű katonai tábor 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

 (5) A  művelődési és közoktatási miniszter 66256/1992. számú határozatában védetté nyilvánított történeti-régészeti 
jelentőségű földterület védettségét – az  (1)  bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének 
kivételével – megszüntetem.

6. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Komárom 
(Komárom-Esztergom megye), 0301/28, a  0301/29, a  0301/30, a  0301/31, a  0301/32, a  0301/33, a  0301/34, 
a  0301/35, a  0301/37, a  0301/38, a  0301/39, a  0301/40, a  0301/41, a  0301/42, a  0301/43, a  0301/44, a  0301/45, 
a  0301/46, a  0301/47, a  0301/48, a  0301/49, a  0301/50, a  0301/51, a  0301/52, a  0301/53, a  0301/54, a  0301/55, 
a  0301/56, a  0301/57, a  0301/58, a  0301/59, a  0301/60, a  0301/61, a  0301/62, a  0301/63, a  0301/64, a  0301/65, 
a  0301/66, a  0301/67, a  0301/68, a  0301/69, a  0301/70, a  0301/71, a  0301/72, a  0301/73, a  0301/74, a  0301/75, 
a 0301/76, a 0301/87, a 0301/88, a 0301/89, a 0301/90, a 0301/91, a 0301/92, a 0301/93, a 0401/8, a 0401/9, a 0403/3, 
a  0403/16, a  0403/20, a  0403/22, a  0403/23, a  0403/24, a  0403/25, a  0403/26, a  0403/27, a  0403/28, a  0403/29, 
a  0403/30, a  0403/31, a  0403/32, a  0404, a  0405/3, a  0405/4, a  0405/5, a  0405/6, a  0405/7, a  0405/8, a  0405/9, 
a 0405/10, a 0406/1, a 0407/1, a 0407/3, a 0407/6, a 0407/7, a 4001/4, a 4001/6, a 4001/8, a 4832, a 4842, a 4843, 
a  4844/1, a  4844/2, a  4845/1, a  4845/2, a  4846/1, a  4846/2, a  4847/1, a  4847/2, a  4848, a  4859, a  4871, a  4872/1, 
a 4872/2, a 4873, a 4935/2, a 4948, a 4975/2, az 5135, az 5136, az 5137, az 5138/1, az 5138/2, az 5139/1, az 5139/2, 
az 5140, az 5141, az 5142, az 5143, az 5144, az 5153, az 5154, az 5155, az 5156, az 5157, az 5158, az 5159, az 5160, 
az  5168, az  5169, az  5170, az  5171, az  5172, az  5173, az  5174, az  5175, az  5176, az  5177/1, az  5177/2, az  5178/1, 
az 5178/2, az 5179, az 5180, az 5181, az 5182, az 5183, az 5184, az 5185, az 5186, az 5187, az 5197, az 5198, az 5199, 
az  5200, az  5201, az  5202, az  5203, az  5204, az  5205, az  5206, az  5207, az  5208, az  5209, az  5210, az  5211/1, 
az 5211/2, az 5212, az 5213, az 5214, az 5215, az 5216, az 5217, az 5218, az 5219, az 5220, az 5221, az 5222, az 5223, 
az  5224, az  5227/1, az  5227/2, az  5228, az  5229, az  5230, az  5231, az  5232, az  5233, az  5234, az  5235, az  5236, 
az 5237, az 5238, az 5239, az 5240, az 5241, az 5242/1, az 5242/2, az 5243, az 5244/1, az 5244/2, az 5245, az 5246, 
az 5247, az 5248, az 5249, az 5250/2, az 5251, az 5252, az 5253, az 5254, az 5255, az 5256, az 5257, az 5258, az 5259, 
az  5260, az  5261, az  5262, az  5263, az  5264/1, az  5264/2, az  5265, az  5266, az  5267, az  5268, az  5269, az  5270, 
az 5271, az 5272, az 5273, az 5274/1, az 5274/2, az 5275, az 5276, az 5277, az 5278/1, az 5278/2, az 5279/1, az 5279/2, 
az  5280, az  5281, az  5282, az  5283, az  5284, az  5285/1, az  5285/2, az  5286, az  5287, az  5288, az  5289, az  5290, 
az  5291, az  5292/1, az  5292/2, az  5293, az  5295, az  5296, az  5297, az  5298, az  5299, az  5300, az  5301, az  5302, 
az 5303, az 5304, az 5305, az 5306, az 5307, az 5308, az 5309/1, az 5309/2, az 5310/1, az 5310/2, az 5311, az 5312/1, 
az  5312/2, az  5313/1, az  5313/3, az  5313/4, az  5314/1, az  5314/3, az  5314/4, az  5315/2, az  5315/3, az  5315/4, 
az 5316/1, az 5316/2, az 5319/3, az 5322, az 5323/2, az 5323/3, az 5323/4, az 5325/2, az 5325/3, az 5325/4, az 5326/2, 
az  5326/4, az  5327/2, az  5327/3, az  5327/4, az  5328/2, az  5328/3, az  5328/4, az  5328/5, az  5333/2, az  5334/2, 
az  5334/3, az  5334/4, az  5335/4, az  5335/6, az  5335/7, az  5335/8, az  5335/9, az  5335/10, az  5336/2, az  5336/3, 
az  5336/4, az  5337/2, az  5337/3, az  5337/4, az  5338/2, az  5338/3, az  5338/4, az  5339/2, az  5339/3, az  5339/4, 
az 5340/2, az 5340/3, az 5340/4, az 5341/1, az 5341/2, az 5342/1, az 5343, az 5345/2, az 5345/4, az 5345/6, az 5346/1, 
az  5346/2, az  5347/3, az  5347/4, az  5348/1, az  5348/2, az  5348/3, az  5348/8, az  5348/9, az  5353/2, az  5353/3, 
az  5353/4, az  5354/2, az  5354/3, az  5354/4, az  5355/1, az  5356/2, az  5356/3, az  5356/4, az  5357/2, az  5357/3, 
az 5357/4, az 5359/2, az 5359/3, az 5359/4, az 5360/2, az 5360/4, az 5361/2, az 5361/3, az 5361/4, az 5362, az 5363, 
az 5364, az 5365/2, az 5365/3, az 5365/4, az 5366/2, az 5368, az 5369/4, az 5370, az 5371, az 5372, az 5373, az 5374, 
az 5375, az 5376, az 5377, az 5378, az 5379, az 5380, az 5381, az 5382, az 5383, az 5384, az 5385, az 5386, az 5387, 
az 5388, az 5389, az 5390, az 5391, az 5392, az 5393, az 5394, az 5395, az 5396, az 5397, az 5398, az 5399, az 5400, 
az  5401, az  5402, az  5403, az  5404, az  5405, az  5406, az  5407/2, az  5410/40, az  5410/41, az  5410/42, az  5410/43, 
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az  5410/44, az  5410/45, az  5410/46, az  5410/47, az  5410/48, az  5410/49, az  5410/50, az  5410/51, az  5410/52, 
az 5410/53, az 5410/54, az 5410/55, az 5410/56, az 5410/57, az 5410/122, az 5410/123, az 5410/124, az 5410/125, 
az  5410/126, az  5410/127, az  5410/128, az  5410/129, az  5410/130, az  5410/131, az  5410/132, az  5410/133, 
az  5410/134, az  5410/135, az  5410/136, az  5410/155, az  5410/156, az  5410/158, az  5410/160, az  5410/162, 
az  5410/163, az  5410/165, az  5410/167, az  5410/168, az  5410/169, az  5410/185, az  5410/187, az  5410/188, 
az  5410/189, az  5410/190, az  5410/191, az  5410/192, az  5410/193, az  5410/196, az  5410/197, az  5410/198, 
az  5410/199, az  5410/200, az  5410/201, az  5410/202, az  5410/204, az  5410/205, az  5410/206, az  5410/207, 
az  5410/208, az  5410/209, az  5410/211, az  5410/212, az  5410/213, az  5410/214, az  5410/215, az  5410/216, 
az  5410/217, az  5410/218, az  5410/219, az  5410/220, az  5410/221, az  5410/222, az  5410/223, az  5410/224, 
az  5410/225, az  5410/226, az  5410/229, az  5410/230, az  5410/231, az  5410/232, az  5410/233, az  5410/234, 
az  5410/235, az  5410/236, az  5410/237, az  5410/238, az  5410/239, az  5410/243, az  5410/244, az  5410/245, 
az  5410/246, az  5410/247, az  5410/248, az  5410/249, az  5410/250, az  5410/251, az  5410/252, az  5410/253, 
az  5410/254, az  5410/255, az  5410/256, az  5410/257, az  5410/258, az  5410/259, az  5410/262, az  5410/264, 
az  5410/265, az  5410/266, az  5411/1, az  5411/2, az  5411/3, az  5412, az  5413, az  5414, az  5415, az  5416, az  5417, 
az 5418, az 5419, az 5420, az 5421, az 5422, az 5423, az 5424, az 5429, az 5434, az 5435, az 5436, az 5437, az 5438, 
az 5439/1, az 5439/2, az 5440, az 5446/1, az 5446/2, az 5447, az 5448, az 5452, az 5453, az 5454, az 5455, az 5456, 
az 5457, az 5458, az 5459, az 5460/1, az 5460/2, az 5461, az 5462/1 és az 5462/2 helyrajzi számú ingatlan területén 
fekvő 52716 és 52725 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Komárom, 0301/69, a 0301/70, a 0301/71, a 0301/72, a 0301/73, a 0301/74, a 0301/75, 
a 0301/76, a 0301/87, a 0401/8, a 0401/9, a 0403/20, a 0403/29, a 0403/30, a 0403/31, a 0403/32, a 0406/1, a 0407/1, 
a 0407/6, a 4001/4, a 4001/6, a 4001/8, a 4832, a 4842, a 4843, a 4848, a 4859, a 4871, a 4872/1, a 4872/2, a 4873, 
a 4935/2, a 4948, a 4975/2, az 5135, az 5136, az 5137, az 5138/1, az 5142, az 5143, az 5144, az 5158, az 5159, az 5160, 
az  5168, az  5169, az  5186, az  5187, az  5197, az  5198, az  5199, az  5210, az  5223, az  5224, az  5227/1, az  5227/2, 
az  5228, az  5229, az  5243, az  5258, az  5311, az  5316/2, az  5319/3, az  5322, az  5323/2, az  5323/3, az  5323/4, 
az  5410/156, az  5410/163, az  5410/168, az  5410/169, az  5410/209, az  5410/246, az  5410/249, az  5410/250, 
az  5410/251, az  5410/252, az  5410/253, az  5410/254, az  5410/255, az  5410/256, az  5410/257, az  5410/258, 
az  5410/259, az  5410/262, az  5411/1, az  5411/3, az  5447, az  5448, az  5452, az  5453, az  5454, az  5456, az  5460/2, 
az  5461, az  5462/1 és az  5462/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint 
a Komárom, 0401/2, a 0401/3, a 0401/4, a 0401/5, a 0401/6, a 0401/10, a 0403/11, a 0403/13, a 0403/14, a 0403/19, 
a 0403/21, a 0403/34, a 0403/35, a 0403/36, a 0403/37, a 0406/2, a 0407/4, a 0407/5, az 5409, az 5410/10, az 5410/11, 
az  5410/12, az  5410/13, az  5410/14, az  5410/15, az  5410/16, az  5410/17, az  5410/18, az  5410/19, az  5410/20, 
az  5410/21, az  5410/22, az  5410/23, az  5410/24, az  5410/25, az  5410/26, az  5410/27, az  5410/28, az  5410/29, 
az  5410/30, az  5410/31, az  5410/32, az  5410/33, az  5410/34, az  5410/35, az  5410/36, az  5410/37, az  5410/38, 
az  5410/39, az  5410/58, az  5410/59, az  5410/60, az  5410/61, az  5410/62, az  5410/63, az  5410/64, az  5410/65, 
az  5410/66, az  5410/67, az  5410/68, az  5410/69, az  5410/70, az  5410/71, az  5410/72, az  5410/73, az  5410/74, 
az  5410/75, az  5410/76, az  5410/77, az  5410/78, az  5410/79, az  5410/80, az  5410/81, az  5410/82, az  5410/83, 
az  5410/84, az  5410/85, az  5410/86, az  5410/87, az  5410/88, az  5410/89, az  5410/90, az  5410/91, az  5410/92, 
az  5410/93, az  5410/94, az  5410/95, az  5410/96, az  5410/97, az  5410/98, az  5410/99, az  5410/100, az  5410/101, 
az  5410/102, az  5410/103, az  5410/104, az  5410/105, az  5410/106, az  5410/107, az  5410/108, az  5410/109, 
az  5410/110, az  5410/111, az  5410/112, az  5410/113, az  5410/114, az  5410/115, az  5410/116, az  5410/117, 
az  5410/118, az  5410/119, az  5410/120, az  5410/121, az  5410/138, az  5410/139, az  5410/140, az  5410/141, 
az  5410/142, az  5410/143, az  5410/144, az  5410/145, az  5410/146, az  5410/147, az  5410/148, az  5410/149, 
az  5410/150, az  5410/151, az  5410/152, az  5410/170, az  5410/172, az  5410/173, az  5410/174, az  5410/175, 
az  5410/176, az  5410/177, az  5410/178, az  5410/179, az  5410/180, az  5410/181, az  5410/182, az  5410/183, 
az 5410/260, az 5410/261 és az 5410/263 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Brigetio nevű katonai tábor és 
város maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

 (5) A  vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620–33/1951. számú döntésének 1.  pont a.  alpontjában, a  művelődési 
és közoktatási miniszter 86256/1992. számú határozatában és a  művelődési és közoktatási miniszter 
91843/1993.  számú határozatában védetté nyilvánított történeti-régészeti jelentőségű földterület védettségét 
–  az  (1)  bekezdés és az  egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a  régészeti lelőhely és 
a  műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a  régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 
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80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 32/2014. (IV. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint védetté 
nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével – megszüntetem.

7. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Komárom 
(Komárom-Esztergom megye), 0406/1 valamint az  Almásfüzitő (Komárom-Esztergom megye), 05/1, a  017 és 
a 021 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 28161 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Komárom, 0406/1 valamint az Almásfüzitő, 05/1, a 017 és a 021 helyrajzi számú ingatlan 
régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint az Almásfüzitő, 018, a 019/1, a 019/5 és a 019/6 helyrajzi számú 
ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

8. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Neszmély 
(Komárom-Esztergom megye), 0386/2 és a 0403 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62510 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Neszmély, 0386/2 és a 0403 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett 
részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

9. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Esztergom 
(Komárom-Esztergom megye), 0498/16 és a  0498/17 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2119 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az Esztergom, 0498/16 és a 0498/17 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem 
védett részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

10. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Esztergom 
(Komárom-Esztergom megye), 15627/1 és a  21157 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2163 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az  Esztergom, 15627/1 és a  21157 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem 
védett részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

11. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Pilismarót 
(Komárom-Esztergom megye), 0123 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2506 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Pilismarót, 0123 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, 
valamint a Pilismarót, 054 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.
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12. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Pilismarót 
(Komárom-Esztergom megye), 062 és a  0123 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2519 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Pilismarót, 062 és a  0123 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett 
részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

13. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Pilismarót 
(Komárom-Esztergom megye), 070 és a  0123 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2521 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Pilismarót, 070 és a  0123 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett 
részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

14. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Pilismarót 
(Komárom-Esztergom megye), 070 és a  0123 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2522 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Pilismarót, 070 és a  0123 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett 
részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

15. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Pilismarót 
(Komárom-Esztergom megye), 1891/4 és az  1891/5 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2525 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Pilismarót, 1891/4 és az  1891/5 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem 
védett részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

16. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom 
a  Pilismarót (Komárom-Esztergom megye), 0123, a  0148/19 és a  0149 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 
2511 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Pilismarót, 0123, a  0148/19 és a  0149 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként 
nem védett részét, valamint a Pilismarót, 0148/17 és a 0148/18 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori kiserőd maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

17. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Dömös 
(Komárom-Esztergom megye), 017/1 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2010 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.
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 (2) Régészeti védőövezetnek a Dömös, 017/5, a 017/6, a 017/7, a 017/8, a 017/9, a 017/10 és a 017/11 helyrajzi számú 
ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

18. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Dömös 
(Komárom-Esztergom megye), 013/20 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2001 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Dömös, 013/20 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, 
a  Dömös, 06 helyrajzi számú ingatlan „c elhagyott vízmeder” művelési ágú területét, valamint a  Dömös, 013/16, 
a 013/17, a 013/18, a 013/19, a 014 és a 016 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

19. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Dömös 
(Komárom-Esztergom megye), 651/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2016 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Dömös, 578/1, a 651/2 és a 651/3 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori két téglaégető kemence 

maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 

sorolom.

20. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Dömös 
(Komárom-Esztergom megye), 920 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2011 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Dömös, 920 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.
 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 

megőrzése, kutathatóságának biztosítása.
 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 

sorolom.

21. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Visegrád 
(Pest  megye), 045/2 és a  050 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 31055 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Visegrád, 045/2 és a  050 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett 
részét, valamint a Visegrád, 045/1, a 046, a 047/1, a 047/2 és a 051 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori erőd maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

 (5) A  művelődési miniszter 45196/1990. számú határozatában védetté nyilvánított történeti-régészeti jelentőségű 
földterület védettségét – az  (1)  bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének 
kivételével – megszüntetem.

22. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Visegrád 
(Pest  megye), 0100/2, az  1088, az  1089 és az  1090 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 32382 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Visegrád, 1088 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, 
valamint a Visegrád, 099, a 0100/1 és a 0101 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.



1786 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori erőd maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

 (5) A  művelődésügyi miniszter 48181/1971. számú határozatában védetté nyilvánított történeti-régészeti 
jelentőségű földterület védettségét – az  (1)  bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének 
kivételével – megszüntetem.

23. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Szentendre 
(Pest megye), 873, az  1044/1, az  1045, az  1046, az  1047, az  1048, az  1049, az  1053, az  1054, az  1060, az  1061, 
az  1062/1, az  1062/2, az  1063, az  1064/1, az  1064/3, az  1064/4, az  1065, az  1066, az  1067, az  1068, az  1069, 
az  1070, az  1071, az  1072, az  1073, az  1074, az  1075/3 és az  1147/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 
11521 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Szentendre, 1044/1 és az  1147/4 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként 
nem védett részét, valamint a Szentendre, 1050, az 1051, az 1052/1, az 1052/2, az 1055, az 1056, az 1057, az 1058, 
az 1075/1, az 1075/2, az 1075/6, és az 1147/3 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori, Ulcisia nevű katonai tábor 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

 (5) A  vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620–33/1951. számú döntésének 23.  pont b.  alpontjában, a  népművelési 
miniszter 8630–80110/1955. számú döntésében és a kulturális miniszter 28809/1980. számú határozatában védetté 
nyilvánított történeti-régészeti jelentőségű földterület védettségét – az  (1)  bekezdés szerint védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely területének kivételével – megszüntetem.

24. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Dunaújváros 
(Fejér megye), 680, a 681, a 685/2, a 685/5 és a 685/6 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 22663 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Dunaújváros, 680, a  681, a  685/2 és a  685/6 helyrajzi számú ingatlan régészeti 
lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2015. (II. 27.) MvM rendelete
a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló  
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés p) és q)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2.  §, a  3.  § és a  6.  § c)  pontja tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés 
q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. §  A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény és a  közérdekű kulturális érték nyilvántartásba vétele iránti 
kérelmet a Központnak kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az 1. mellékletben meghatározott adatokat.
(2) A nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény nyilvántartása tartalmazza:
a) a gyűjtemény nyilvántartási azonosítószámát,
b) a gyűjtemény megnevezését,
c) a tárgyjegyzéket, a tárgyak azonosításra alkalmas adatait, fényképeit,
d) a gyűjteményhez tartozó védett kulturális tárgy (javak) hatósági nyilvántartási azonosítószámát, valamint
e) a gyűjtemény nyilvános bemutatásának helyét.
(3) A közérdekű kulturális érték nyilvántartása tartalmazza:
a) a kulturális érték nyilvántartási azonosítószámát,
b) a kulturális érték megnevezését,
c) a tárgyjegyzéket, a tárgyak azonosításra alkalmas adatait, fényképeit, valamint
d) a kulturális érték nyilvános bemutatásának helyét és módját.”

2. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Központ nyilvántartásában kezelt adatok szolgáltatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha 
az adatszolgáltatás iránti kérelem
a) egy tárgyra terjed ki, 4500 forint,
b) több tárgyra terjed ki, a kérelemben szereplő első tárgy tekintetében 4500 forint, a kérelemben szereplő minden 
további tárgy tekintetében tárgyanként 1700 forint.
(2) A  nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény és a  közérdekű kulturális érték nyilvántartásba vételére irányuló 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
a) az elsőfokú eljárásban kérelmenként 5600 forint,
b) az elsőfokú döntést hozó hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés esetén 5600 forint.
(3) Az igazgatási szolgáltatási díj a Központ bevétele.
(4) A  jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat a kérelmezőnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az első fokú 
hatóság által hozott határozat a kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
(5) A díj visszatérítését a  jogorvoslati eljárás során hozott határozatban hivatalból kell elrendelni. A visszatérítésről 
az első fokon eljárt hatóság gondoskodik.”

3. §  Az R. 2. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  7.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat a  kérelmező a  Központnak 
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000 számú fizetési számlájára
a) átutalással,
b) készpénz átutalási megbízással, vagy
c) a Központ pénztárában a Központ javára történő készpénzbefizetéssel
fizeti meg.
(2) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor 
igazolni kell. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárásnak a 7. § szerinti megnevezését.
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(3) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében
a) a díjmentességre az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltakat,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,
c) az elévülésre az Itv. 86. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni úgy, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.
(4) A Központ a díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására a költségvetési szervekre vonatkozó beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabályi előírásokat alkalmazza.”

4. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

5. §  Az R.
a) 2. §-ában a „3–5. § szerinti” szövegrész helyébe a „3–5/A. § szerinti”,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „határozat” szövegrész helyébe a „végzés”,
c) 5. § (1) bekezdésében a „Kötv. 71. § f ) pontja” szövegrész helyébe a „Kötv. 71. § (2) bekezdés c) pontja”
szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R.
a) 4. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 4. § (2) bekezdés d) pontja, valamint
c) 12. §-a.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelethez

 1.  A nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalma
1.1. A gyűjtemény tulajdonosa
1.2. A gyűjtemény kezelésére jogosult neve
1.3. A gyűjtemény őrzési és bemutatási helye
1.4. A gyűjteményhez tartozó kulturális javak összesített darabszáma/mennyisége és jegyzéke (azonosításra 

alkalmas leíró adatokkal, fényképekkel)
1.5. A gyűjtemény kiemelkedő tudományos vagy kulturális jelentőségének leírása
1.6. A gyűjtemény kiemelkedő tudományos vagy kulturális jelentőségét igazoló szakirodalmi és egyéb 

dokumentációk (bibliográfia, katalógus, értékbecslés)
1.7. A gyűjteményhez tartozó védett kulturális tárgy (javak) jegyzéke (azonosításra alkalmas leíró adatokkal, 

fényképekkel)
1.8. A gyűjtemény kutatói és látogatói hozzáférésének időpontjai (rendszeressége)

 2. A közérdekű kulturális érték nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalma
2.1. A kulturális érték tulajdonosa
2.2. A kulturális érték kezelésére jogosult neve
2.3. A kulturális érték őrzési és bemutatási helye
2.4. A kulturális érték jelentőségének leírása
2.5. A kulturális érték leírása vagy jegyzéke (azonosításra alkalmas leíró adatokkal, fényképekkel) és összesített 

darabszáma/mennyisége
2.6. A kulturális érték nyilvánosság számára történő hozzáférésének módja és időpontja (rendszeressége)”
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2015. (II. 27.) MvM rendelete
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 10/2015. (II. 27.) MVM rendelethez
„Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)
 

ÖVTJ-kód 2015 ÖVTJ 2015 megnevezés

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

011 Nem évelő növény termesztése

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

011102 Máktermesztés

0112 Rizstermesztés

011201 Rizstermesztés

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

0114 Cukornádtermesztés

011401 Cukornádtermesztés

0115 Dohánytermesztés

011501 Dohánytermesztés

0116 Rostnövénytermesztés

011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.

011602 Kendertermesztés 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.

011902 Dísznövény- és virágtermesztés

011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)

011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)

012 Évelő növény termesztése

0121 Szőlőtermesztés

012101 Szőlőtermesztés 

0122 Trópusi gyümölcs termesztése

012201 Trópusi gyümölcs termesztése 
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0123 Citrusféle termesztése

012301 Citrusfélék termesztése

0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése

012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése 

0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127 Italgyártási növény termesztése

012701 Italgyártási növény termesztése

0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.

012802 Gyógynövénytermesztés 

012803 Gyógyszeralapanyag-termesztés 

0129 Egyéb évelő növény termesztése

012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.

012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység

012903 Karácsonyfa termesztése

013 Növényi szaporítóanyag termesztése

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése

013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.

013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés

013003 Gyümölcs-, szőlő-, díszfaiskola

013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése

014 Állattenyésztés

0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése

0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0143 Ló, lóféle tenyésztése

014301 Ló, lóféle tenyésztése

0144 Teve, teveféle tenyésztése

014401 Teve, teveféle tenyésztése

0145 Juh, kecske tenyésztése

014501 Juh, kecske tenyésztése

0146 Sertéstenyésztés

014601 Sertéstenyésztés

0147 Baromfitenyésztés

014701 Baromfitenyésztés

0149 Egyéb állat tenyésztése

014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.

014902 Méhészet

014903 Hobbiállat tenyésztése

014904 Egyéb állati termékek termelése

014905 Nyúl tenyésztése

015 Vegyes gazdálkodás

0150 Vegyes gazdálkodás
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015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)

016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.

016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel

016103 Mezőgazdasági kártevőírtás

016104 Beporzási szolgáltatás

0162 Állattenyésztési szolgáltatás

016201 Állattenyésztési szolgáltatás

0163 Betakarítást követő szolgáltatás

016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

016303 Gyógynövény előkészítés

0164 Vetési célú magfeldolgozás

016401 Vetési célú magfeldolgozás

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás 

02 Erdőgazdálkodás

021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

022 Fakitermelés

0220 Fakitermelés

022001 Fakitermelés saját jogon

022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)

023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)

023002 Éti csiga gyűjtése

024 Erdészeti szolgáltatás

0240 Erdészeti szolgáltatás

024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

024002 Erdészeti bérmunka

024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában

03 Halászat, halgazdálkodás

031 Halászat

0311 Tengeri halászat

031101 Tengeri halászat

0312 Édesvízi halászat

031201 Édesvízi halászat

032 Halgazdálkodás

0321 Tengeri halgazdálkodás

032101 Tengeri halgazdálkodás

0322 Édesvízihal-gazdálkodás

032201 Édesvízi halgazdálkodás

05 Szénbányászat
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051 Feketeszén-bányászat

0510 Feketeszén-bányászat

051001 Feketeszén-bányászat

052 Barnaszén-, lignitbányászat

0520 Barnaszén-, lignitbányászat

052001 Barnaszén-, lignitbányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

061 Kőolaj-kitermelés

0610 Kőolaj-kitermelés

061001 Kőolaj-kitermelés

062 Földgázkitermelés

0620 Földgázkitermelés

062001 Földgázkitermelés

07 Fémtartalmú érc bányászata

071 Vasércbányászat

0710 Vasércbányászat

071001 Vasércbányászat

072 Egyéb fém érc bányászata

0721 Urán-, tóriumérc-bányászat

072101 Urán-, tóriumérc-bányászat

0729 Színesfém érc bányászata

072901 Színesfém érc bányászata m.n.s.

072902 Aranymosás kézi erővel

08 Egyéb bányászat 

081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

0811 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

081101 Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.

081102 Építőkő, díszítőkő fejtése

081103 Pala bányászata

0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat

081201 Kavics-, homokbányászat

081202 Agyag-, kaolinbányászat

089 M.n.s. bányászat

0891 Vegyi ásvány bányászata

089101 Vegyi ásvány bányászata

0892 Tőzegkitermelés 

089201 Tőzegkitermelés 

0893 Sókitermelés

089301 Sókitermelés

0899 Egyéb m.n.s. bányászat

089901 M.n.s. egyéb bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

0910 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

091001 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

099 Egyéb bányászati szolgáltatás

0990 Egyéb bányászati szolgáltatás
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099001 Egyéb bányászati szolgáltatás

10 Élelmiszergyártás

101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás

101101 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101102 Vágóállatok vágása

101103 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

101201 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101202 Baromfikopasztás

101203 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

101301 Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101302 Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101303 Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése

101304 Húskonzervek gyártása

101305 Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

101306 Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás

102001 Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)

102002 Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

103101 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból) 

103102 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

103201 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

103202 Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103203 Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103204 Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

103901 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.

103902 Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103903 Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)

103904 Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103905 Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)

103910 Egyéb zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

104 Növényi, állati olaj gyártása

1041 Olaj gyártása

104101 Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

104102 Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1042 Margarin gyártása

104201 Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

104202 Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból)

105 Tejfeldolgozás

1051 Tejtermék gyártása
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105101 Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

105102 Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből)

105103 Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből)

1052 Jégkrém gyártása

105201 Jégkrém gyártása

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

1061 Malomipari termék gyártása

106101 Malomipari termék gyártása m.n.s.

106102 Gabonafélék bérdarálása

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

106201 Keményítő, keményítőtermék gyártása

107 Pékáru, tésztafélék gyártása

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

107101 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.

107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

107201 Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.

107202 Keksz- és ostyagyártás

107203 Mézeskalács-készítés

1073 Tésztafélék gyártása

107301 Tésztafélék gyártása

108 Egyéb élelmiszer gyártása

1081 Cukorgyártás

108101 Cukorgyártás

1082 Édesség gyártása

108201 Édesség gyártása m.n.s.

108202 Cukorkakészítés

108203 Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása

108204 Kakaó és kakaókészítmények gyártása

1083 Tea, kávé feldolgozása

108301 Tea, kávé feldolgozása

108302 Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)

108303 Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

108401 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

108402 Paprika darálása, mesterséges szárítása

108403 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1085 Készétel gyártása

108501 Készétel gyártása

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

108601 Homogenizált, diétás étel gyártása

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108901 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108902 Étrendkiegészítő gyártása

109 Takarmány gyártása

1091 Haszonállat-eledel gyártása
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109101 Haszonállat-eledel gyártása

1092 Hobbiállat-eledel gyártása

109201 Hobbiállat-eledel gyártása

11 Italgyártás

110 Italgyártás

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

110101 Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.

110102 Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

110103 Etilalkohol gyártása

110104 Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)

1102 Szőlőbor termelése 

110201 Bortemelés (nem saját termelésű alapanyagól) m.n.s.

110202 Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)

110203 Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)

110204 Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

1103 Gyümölcsbor termelése

110301 Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

110302 Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból)

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

110401 Egyéb nem desztilált, erjeszett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

110402 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1105 Sörgyártás

110501 Sörgyártás

1106 Malátagyártás

110601 Malátagyártás

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

110701 Ásványvíz és forrásvíz palackozása 

110702 Szikvízkészítés

110703 Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása

12 Dohánytermék gyártása

120 Dohánytermék gyártása

1200 Dohánytermék gyártása

120001 Dohánytermék gyártása

13 Textília gyártása

131 Textilszálak fonása

1310 Textilszálak fonása

131001 Textilszálak fonása

132 Textilszövés

1320 Textilszövés

132001 Textilszövés m.n.s.

132003 Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése

133 Textilkikészítés

1330 Textilkikészítés

133001 Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.

133002 Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés

139 Egyéb textiláru gyártása

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
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139101 Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s.

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

139201 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.

139202 Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése

139203 Gobelinvarrás

1393 Szőnyeggyártás

139301 Szőnyeggyártás m.n.s.

139302 Népművészeti szőnyegkészítés

1394 Kötéláru gyártása

139401 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

139501 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

139601 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

139901 M.n.s. egyéb textiltermék gyártása

139902 Gombkötés és paszománytermék gyártása

139903 Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban)

139904 Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés

139905 Kézimunka-előnyomás

139906 Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés

139907 Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése

14 Ruházati termék gyártása

141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

1411 Bőrruházat gyártása

141101 Bőrruházat gyártása m.n.s.

141102 Bőrruházati termék összeállítása

1412 Munkaruházat gyártása

141201 Munkaruházat gyártása

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

141301 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s.

141302 Felsőruházati termék összeállítása

141303 Egyenruházat gyártása

141304 Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése

1414 Alsóruházat gyártása

141401 Alsóruházat gyártása m.n.s.

141402 Alsóruházati termék összeállítása

141403 Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

141901 Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s.

141902 Fürdőruhakészítés

141903 Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása

141904 Textil alapanyagú lábbeli gyártása

141905 Bébiruházat gyártása

141906 Egyéb ruházati termékek összeállítása

141907 Speciális versenysportruházat gyártása

141908 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése
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142 Szőrmecikk gyártása

1420 Szőrmecikk gyártása

142001 Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s.

142002 Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

143101 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s.

143102 Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása

143103 Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 

143901 Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s.

143902 Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása

143903 Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

151101 Bőrkikészítés

151102 Szőrmekikészítés és -festés

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

151201 Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s.

151202 Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése

151203 Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés)

151204 Nyergesáru, lószerszám gyártása

151205 Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

152 Lábbeligyártás

1520 Lábbeligyártás

152001 Lábbeligyártás m.n.s.

152002 Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

161 Fűrészárugyártás

1610 Fűrészárugyártás

161001 Fűrészárugyártás m.n.s.

161002 Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1621 Falemezgyártás

162101 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás

162201 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

162301 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

162401 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

162901 Fatömegcikkgyártás m.n.s.

162902 Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása

162903 Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése

162904 Fa alapanyagú dísztárgykészítés
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162905 Parafa-, fonottáru gyártása

162906 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése

162907 Brikett, pellet gyártása

17 Papír, papírtermék gyártása

171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

171101 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

171201 Papírgyártás

172 Papírtermék gyártása

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

172101 Papír csomagolóeszköz gyártása

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

172201 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723 Irodai papíráru gyártása

172301 Irodai papíráru gyártása

1724 Tapétagyártás

172401 Tapétagyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

172901 Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása

172902 Papíralapú dísztárgykészítés

172903 Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

181 Nyomdai tevékenység

1811 Napilapnyomás

181101 Napilapnyomás

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

181201 Könyv- és zeneműnyomás

181202 Időszaki kiadvány nyomása

181203 Egyéb nyomdai termékek nyomása

181204 Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

181301 M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység

181302 Kiegészítő nyomdai tevékenység

181303 Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181401 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181402 Egyéb nyomtatott papírtermék kötése

182 Egyéb sokszorosítás

1820 Egyéb sokszorosítás

182001 Hangfelvétel-sokszorosítás

182002 Videofelvétel sokszorosítása

182003 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

191 Kokszgyártás

1910 Kokszgyártás

191001 Kokszgyártás
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192 Kőolaj-feldolgozás

1920 Kőolaj-feldolgozás

192001 Kőolaj-feldolgozás m.n.s.

192002 Szén- és tőzegbrikett gyártása

20 Vegyi anyag, termék gyártása

201 Vegyi alapanyag gyártása

2011 Ipari gáz gyártása

201101 Ipari gáz gyártása

2012 Színezék, pigment gyártása

201201 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

201301 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

201401 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201501 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201502 Virágföld előállítása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

201601 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

201701 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

203 Festék, bevonóanyag gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

203001 Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s.

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

204101 Tisztítószer gyártása m.n.s.

204102 Szappankészítés

2042 Testápolási cikk gyártása

204201 Testápolási cikk gyártása

204202 Kézműves szappanok készítése

205 Egyéb vegyi termék gyártása

2051 Robbanóanyag gyártása

205101 Robbanóanyag gyártása

2052 Ragasztószergyártás

205201 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

205301 Illóolajgyártás

2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

205901 Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s. 

205902 Fényképészeti vegyi anyag gyártása

205903 Tinta-, tusgyártás

206 Vegyi szál gyártása

2060 Vegyi szál gyártása
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206001 Vegyi szál gyártása

21 Gyógyszergyártás

211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

211001 Gyógyszeralapanyag-gyártás

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

212001 Gyógyszerkészítmény gyártása

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

221 Gumitermék gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

221101 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása m.n.s.

221102 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

221901 Egyéb gumitermék gyártása

222 Műanyag termék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

222101 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása m.n.s.

222102 Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

222201 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223 Műanyag építőanyag gyártása

222301 Műanyag építőanyag gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

222901 Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.

222903 Gravírozás, festés műanyagra bérmunkában

23 Nemfém ásványi termék gyártása

231 Üveg, üvegtermék gyártása

2311 Síküveggyártás

231101 Síküveggyártás m.n.s.

231102 Síküveg csiszolása

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

231201 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás

231301 Egyéb öblösüveggyártás

231302 Népi iparművészeti és iparművészeti öblösüveg készítése

231303 Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában

231304 Öblösüveg csiszolása

2314 Üvegszálgyártás

231401 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

231901 Műszaki üvegtermék gyártása m.n.s.

231902 Népi iparművészeti és iparművészeti díszüveg készítése

231903 Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés

231904 Gravírozás, festés műszaki, egyéb üvegre bérmunkában

231906 Műszaki üveg csiszolása

232 Tűzálló termék gyártása



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 1801

2320 Tűzálló termék gyártása

232001 Tűzálló termék gyártása

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233101 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233102 Népi iparművészeti és iparművészeti kályhacsempék készítése

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

233201 Égetett agyag építőanyag gyártása

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

2341 Háztartási kerámia gyártása

234101 Egyéb háztartási kerámia gyártása

234102 Népi iparművészeti és iparművészeti háztartási kerámia- és fazekastermék készítése

234103 Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

234201 Egészségügyi kerámia gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

234301 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

234401 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

234901 Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása

234902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti kerámia- és fazekastermék készítése

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

2351 Cementgyártás

235101 Cementgyártás

2352 Mész-, gipszgyártás

235201 Mészgyártás (mészoltás, mészégetés)

235202 Gipszgyártás

235203 Dolomitgyártás

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2361 Építési betontermék gyártása

236101 Építési betontermék gyártása

2362 Építési gipsztermék gyártása

236201 Építési gipsztermék gyártása

2363 Előre kevert beton gyártása

236301 Előre kevert beton gyártása

2364 Habarcsgyártás

236401 Habarcsgyártás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

236501 Egyéb szálerősítésű cement gyártása

236502 Vályogvetés

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

236901 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

237 Kőmegmunkálás

2370 Kőmegmunkálás

237001 Kőmegmunkálás

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
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2391 Csiszolótermék gyártása

239101 Csiszolótermék gyártása

2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

239901 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. 

24 Fémalapanyag gyártása

241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

241001 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

242 Acélcsőgyártás

2420 Acélcsőgyártás

242001 Acélcsőgyártás

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

243101 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

243201 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

243301 Hidegen alakított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

243401 Acélhuzalgyártás

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

2441 Nemesfémgyártás

244101 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

244201 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

244301 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

244401 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

244501 Egyéb nem vas fém gyártása

245 Fémöntés

2451 Vasöntés

245101 Vasöntés m.n.s.

245102 Öntöttvas cső gyártása

2452 Acélöntés

245201 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

245301 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

245401 Egyéb nem vas fém öntése

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

2511 Fémszerkezet gyártása

251101 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

251201 Fém épületelem gyártása
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252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

252101 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

252901 Fémtartály gyártása

253 Gőzkazán gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

253001 Gőzkazán gyártása

254 Fegyver-, lőszergyártás

2540 Fegyver-, lőszergyártás

254001 Fegyver-, lőszergyártás

255 Fémalakítás, porkohászat

2550 Fémalakítás, porkohászat

255001 Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés

255002 Porkohászat

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

2561 Fémfelület-kezelés

256101 Fémfelület-kezelés

256102 Gravírozás fémfelületre, bérmunkában

2562 Fémmegmunkálás

256201 Fémmegmunkálás m.n.s.

256202 Fém hegesztése, forrasztása

256203 Fém esztergálása

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

2571 Evőeszköz gyártása

257101 Evőeszköz gyártása

257102 Népi iparművészeti és iparművészeti kés készítés

2572 Lakat-, zárgyártás

257201 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

257301 Kéziszerszámgyártás

257302 Gépszerszámgyártás

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

259101 Vas, acél tárolóeszköz gyártása

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

259201 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593 Huzaltermék gyártása

259301 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

259401 Kötőelem, csavar gyártása

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259901 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259902 Fém dísztárgy készítése

259903 Népi iparművészeti és iparművészeti fémműves termék készítése

259904 Háztartási és egyéb fém tömegcikk gyártása

259905 Bronz, rézműves díszműáru és hasonló termék gyártása
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26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

261101 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

261201 Elektronikai áramköri kártya gyártása

262 Számítógép, perifériás egység gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

262001 Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.

262002 Számítógépmodulok összeszerelése

263 Híradás-technikai berendezés gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

263001 Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

264001 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

265 Műszer-, óragyártás

2651 Mérőműszergyártás

265101 Mérőműszer gyártása

2652 Óragyártás

265201 Óragyártás

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

266001 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

267 Optikai eszköz gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

267001 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

268001 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

271101 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

271201 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

272001 Akkumulátor, szárazelem gyártása

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

273101 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

273201 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

273301 Szerelvény gyártása

274 Villamos világítóeszköz gyártása
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2740 Villamos világítóeszköz gyártása

274001 Villamos világítóeszköz gyártása

275 Háztartási készülék gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

275101 Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s.

275102 Elektromos fűtőberendezés gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

275201 Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s.

275202 M.n.s. fűtőberendezés gyártása

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

279001 Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.

279002 Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása

279003 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása

28 Gép, gépi berendezés gyártása

281 Általános rendeltetésű gép gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

281101 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, -közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

281201 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

281301 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

281401 Csap, szelep gyártása

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

281501 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

282101 Ipari kemence gyártása

282102 Sütőipari villamos kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

282201 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

282301 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

282401 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

282501 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

282901 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283002 Mezőgazdasági traktor gyártása

284 Szerszámgépgyártás

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

284101 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
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2849 Egyéb szerszámgép gyártása

284901 Egyéb szerszámgép gyártása

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

289101 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

289201 Bányászati, építőipari gép gyártása

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

289301 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

289401 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

289501 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

289601 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

289901 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

29 Közúti jármű gyártása

291 Közúti gépjármű gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

291001 Közúti gépjármű gyártása

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

292001 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s.

292002 Konténer, szállítótartály gyártása

292003 Lakókocsi, mobilotthon berendezésének kialakítása

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

293101 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

293201 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

301 Hajó, csónak gyártása

3011 Hajógyártás

301101 Hajógyártás

3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása

301201 Szabadidő-, sporthajó gyártása

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

302001 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

303 Légi, űrjármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

303001 Légi, űrjármű gyártása

304 Katonai harcjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

304001 Katonai harcjármű gyártása

309 Egyéb jármű gyártása
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3091 Motorkerékpár gyártása

309101 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

309201 Kerékpár gyártása

309202 Mozgássérültek kocsijának gyártása

3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása 

309901 M.n.s. egyéb jármű gyártása 

31 Bútorgyártás

310 Bútorgyártás

3101 Irodabútor gyártása

310101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

310201 Konyhabútorgyártás m.n.s.

310202 Népi iparművészeti és iparművészeti konyhabútor készítése

3103 Ágybetét gyártása

310301 Ágybetét gyártása

3109 Egyéb bútor gyártása

310901 Egyéb m.n.s. bútor gyártása

310902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti bútor készítése

310904 Bútorgyártás befejező műveletei

310905 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottbútor-készítés

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

321 Ékszergyártás

3212 Ékszergyártás

321201 Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése

321202 Ékszer gyártása, átalakítása

321204 M.n.s. ékszergyártás

3213 Divatékszer gyártása

321301 Divatékszer gyártása m.n.s.

321302 Tűzzománc dísztárgy, divatékszer készítése

321304 Népi iparművészeti és iparművészeti divatékszer, díszműáru készítése

321305 Fűzöttgyöngy-készítés

322 Hangszergyártás

3220 Hangszergyártás

322001 Hangszergyártás

322002 Népi iparművészeti és iparművészeti hangszer készítése

323 Sportszergyártás

3230 Sportszergyártás

323001 Sportszergyártás m.n.s.

323002 Bőr sportkesztyű, -fejfedő gyártása

324 Játékgyártás

3240 Játékgyártás

324001 Játékgyártás m.n.s.

324002 Népi iparművészeti és iparművészeti játékok készítése

324003 Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása

324004 Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása

325 Orvosi eszköz gyártása
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3250 Orvosi eszköz gyártása

325001 Egyéb orvosi műszer gyártása m.n.s.

325002 Gyógyászati segédeszköz gyártása

325003 Fogműves, fogtechnikus

325004 Gyógyászati segédeszköz gyártása (egészségügyi szolgáltatásként)

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

3291 Seprű-, kefegyártás

329101 Seprű-, kefegyártás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 

329901 Egyéb vegyes jellegű ipari termék gyártása m.n.s.

329902 Koporsókészítés

329903 Védő-és biztonsági felszerelések gyártása

329904 Ernyőkészítés

329905 Kézi szita- és rostakészítés

329906 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti termékek készítése

329907 Fésű-, hajcsatkészítés

329908 Gomb-, patent-, húzózárkészítés

329909 Parókakészítés

329910 Gyertyaöntés, gyertyamártás

329911 Művirág-, műgyümölcs-készítés

329912 Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, -készülék- és -modell-készítés

329913 Írószerkészítés, bélyegzőkészítés

329914 Preparátori tevékenység (állatkitömés)

329916 Dekorációs szolgáltatás

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 

3311 Fémfeldolgozási termék javítása

331101 Fémszerkezet javítása

331102 Konténer javítása

331103 Fegyver-, fegyverrendszer javítása

331104 Zár, -szerkezet javítása

331105 Vas, acél tárolóeszköz javítása

331106 Fémtartály javítása

331110 Fűtési kazán, radiátor javítása          

331111 Gőzkazán javítása

331113 Könnyűfém csomagolóeszköz javítása

331114 Huzaltermék javítása

331115 Kötőelem, csavar javítása

331116 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása

331117 Kéziszerszám javítás

3312 Ipari gép, berendezés javítása 

331201 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása

331202 Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása

331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása

331205 Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái)

331206 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása

331207 M.n.s. egyéb speciális gép javítása
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331208 Papíripari gép javítása

331209 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása

331210 Bányászati, építőipari gép javítása

331211 Kohászati gép javítása

331212 Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása

331213 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása

331214 Mezőgazdasági traktor javítása

331215 Ipari kemence javítása

331216 Ipari, technológiai csap, szelep javítása

331217 Szivattyú, kompresszor javítása

331220 Motor, turbina javítása (légi, közúti járműmotor nélkül)

331221 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása

331222 Emelő-, anyagmozgató gép javítása

331223 Csapágy, erőátviteli elem javítása

331224 Műanyag-, gumifeldolgozó gép javítása

331225 Gépek elektromos javítása

3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása

331301 Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s.

331302 Orvosi, sebészeti berendezés javítása

331303 Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása

331304 Ipari folyamatirányító rendszer javítása

331305 Professzionális időmérő műszer javítása

331306 Professzionális híradás-technikai termék javítása

3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása

331401 M.n.s. egyéb villamos iparigép, készülék javítása

331402 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, újratekercselése

331403 Transzformátor javítása

331404 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása

3315 Hajó, csónak javítása

331501 Hajó, csónak javítása m.n.s.

331502 Szabadidő-, sporthajó javítása

331503 Halászhajó javítása

3316 Repülőgép, űrhajó javítása

331601 Légi-, űrjármű javítása

3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása

331701 Vasúti, kötöttpályás jármű javítása

331702 Mozgássérültek kocsijának javítása

331703 Nem gépi meghajtású egyéb jármű javítása

331704 M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása

3319 Egyéb ipari eszköz javítása

331901 Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása

331902 Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása

331903 Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása

331904 Tároló fatermék, rakodólap javítása

331905 Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)

331906 Műanyag termékek javítása

331908 Csiszolótermék javítása
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331910 Műszaki üvegtermék javítása

331912 M.n.s. egyéb ipari eszköz javítása

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

332001 M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése

332002 Erőátviteli elem üzembe helyezése

332003 Kemence üzembe helyezése

332005 Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése

332007 Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti járműmotor nélkül)

332008 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése

332009 Fűtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése

332010 Emelő-, anyagmozgató gép üzembe helyezése

332011 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése

332012 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése

332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése

332014 Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése

332015 Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése

332016 Kohászati gép üzembe helyezése

332018 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése

332019 Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe helyezése

332020 Papíripari gép üzembe helyezése

332021 Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése

332022 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése

332023 Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése

332024 Mérőműszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérők)

332026 Fém tárolóeszköz üzembe helyezése

332027 Zár, -szerkezet üzembe helyezése

332029 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése

332030 M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése

332031 M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése

332032 Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése

332033 Gőzkazán üzembe helyezése

332035 Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése

332036 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

332037 Fémtartály üzembe helyezése

332038 Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb 
társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése

332039 Irodagép üzembe helyezése

332040 Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése

332041 Hangszer üzembe helyezése

332042 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése

332043 Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése

332044 Technológiai csővezeték rendszer kiépítése és üzembe helyezése

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

351 Villamosenergia-termelés, -ellátás

3511 Villamosenergia-termelés

351101 Engedélyhez nem kötött erőmű működtetése
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351102 Szélerőmű működtetése

3514 Villamosenergia-kereskedelem

351401 Ügyfélszerzés villamosenergia-szolgáltató részére

352 Gázellátás

3523 Gázkereskedelem

352301 Ügyfélszerzés gázszolgáltató részére

353 Gőzellátás, légkondicionálás

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

353001 Fogyasztói hőszolgáltatás

353002 Képesítéshez kötött kazán-kezelés

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360001 Vízóra hitelesítése

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370001 Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése

370002 Szennyvízszippantás

38 Hulladékgazdálkodás

381 Hulladékgyűjtés

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

381101 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése

381201 Veszélyes hulladék gyűjtése

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102 Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382201 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

383 Hulladékanyag hasznosítása

3831 Használt eszköz bontása

383103 Gépjármű bontása

383104 Egyéb eszköz bontása

3832 Hulladék újrahasznosítása

383205 Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból

383206 Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból

383207 Brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s.

390002 Területtisztítás

41 Épületek építése

411 Épületépítési projekt szervezése

4110 Épületépítési projekt szervezése
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411001 Épület építési beruházás szervezése

412 Lakó- és nem lakó épület építése

4120 Lakó- és nem lakó épület építése

412001 Épületfelújítási munkák

412002 Lakó- és nem lakóépület kivitelezése

412003 Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész 
állapotban

412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása

412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412007 Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

42 Egyéb építmény építése

421 Út, vasút építése

4211 Út, autópálya építése

421101 Útépítés

421103 Útburkolati jelek festése

421104 Repülőtéri kifutópálya-építés

421105 Útfelújítás, karbantartás

4212 Vasút építése

421201 Vasút építése

421202 Városi kötöttpályás vasút építése

4213 Híd, alagút építése

421301 Hídépítés

421302 Alagút építés

422 Közműépítés

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422101 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.

422102 Vízi-csatorna közműépítés

422103 Gáz és egyéb energia csővezeték építése

422104 Automata öntözőrendszer telepítése

422105 Kútfúrás

422106 Kútásás

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422202 Elektromos közmű építése

422203 Távközlési, telekommunikációs hálózat építés

422204 Erőmű építése

429 M.n.s. egyéb építmény építése

4291 Vízi létesítmény építése

429101 Vízi létesítmény építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

429901 Egyéb m.n.s. építés

429904 Sportpályák építése

43 Speciális szaképítés

431 Bontás, építési terület előkészítése

4311 Bontás

431101 Bontás kézi erővel

431102 Robbantással végzett épületbontás
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431103 Bontás géppel

4312 Építési terület előkészítése

431201 Gépi földmunkák végzése

431202 Kézi földmunka végzése

431203 Építési terület előkészítése m.n.s.

4313 Talajmintavétel, próbafúrás

431301 Talajmintavétel, próbafúrás

432 Épületgépészeti szerelés

4321 Villanyszerelés

432101 Egyéb villanyszerelés

432102 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat 
kiépítése, javítása

432103 Antennaszerelés (helyhez kötött)

432104 Napelem szerelése

432105 Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

432201 Gázvezeték szerelés

432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)

432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés

432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése

432205 Napkollektor szerelése

432206 Gázkészülék szerelés

432207 Beépített tűzoltóberendezés szerelése

432208 Fűtőberendezés szerelése

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

432901 Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés

432902 Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése

432903 Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése

432904 Felvonó, mozgólépcső karbantartás, -javítás

432906 Hang- és hőszigetelés

432907 Árnyékoló, napellenző, ponyvatető, árnyékolástechnika felszerelése, javítása

432908 Épületszerkezetek tűzállóvá tétele

433 Befejező építés

4331 Vakolás

433101 Vakolás m.n.s.

433102 Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)

433103 Gipszkartonszerelés, száraz építészet

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

433202 Redőny, reluxa felszerelése, javítása

433203 Nyílászáró beszerelése

433204 Álmennyezet-, álpadló-szerelés

433206 Beépített bútor beszerelése, javítása

433207 M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása

4333 Padló-, falburkolás

433301 Épületburkoló-ipari munkák

433302 Melegburkolás és parkettázás

433303 Mozaik díszítés, márvány, gránit és palamunka
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433305 Tapétázás

433307 Térburkolás

433308 Hidegburkolás

4334 Festés, üvegezés

433401 Festés, mázolás

433402 Üvegezés

433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme

433404 Acélszerkezetek korrózióvédelme

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

433901 Egyéb befejező építés m.n.s.

433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen

433903 Betonfúrás és -vágás, szögbelövés,

439 Egyéb speciális szaképítés

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

439101 Tetőfedés, héjalás

439102 Bádogozás

439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás)

4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439901 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439902 Vízszigetelés

439903 Állványozás

439904 Kőművesmunka

439905 Cserépkályha- és kandallóépítés

439906 Vasbetonszerelés

439907 Kazán és kemence kőművesmunkái

439908 Gázkéményszerelés

439909 Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel

439910 Zsaluzás, dúcolás

439911 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése

439913 Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

439915 Építmény acélszerkezetének összeszerelése

439916 Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása

439918 Mélyalapozás

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

451 Gépjármű-kereskedelem

4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

451101 Személygépjármű-, könnyűgépjármű nagykereskedelme

451102 Használt személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451103 Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451104 Személygépjármű, könnyűgépjármű külkereskedelme

451105 Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme

4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem

451901 Egyéb gépjármű nagykereskedelme

451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme

451903 Egyéb gépjármű kiskereskedelme

451904 Egyéb gépjármű külkereskedelme

451905 Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelme
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452 Gépjárműjavítás, -karbantartás

4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás

452001 Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás

452002 Gumiabroncs, -tömlő javítás, centírozás

452003 Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

452004 Egyéb gépjármű javítása és karbantartása

452005 Gépjármű elektromos rendszerének javítása

452006 Gépjárműmosás

452007 Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédőjére vagy más 
részeire

452008 Gépjármű részegység és alkatrész javítás

453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

453101 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem m.n.s.

453102 Gépjárműalkatrész-külkereskedelem

453103 Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelme

4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

453201 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem m.n.s.

453202 Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelme

454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

454001 Motorkerékpár nagykereskedelme

454002 Motorkerékpár-külkereskedelem

454003 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme

454004 Motorkerékpár kiskereskedelme (új)

454005 Motorkerékpár kiskereskedelme (használt)

454006 Motorkerékpár-javítás, -karbantartás

454007 Motorkerékpár alkatrész kereskedelme

454008 Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

461 Ügynöki nagykereskedelem

4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

461201 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

461202 Befektetési arany ügynöki nagykereskedelme

4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

461301 Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

461401 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

461501 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

461601 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

461701 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
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461801 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s.

4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

461901 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s.

461902 Anyagbeszerzés

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem

462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

462103 Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag felvásárlása

462104 Feldolgozatlan dohány külkereskedelem

462105 Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem

4622 Dísznövény nagykereskedelme

462201 Dísznövény-nagykereskedelem

462202 Dísznövény-külkereskedelem

4623 Élőállat nagykereskedelme

462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.

462302 Mezőgazdasági állatfelvásárlás

462303 Élőállat-külkereskedelem

4624 Bőr nagykereskedelme

462401 Bőr nagykereskedelme (új és használt)

462402 Bőr külkereskedelme

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

463101 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s.

463102 Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem

4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

463201 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.

463202 Hús-, húskészítmény külkereskedelme

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.

463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme

4634 Ital nagykereskedelme

463401 Ital nagykereskedelme m.n.s.

463402 Ital külkereskedelme

4635 Dohányáru nagykereskedelme

463501 Dohányáru nagykereskedelme

463502 Dohányáru külkereskedelme

4636 Cukor, édesség nagykereskedelme

463601 Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s.

463602 Cukor, édesség, kenyér, pékáru külkereskedelme

463603 Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem

4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

463701 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s.

463702 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem

4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

463801 Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem

463802 Egyéb élelmiszer-felvásárlás
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463803 Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem

463804 Malomipari termékek nagykereskedelme

463805 Malomipari termékek külkereskedelme

4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

463901 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s.

463902 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme

464 Háztartási cikk nagykereskedelme

4641 Textil-nagykereskedelem

464101 Textil-nagykereskedelem m.n.s.

464102 Textil-külkereskedelem

4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

464201 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s.

464202 Ruházat, lábbeli külkereskedelme

4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

464301 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464302 Elektromos háztartási cikk külkereskedelme

4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

464401 Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem

464402 Porcelán, üvegáru nagykereskedelem

464403 Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem

464404 Porcelán, üvegáru külkereskedelem

4645 Illatszer nagykereskedelme

464501 Illatszer nagykereskedelme m.n.s.

464502 Illatszer külkereskedelme

4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

464601 Gyógyszer nagykereskedelme

464602 Gyógyászati termék nagykereskedelme

464603 Gyógyszer, gyógyászati termék külkereskedelme

4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

464701 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s.

464702 Bútor, szőnyeg, világító berendezés külkereskedelme

4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

464801 Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s.

464802 Óra-, ékszer-külkereskedelem

4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464901 Evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem

464902 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464903 Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s.

464904 Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)

465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

465101 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s.

465102 Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

465201 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.

465202 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme

466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
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4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme

4662 Szerszámgép-nagykereskedelem

466201 Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s.

466202 Szerszámgép-külkereskedelem

4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

466301 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme m.n.s.

466302 Bányászati-, építőipari gép külkereskedelme

4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

466401 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme m.n.s.

466402 Textilipari gép, varró-, kötőgép külkereskedelme

4665 Irodabútor-nagykereskedelem

466501 Irodabútor-nagykereskedelem

466502 Irodabútor-külkereskedelem

4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

466601 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466602 Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

466901 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés nagykereskedelme

466902 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

466903 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés külkereskedelme

466904 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme

467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

467101 Tüzelőanyag-nagykereskedelem

467102 Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem

467103 Tüzelőanyag-külkereskedelem

467104 Gépjárműüzemanyag-külkereskedelem

4672 Fém-, érc-nagykereskedelem

467201 Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s.

467202 Fém-, érc-külkereskedelem

467203 Befektetési arany nagykereskedelme

4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

467301 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s.

467302 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-külkereskedelem

467303 Tapéta-nagykereskedelem

4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

467401 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.

467402 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme

4675 Vegyi áru nagykereskedelme

467501 Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer)

467502 Vegyi áru nagykereskedelme

467503 Növényvédőszer-nagykereskedelem

467504 Műtrágya nagykereskedelem

4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

467601 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s.
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467602 Egyéb termelési célú termék külkereskedelme

467603 Műanyag alapanyag, gumi nagykereskedelme

4677 Hulladék-nagykereskedelem

467701 Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

467702 Hulladék-külkereskedelem

467703 Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve)

469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

469001 Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.

469002 Vegyestermékkörű külkereskedelem

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471101 Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471901 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.

471902 Általános áruházi kiskereskedelem

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

472101 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s.

472102 Gyümölcskereskedelem (résztevékenység)

472103 Savanyúság-kiskereskedelem

4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme

472201 Egyéb húsáru-kiskereskedelem

472202 Vadhús kiskereskedelem

472203 Vágott baromfi-kiskereskedelem

4723 Hal kiskereskedelme

472301 Hal-kiskereskedelem m.n.s.

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

472401 Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s.

472402 Édesség-kiskereskedelem

4725 Ital-kiskereskedelem 

472501 Ital-kiskereskedelem m.n.s.

4726 Dohányáru-kiskereskedelem 

472601 Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s.

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

472901 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s.

472902 Tej- és tejtermék-kiskereskedelem

472903 Kávé-, tea-kiskereskedelem

472904 Tojás, zsiradék kiskereskedelem

472905 Gyógynövény-kiskereskedelem

473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.

473002 Egyéb kőolajszármazék kiskereskedelem

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme 

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
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474101 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

474201 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

474301 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 

4751 Textil-kiskereskedelem 

475101 Egyéb textil-kiskereskedelem

475102 Méteráru-kiskereskedelem

475103 Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem

475104 Kézimunka-kiskereskedelem

475105 Népi iparművészeti és iparművészeti, háziipari textil-kiskereskedelem

4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

475201 Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem

475202 Festék-kiskereskedelem

475203 Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

475205 Épületfa kiskereskedelem

475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme

4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475301 Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme

475302 Népművészeti szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475303 Tapéta-kiskereskedelem

475304 Szőnyeg-kiskereskedelem

4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 

475401 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 

4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

475901 Egyéb háztartási termék kiskereskedelem m.n.s.

475902 Finomacéláru kiskereskedelem

475903 Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme

475904 Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem

475905 Műanyag-, háztartási cikk kiskereskedelem

475906 Nem elektromos műszaki cikkek kiskereskedelme

475907 Világítástechnikai termékek kiskereskedelme

475908 Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelem

475909 Hangszer-kiskereskedelem

475910 Zenemű (kotta)-kiskereskedelem

475911 Irodabútor kiskereskdeleme

475912 Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelem

476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

4761 Könyv-kiskereskedelem 

476101 Könyv-kiskereskedelem 

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

476202 Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme

476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

476301 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4764 Sportszer-kiskereskedelem 
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476401 Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem

476402 Vadászati cikkek kiskereskedelme

4765 Játék-kiskereskedelem 

476501 Játék-kiskereskedelem 

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

4771 Ruházat kiskereskedelem 

477101 Egyéb ruházati kiskereskedelem

477102 Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem

477103 Bőr-, szőrmeruházati-kiskereskedelem

477105 Kötöttáru-kiskereskedelem

477106 Fehérnemű-kiskereskedelem

477107 Gyermekruházati kiskereskedelem

477108 Ruházati kiegészítők kiskereskedelme

477109 Népművészeti ruházati kiskereskedelem

4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 

477201 Lábbeli-kiskereskedelem

477202 Bőrdíszműáru-kiskereskedelem

477203 Népművészeti lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

477204 Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem

4773 Gyógyszer-kiskereskedelem 

477301 Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s.

477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme

4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 

477401 Gyógyászati termék kiskereskedelme m.n.s.

4775 Illatszer-kiskereskedelem 

477501 Egyéb illatszer-kiskereskedelem

477503 Fodrászati cikk kiskereskedelem

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

477602 Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelem

477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem

477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem

477607 Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem

4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

477701 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

477801 Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelem

477802 Toll-kiskereskedelem

477803 Népművészeti ajándéktárgy-kiskereskedelem

477804 Háztartási vegyiáru kiskereskedelem

477806 Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme

477807 Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme

477808 Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme

477809 Bélyegkereskedelem

477810 Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem

477811 Képző-, iparművészeti termék kiskereskedelme

477813 Ajándéktárgy-kiskereskedelem
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477814 Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme

477815 Művirág-kiskereskedelem

477817 Kegytárgy-kiskereskedelem

477818 Tüzelőanyag-kiskereskedelem

477819 Tüzelőolaj-kiskereskedelem

477820 Érmekereskedelem

477821 Szemléltetőeszköz kiskereskedelem

477822 Szexuális áru kiskereskedelem

477823 Termény-, takarmány-, egyéb mezőgazdasági termék kiskereskedelme

477824 Palackosgáz-kiskereskedelem

477826 Pirotechnikai termékek kiskereskedelme

477827 Látszerészek tevékenysége

477828 Fegyver kiskereskedelem

477829 Képkeretezés

4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme

477901 Egyéb használtcikk-kiskereskedelem

477902 Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem

477903 Használtbútor kiskereskedelem

477904 Antikvárium

477905 Régiség-kereskedelem

477906 Használtiparcikk-kiskereskedelem

477907 Zálogtárgy-kereskedelem

478 Piaci kiskereskedelem

4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

478101 Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme

478102 Élelmiszer, alkoholmentes ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen

4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

478201 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478901 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478902 Egyéb áruk értékesítése közterületen

479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

479102 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

479901 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

479903 Értékesítés automatán keresztül

479904 Üzleten kivüli kiskereskedelem

479906 Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

493101 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

4932 Taxis személyszállítás

493201 Taxis személyszállítás

493203 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis gépjárművezetői 
szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
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493204 Személygépjármű kölcsönzése vezetővel

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

493903 Nem mentrendszerű közúti távolsági személyszállítás

493904 Személyszállítás konflissal

493905 Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás

493906 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás 
engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493907 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás nem 
engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493908 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett személygépkocsis 
személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493909 Sofőrszolgálat

494 Közúti áruszállítás, költöztetés

4941 Közúti áruszállítás

494101 Közúti teherszállítás

494102 Szekérfuvarozás (lófogatú)

494104 Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel

494106 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

494107 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

494108 Tehergépjárművel végzett  teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

494109 Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti 
közlekedési szolgáltató részére

4942 Költöztetés

494201 Költöztetés

495 Csővezetékes szállítás

4950 Csővezetékes szállítás

495001 Csővezetékes szállítás

50 Vízi szállítás

501 Tengeri személyszállítás

5010 Tengeri személyszállítás

501001 Tengeri személyszállítás

502 Tengeri áruszállítás

5020 Tengeri áruszállítás

502001 Tengeri áruszállítás

503 Belvízi személyszállítás

5030 Belvízi személyszállítás

503001 Belvízi személyszállítás m.n.s.

503002 Kompközlekedés

504 Belvízi áruszállítás

5040 Belvízi áruszállítás

504001 Belvízi áruszállítás

51 Légi szállítás

511 Légi személyszállítás

5110 Légi személyszállítás
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511001 Menetrendszerű légi személyszállítás

511002 Nem menetrendszerű légi személyszállítás

512 Légi áruszállítás

5121 Légi áruszállítás

512101 Menetrendszerű légi áruszállítás

512102 Nem menetrendszerű légi teherszállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

521 Raktározás, tárolás

5210 Raktározás, tárolás

521001 Nem jövedéki termék tárolása, raktározása

521002 Jövedéki termék tárolása, raktározása

521003 Hűtőházban történő tárolás, raktározás

522 Szállítást kiegészítő tevékenység

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522101 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522102 Parkolási szolgáltatás

522103 Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása

522104 Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)

522105 Túlméretes járművek szakkísérése

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522201 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522301 Légi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522302 Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás

5224 Rakománykezelés

522401 Rakománykezelés

522402 Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás

522403 Belső üzemi kötöttpályás teherszállítás

522404 Anyagmozgatás kézi erővel

522405 Anyagmozgatás géppel

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

522901 Szállítmányozás

522902 Vámközreműködés

522903 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

532001 Futárpostai tevékenység

532002 Áru házhozszállítása (kivéve étel)

532003 Közreműködés postai szolgáltatás ellátásában

532004 Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás

532005 Étel házhozszállítása

532006 Újság, folyóirat terjesztése

55 Szálláshely-szolgáltatás

551 Szállodai szolgáltatás

5510 Szállodai szolgáltatás

551001 Szállodai szolgáltatás m.n.s.

551002 Panzió szolgáltatás
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552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

552001 Közösségi szálláshely-szolgáltatás

552003 Üdülőházi szolgáltatás

552004 Gyermeküdültetés (nem utazási csomagként)

552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

552007 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő 

552008 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor

552009 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház

552010 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás

552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás

552012 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás

552013 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium

553 Kempingszolgáltatás

5530 Kempingszolgáltatás

553001 Kempingszolgáltatás

553002 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nomád táborhely

553003 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

559001 Nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás

56 Vendéglátás

561 Éttermi, mozgó vendéglátás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

561001 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás

561002 Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése

561003 Palacsinta-, lángos-, pizzasütés

561004 Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

561005 Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

561006 Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás

561007 Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)

561008 Kávéház, teaház (melegkonyhás)

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

562101 Rendezvényi étkeztetés m.n.s.

562102 Családi rendezvényszolgálat

562103 Falusi vendégasztal szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás

562901 Munkahelyi étkeztetés

562902 Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin

562903 Közétkeztetés

562904 M.n.s. egyéb vendéglátás

562905 Szociális étkeztetés

563 Italszolgáltatás

5630 Italszolgáltatás

563001 Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése

563002 Kocsmai, italbolti vendéglátás
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563003 Sörbár  (nem melegkonyhás)

563004 Borozó (nem melegkonyhás)

563006 Kávézó, teázó  (nem melegkonyhás)

58 Kiadói tevékenység

581 Kiadói tevékenység

5811 Könyvkiadás

581101 Könyv- és térképkiadás

581103 Könyv kiadása lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

581104 Könyv on-line-kiadása

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581201 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581202 Címtárak, levelezőjegyzékek on-line-kiadása

5813 Napilapkiadás

581301 Napilapkiadás m.n.s.

581302 Napilap on-line-kiadása

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581401 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása m.n.s.

581402 Folyóirat, időszaki kiadvány on-line-kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

581901 Egyéb kiadói tevékenység m.n.s.

581903 Egyéb on-line-kiadói tevékenység

582 Szoftverkiadás

5821 Számítógépes játék kiadása

582101 Számítógépes játék kiadása m.n.s.

582102 Számítógépes játék on-line-kiadása

5829 Egyéb szoftverkiadás

582901 Egyéb szoftverkiadás

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591101 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

591201 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

591301 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 Filmvetítés

591401 Filmvetítés

592 Hangfelvétel készítése, kiadása

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

592001 Hangfelvétel-kiadás

592002 Nyomtatott zenemű kiadása

592003 Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)

592004 Rádióműsor-készítés

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

601 Rádióműsor-szolgáltatás

6010 Rádióműsor-szolgáltatás

601001 Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s.
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601002 Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás

602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

602001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s.

602002 Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

61 Távközlés

611 Vezetékes távközlés

6110 Vezetékes távközlés

611001 Vezetékes távközlés

612 Vezeték nélküli távközlés

6120 Vezeték nélküli távközlés

612001 Vezeték nélküli távközlés

613 Műholdas távközlés

6130 Műholdas távközlés

613001 Műholdas távközlés

619 Egyéb távközlés

6190 Egyéb távközlés 

619001 Egyéb távközlés m.n.s.

619002 Internet-hozzáférés biztosítása

62 Információ-technológiai szolgáltatás

620 Információ-technológiai szolgáltatás 

6201 Számítógépes programozás

620101 Egyedi szoftverfejlesztés

620102 Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás

620103 Weblap tervezése (webdizájn)

620104 Számítógépes programozás m.n.s.

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

620201 Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás

620203 Hardver-szaktanácsadás

6203 Számítógép-üzemeltetés 

620301 Számítógép-üzemeltetés 

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység

620902 Számítógép üzembe helyezése

63 Információs szolgáltatás

631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás

631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése

631104 Adatfeldolgozási szolgáltatás

631105 Weboldal üzemeltetés (webhosting)

6312 Világháló-portál szolgáltatás

631201 Világháló-portáli szolgáltatás

639 Egyéb információs szolgáltatás

6391 Hírügynökségi tevékenység

639101 Hírügynökségi tevékenység

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
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639901 Téma-, sajtófigyelés

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.

6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

6621 Kockázatértékelés, kárszakértés

662101 Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés

6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662202 Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység

6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 

662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja

662902 Biztosítási szaktanácsadás

68 Ingatlanügyletek

681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681001 Egyéb ingatlan forgalmazása

681002 Lakóingatlan és földterület forgalmazása

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 Lakásbérbeadás, albérlet

682002 Gazdasági építmény bérbeadása

682003 Földterület bérbeadás

682004 Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682005 Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682006 Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő 
bérbeadása

682007 Üzlethelyiség bérbeadása

682008 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

6831 Ingatlanügynöki tevékenység

683101 Lakóingatlan, földterület közvetítése

683102 Ingatlan-értékbecslés

683103 Egyéb ingatlan közvetítése

683104 Igazságügyi ingatlan értékbecslés

6832 Ingatlankezelés

683201 Ingatlankezelés m.n.s.

683202 Lakóingatlan kezelése

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

691 Jogi tevékenység

6910 Jogi tevékenység

691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás

691002 Iparjogvédelmi ügyek intézése

691003 Közjegyzői szolgáltatás
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691004 Önálló bírósági végrehajtói tevékenység

691005 Szabadalmi ügyvivő

691006 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)

691007 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

692001 Adószakértés, adó-szaktanácsadás

692002 Könyvvizsgálat (audit)

692003 Könyvelés

692006 Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés

692007 Pénzügyi ellenőr

692008 Jövedéki ügyintézés

692009 Termékdíj ügyintézés

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

702 Üzletviteli tanácsadás

7021 PR, kommunikáció

702101 PR, kommunikáció m.n.s.

702102 Lobbitevékenység

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

702201 Általános üzletviteli tanácsadás

702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás

702203 Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás

702204 Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés 

702205 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

711 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

7111 Építészmérnöki tevékenység

711101 Építészeti tervezés

711104 Táj- és kertépítészeti tervezés

711105 Építészeti műszaki rajzolás

711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen

711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)

711108 Településrendezés tervezés

711109 Vidéktervezés

711110 Területrendezési tervezés

711111 Településrendezési szakértő

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)

711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése

711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás

711204 Földmérés, térképészet

711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység

711207 Felelős műszaki vezetés

711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)

711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés

711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet)

711212 Építési műszaki ellenőrzés
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711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység

711215 Igazságügyi szakértés lakás- és építésügyi, területrendezési területen

711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus)

711217 Felelős műszaki vezetés (technikus)

711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység

711219 Távérzékelés

712 Műszaki vizsgálat, elemzés

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés

712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712003 Energetikai tanúsító tevékenység

712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721101 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721901 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722001 Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés

722002 Humán kutatás, fejlesztés

73 Reklám, piackutatás

731 Reklám

7311 Reklámügynöki tevékenység

731101 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

7312 Médiareklám

731202 Reklámfelület ügynöki értékesítése

732 Piac-, közvélemény-kutatás

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

732001 Piac-, közvélemény-kutatás

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

741 Divat-, formatervezés

7410 Divat-, formatervezés

741001 Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés

741002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás

741003 Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás

741004 Dekorációs falfestés

742 Fényképészet

7420 Fényképészet

742001 Fényképészet m.n.s.

742002 Videofelvétel-készítés

742003 Fotóriporteri szolgáltatás

743 Fordítás, tolmácsolás

7430 Fordítás, tolmácsolás

743001 Szakfordítás
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743002 Nyelvi lektorálás

743003 Tolmácsolás

743004 Jeltolmácsolás

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

749001 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás

749003 Értékbecslő igazságügyi szakértés (kivéve: ingatlanbecslés, biztosításikár-becslés)

749004 Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés)

749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

749007 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási,  postai, távközlési 
szakmai tervezés, szakértés

749008 Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés

749009 Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés

749011 Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés

749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása

749013 Falugazdász tevékenység

749014 Igazságügyi tűzvédelmi szakértés

749015 Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás

749016 Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen

749021 Igazságügyi mágneseskép-, és adatrögzítő-szakértés (nem számítástechnikai)

749022 Igazságügyi természettudományi szakértés

749023 Igazságügyi piackutatás- és reklámszakértés

749024 Igazságügyi szakértés kulturális területen

749025 Igazságügyi toxikológiai szakértés

749026 Igazságügyi pszichológiai szakértés (nem egészségügyi)

749029 Igazságügyi biológiai és orvosszakértés (nem egészségügyi ellátás keretében)

749031 Haszonállatok törzskönyvezése

749032 Igazságügyi kriminalisztikai szakértés

749033 M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő

749035 Műszaki tanácsadás

749036 Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)

749037 Lektorálás (nem nyelvi)

749038 Meteorológiai szolgáltatás

749039 Igazságügyi állatorvosi szakértés

749040 Gombaszakértés

749041 Igazságügyi szakértés személy- és vagyonvédelmi területen 

749042 Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen

749043 Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)

749044 Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen

749045 Igazságügyi szakértés pedagógiai és gyógypedagógiai területen

749046 Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és pénzügyi területen

749047 Igazságügyi idegenforgalmi szakértés

749048 Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén

749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari  területen

749050 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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749051 Igazságügyi hangszerszakértői tevékenység

749052 Képesítéshez kötött nyomástartó berendezés kezelés

749053 Képesítéshez kötött kompresszor-kezelés

749054 Képesítéshez kötött ipari hűtőgép kezelés

749055 Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

749056 Közlekedésbiztonsági vizsgálat

75 Állat-egészségügyi ellátás

750 Állat-egészségügyi ellátás

7500 Állat-egészségügyi ellátás

750001 Állatorvosi tevékenység

750002 Állat-egészségügyi szakasszisztencia

77 Kölcsönzés, operatív lízing

771 Gépjárműkölcsönzés

7711 Személygépjármű kölcsönzése

771101 Gépkocsikölcsönzés

771103 M.n.s. személygépjármű kölcsönzése

7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

771201 Járműkölcsönzés

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése

7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése

772201 Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése

7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

772901 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s.

772902 Barkácseszköz kölcsönzése

772903 Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése

772904 Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése

772905 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése

772906 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése

772907 Hangszerkölcsönzés

772908 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7732 Építőipari gép kölcsönzése

773201 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

773301 Irodagép-kölcsönzés

773302 Számítástechnikai berendezések kölcsönzése

7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

773401 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

773501 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773901 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773902 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
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773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

774 Immateriális javak kölcsönzése

7740 Immateriális javak kölcsönzése

774001 Immateriális javak kölcsönzése

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

781 Munkaközvetítés

7810 Munkaközvetítés

781001 Munkaközvetítés

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 

791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

7911 Utazásközvetítés

791101 Utazásközvetítés 

791102 Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése

791103 Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése

791104 Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

791105 Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

7912 Utazásszervezés

791201 Utazásszervezés m.n.s.

799 Egyéb foglalás 

7990 Egyéb foglalás

799001 Idegenvezetés

799002 Jegyértékesítő ügynöki tevékenység

799003 Turistatájékoztatás

799005 Egyéb foglalás m.n.s.

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

801 Személybiztonsági tevékenység

8010 Személybiztonsági tevékenység

801001 Személybiztonsági tevékenység

802 Biztonsági rendszer szolgáltatás

8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás

802001 Biztonsági rendszer szolgáltatás

803 Nyomozás

8030 Nyomozás

803001 Magánnyomozás

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

811 Építményüzemeltetés

8110 Építményüzemeltetés

811001 Házfelügyelői szolgáltatás

811002 Kazánfűtői tevékenység

811003 Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)

812 Takarítás

8121 Általános épülettakarítás

812101 Általános épülettakarítás

812102 Takarítás, tisztítás háztartásnál

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

812201 Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s.

812202 Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás 
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812203 Ablaktisztítás

8129 Egyéb takarítás

812901 Egyéb takarítás m.n.s.

812902 Egyéb tisztítás

812904 Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás)

812905 Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése

813 Zöldterület-kezelés

8130 Zöldterület-kezelés

813001 Zöldterület-kezelés

813002 Házikertgondozás

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

821101 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

821901 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.

821902 Fénymásolás, sokszorosítás

822 Telefoninformáció

8220 Telefoninformáció

822001 Telefoninformáció

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

823001 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés (kivéve: tudományos rendezvény)

823002 Tudományos rendezvények lebonyolítása

823003 Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül

829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 

8291 Követelésbehajtás

829101 Követelésbehajtás m.n.s.

829102 Díjbeszedés

8292 Csomagolás

829201 Csomagolás

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

829901 Jegyzőkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése

829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

829903 Aukció, árverés

829904 Címfestés

829905 Építésügyi igazgatási szakértő

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

8424 Közbiztonság, közrend

842401 Trafipax működtetése

85 Oktatás

851 Iskolai előkészítő oktatás

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851001 Iskolai előkészítő oktatás

852 Alapfokú oktatás

8520 Alapfokú oktatás

852001 Alapfokú oktatás m.n.s.
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852002 Alapfokú művészetoktatás

852003 Alapfokú felnőttoktatás

853 Középfokú oktatás

8531 Általános középfokú oktatás

853101 Általános középfokú oktatás m.n.s.

853102 Általános középfokú felnőttoktatás

8532 Szakmai középfokú oktatás

853201 Szakmai középiskolai oktatás

853202 Szakmai szakiskolai oktatás

853203 Szakmai középfokú felnőttoktatás

853204 Hivatásos járművezető oktatás

854 Felső szintű oktatás

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

854101 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

854102 Szakmai képzési célú felnőttképzés

8542 Felsőfokú oktatás

854201 Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés

854203 Egyéb felsőfokú továbbképzés

855 Egyéb oktatás

8551 Sport, szabadidős képzés

855101 Sport és szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

855201 Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás

855202 Kulturális képzés szakkör keretében

855203 Táncoktatás 

8553 Járművezető-oktatás

855301 Járművezető-oktatás

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

855901 M.n.s. egyéb oktatás

855903 Nyelvi magánoktatás

855907 Általános képzési célú felnőttképzés

855909 Informatikai oktatás

855911 Általános és szaknyelvi felnőttképzés

855912 Házi korrepetálás

856 Oktatást kiegészítő tevékenység

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

856001 Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés

856002 Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása

856004 Vizsgáztatás

856005 Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése

856006 Gyógypedagógiai ellátás, konduktív pedagógia

856007 Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s.

86 Humán-egészségügyi ellátás

861 Fekvőbeteg-ellátás

8610 Fekvőbeteg-ellátás

861001 Fekvőbeteg gyógyintézet működtetése

861002 Szabad foglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban



1836 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

861003 Kórboncnoki tevékenység

861004 Klinikai szakpszichológia

861005 Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásban

861006 Szabad foglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

8621 Általános járóbeteg-ellátás

862101 Egészségügyi alapellátás

862102 Szabad foglalkozású általános egészségügyi tevékenység járóbeteg-ellátásban

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

862201 Szakorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

862202 Szabad foglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenység járóbeteg-ellátásban

862203 Pszichológiai szolgáltatás egészségügyi szakellátásként

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

862301 Fogorvosi járóbeteg-ellátás  m.n.s.

862302 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869001 Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

869002 Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban)

869003 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység egyéb humán-egészségügyi ellátásban (kivéve: 
orvosok, fogorvosok)

869004 Védőnői és ápolói szolgáltatás

869005 Természetgyógyászati ellátás

869006 Mentál-egészségügyi ellátás

869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

869008 Laboratórium működtetése

869009 Hospice ellátás a beteg otthonában

869010 Lovasterápia

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871001 Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

871002 Idősek otthonának működtetése

871003 Pszichiátriai betegek otthonának működtetése

871004 Szenvedélybetegek otthonának működtetése

871005 Fogyatékos személyek otthonának működtetése

871006 Hajléktalanok otthonának  működtetése

871007 Időskorúak gondozóházának működtetése

871008 Fogyatékos személyek gondozóházának működtetése

871009 Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának működtetése

871010 Szenvedélybetegek átmeneti otthonának működtetése

871011 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

872001 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

872002 Pszichiátriai betegek lakóotthonának működtetése

872003 Szenvedélybetegek lakóotthonának működtetése
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872004 Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének működtetése 

872005 Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése 

872006 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

872007 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

873001 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

873002 Fogyatékos személyek lakóotthona

873003 Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

873004 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

879 Egyéb bentlakásos ellátás

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

879001 Egyéb bentlakásos ellátás

879002 Hajléktalan személyek átmeneti szállásának működtetése

879003 Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének működtetése

879004 Hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának működtetése

879005 Éjjeli menedékhely működtetése

879007 Önálló helyettes szülői tevékenység

879008 Helyettes szülői hálózat működtetése

879009 Gyermekek átmeneti otthonának működtetése

879010 Családok átmeneti otthonának működtetése

879011 Nevelőszülői hálózat működtetése

879012 Gyermek- és lakásotthon működtetése

879013 Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

879014 Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

879015 Utógondozó otthon működtetése

879016 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881001 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

881004 Házi segítségnyújtás

881005 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889102 Házi gyermekfelügyelet

889103 Családi gyermekfelügyelet

889104 Családi napközi

889105 Alternatív napközbeni ellátás

889106 Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként

889107 Bölcsőde

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889901 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889902 Hivatásos gondnok

889903 Gyermekjóléti szolgálat működtetése

889904 Gyermekjóléti központ működtetése
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889905 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás működtetése

889906 Családsegítés, közösségi ellátások

889907 Utcai szociális munka

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

9001 Előadó-művészet

900101 Előadó-művészeti tevékenység (prózai)

900102 Előadó-művészeti tevékenység (zenei)

900103 Táncművészeti tevékenység

900104 Amatőr előadóművész tevékenység

900105 Népzenei, magyarnóta-énekesi előadóművészet

900106 Statisztálás

900107 Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység

900108 Cirkuszi előadóművészeti tevékenység

900110 Vándorcirkuszi előadóművészeti tevékenység

900111 Előadó-művészet m.n.s.

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

900204 Színpadi látványtechnika biztosítása

900205 Hangosítás

900206 Színpadi rendezői, produceri tevékenység

900207 Jelmez- és díszlettervezés

900208 M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

900301 Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.

900302 Írói, költői tevékenység

900303 Művészi tűzzománc képek készítése

900304 Képzőművészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása

900305 Független újságírói tevékenység

900306 Képzőművészeti tevékenység (képzőművészeti alkotások készítése)

900307 Műfordítás

9004 Művészeti létesítmények működtetése

900401 Művészeti létesítmények működtetése

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

910101 Könyvtári tevékenység

910102 Levéltári tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység

910201 Múzeumi tevékenység

910202 Múzeumi tárgyak és védett kulturális javak állagmegőrzése, konzerválása

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése m.n.s.

910302 Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

910401 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

92 Szerencsejáték, fogadás

920 Szerencsejáték, fogadás
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9200 Szerencsejáték, fogadás

920001 Sorsolásos játék szervezése (engedélyhez nem kötött)

920002 Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése

920003 Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

931 Sporttevékenység

9311 Sportlétesítmény működtetése

931101 Sportlétesítmény működtetése

9313 Testedzési szolgáltatás 

931302 Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic

9319 Egyéb sporttevékenység

931901 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása

931902 Egyéb m.n.s. sporttevékenység

931903 Sport- és szabadidős horgászat szervezése

931904 Sport- és szabadidős vadászat szervezése

931905 Sport- és szabadidős lovagoltatás

931906 Sportszakemberek tevékenysége

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932101 Vásári, vidámparki szórakoztatás

932102 Vándor vidámparki szolgáltatás

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932901 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem 
nonprofit szervezésben)

932902 Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)

932903 Strandfürdő szolgáltatás

932904 Táncrendezvény szolgáltatás

932905 Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek 
bemutatása

932906 Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása

932907 Vegyes szórakoztatás

932908 Szabadidős közlekedési eszközhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

9511 Számítógép, -periféria javítása

951102 Számítógép, -periféria javítása

9512 Kommunikációs eszköz javítása

951201 Mobiltelefon javítása

951202 Kommunikációs eszközök javítása m.n.s.

952 Személyi, háztartási cikk javítása

9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

952101 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

952201 Háztartási villamos készülék üzembe helyezése

952202 Mosógép javítása

952203 Hűtőgép javítása

952204 Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása
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952205 Nem villamos működtetésű háztartási, kerti eszköz javítása

9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

952301 Lábbelijavítás

952302 Bőráru javítása

9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

952401 Egyéb m.n.s. bútorjavítás

952402 Konyhabútor-javítás

952403 Irodabútor-javítás

952404 Ülőbútor újrakárpitozása

952405 Ülőbútor-javítás

9525 Óra-, ékszerjavítás

952501 Órajavítás

952502 Ékszerjavítás

9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

952901 Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása

952902 Gravírozás hozott anyagra nem a gyártás során

952903 Kulcsmásolás

952905 Vegyes javítás

952906 Késélezés, köszörülés, evőeszköz javítása

952907 Mechanikus varrógép javítás

952908 Kerékpárjavítás

952910 Hangszerjavítás

952911 Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása

952912 Töltőtolljavítás

952913 Öngyújtótöltés, javítás

952914 Házaló javító szolgáltatás

952915 Patentozás, riglizés, szegecselés

952917 Háztartási célú fotó és optikai eszközök javítása

952918 Professzionális sportberendezés javítása

952919 Kempingcikk, vitorlavászon javítása

952920 Gyógyászati segédeszköz javítása

96 Egyéb személyi szolgáltatás

960 Egyéb személyi szolgáltatás

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

960101 Mosás, vegytisztítás, vasalás

960102 Ruhafestés, -színezés

960103 Mosodai gyűjtőszolgálat

960104 Mosás, vasalás háztartásnál

9602 Fodrászat, szépségápolás

960201 Férfifodrászat

960202 Férfi-, női, gyermekfodrászat

960203 Kozmetika, szépségápolás

960204 Női fodrászat

960205 Hajmosás

960206 Kéz- és lábápolás, műkörömépítés

960207 Fodrászat az ügyfél otthonában

960208 Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában
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960209 Kéz  és lábápolás az ügyfél otthonában 

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

960301 A temető fenntartása, üzemeltetése

960302 A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

960401 Frissítő, relaxáló masszázs

960402 Szoláriumkezelés

960403 Fürdő szolgáltatás

960404 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960901 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960902 Illemhely üzemeltetése

960903 Partnerközvetítés, társkeresés

960904 Grafológus szolgáltatás

960905 Ruhatáros, csomagmegőrző, kabinos szolgáltatás

960906 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás

960908 Hordár szolgáltatás

960909 Hobbiállat-gondozás, -idomítás

960910 Kutyakiképzés biztonsági célra

960911 Állatkozmetika

960912 Tetoválás, testékszer-felhelyezés

960913 Hosztesz szolgáltatás

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

9700 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970001 Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély

99 Területen kívüli szervezet

990 Területen kívüli szervezet

9900 Területen kívüli szervezet

990001 Külföldi képviseletet ellátó személy
”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2015. (II. 27.) MvM rendelete
a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

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. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 3.  pontjában és 1.  melléklet  
A) táblázatának 2 pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a  továbbiakban: R.)  
8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal biztosítja az okmánykiadási feladatot ellátó, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról 
és az  állam által kötelezően nyújtott szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti elektronikus fizetési és 
elszámolási rendszerhez (a  továbbiakban: EFER) csatlakozott kormányablakban az  okmánykiadási feladatokhoz 
kapcsolódó kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus berendezést (a továbbiakban: POS terminál).”
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2. § (1) Az R. 1. melléklet 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) 1 darab legalább 9.5”-os táblaszámítógép (több profilt kezelni képes operációs rendszer, az  ügyintéző és 
az ügyfél számára is kényelmes használatot biztosító lopás elleni rögzítés),”

 (2) Az R. 1. melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) legalább minden két, azonos virtuális hálózatba tartozó, közvetlen ügyfélkiszolgálásba bevont munkahelyhez 
scannelést biztosító multifunkciós nyomtató (másolás, adf, duplex nyomtatás, hálózati nyomtatás, maximális 
méretek, szélesség x mélység: 50 cm x 50 cm, MS Windows és LINUX operációs rendszer támogatás).”

 (3) Az R. 1. melléklet 4. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) legalább 1 darab A3 formátumot előállítani képes hálózati multifunkciós nyomtató, MS Windows és LINUX 
operációs rendszer támogatással,”

 (4) Az R. 1. melléklet 4. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
„i) bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS terminál és PIN-pad az  okmánykiadással összefüggő feladatokat végző 
munkahelyek legalább 90%-ánál, és legalább egy okmánykiadáshoz nem kapcsolódó ügyfélkiszolgálást végző 
munkahelyen.”

 (5) Az R. 1. melléklet 6. pontja a következő h) és i) alponttal egészül ki:
„h) az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) elérése 
adathordozóról történő adatfeltöltési elérhetőség biztosításával,
i) kormányhivatali pénzügyi-gazdálkodási rendszer.”

 (6) Az R. 1. melléklet 7. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési szolgáltatás elérése (csak ügyintézői munkaállomás felől 
kezdeményezhető módon),”

 (7) Az R. 1. melléklet 7. pontja a következő d), e), és f ) alpontokkal egészül ki:
„d) ÁNYK űrlap kitöltésének és benyújtásának biztosítása,
e) az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) elérése 
(adathordozóról történő dokumentum feltöltési szolgáltatások kivételével),
f ) SINOSZ KONTAKT videó jelnyelvi tolmácsszolgálat rendszer.”

3. § (1) Hatályát veszti az R. 1. melléklet 7. pont c) alpontja.
 (2) Hatályát veszti az R. 2. melléklet 2. pont d) alpontja.

4. §  Ez a rendelet 2015. szeptember 30-án lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 4/2015. (II. 27.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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az 5. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(6)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Szabályzatnak tartalmaznia kell:)
„c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;”

 (2) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következő f )–g) ponttal egészül ki:
(A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:)
„f ) a  robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és 
szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb 
alapterületű építményre és szabadtérre.”

2. §  Hatályát veszti az R1. 4. § (1) bekezdés a) pontja.

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

3. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a  vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények 
tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása

4. § (1) A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki 
követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 21.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az észterező helyiségbe metanolgőz-érzékelőket kell elhelyezni, melyek az alsó robbanási határérték 20%-ának 
elérését érzékelve hallható és látható módon jelzést adva elindítják a  vészszellőzést; az  alsó robbanási határérték 
40%-ának elérését érzékelve elindítják az  üzemeltető által előírt, a  technológiának megfelelő beavatkozásokat, 
amelyek megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást.”

 (2) Az R3. 21. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az  észterező művelet technológiai berendezései szabadtéri műtárgyként kerülnek kialakításra, abban az  esetben 
a megengedett legkisebb elhelyezési távolság)
„b) az  észterező terület és az  üzem területéhez nem tartozó építmény vagy övezet, továbbá lakóterület, vasúti 
vágány között legalább 20 m.”

5. §  Az R3. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §  Az R3.
a) 4. § (1) bekezdésében a „9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet”,
b) 5.  § (4)  bekezdésében az  „ „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe 

a „robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló”,
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c) 7.  § (2)  bekezdésében az „ „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy 
robbanásveszélyes készülékek, gépek,”,

d) 7.  § (3)  bekezdésében az „ „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy 
robbanásveszélyes készülékek, gépek,”

szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R3.
a) 4. § (9) bekezdésében az „az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó, valamint” szövegrész,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 8. § (1)–(2), (4)–(5) és (7) bekezdése.

4. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló  
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása

8. §  A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az  olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti 
egységek láncolata, melyben a  robbanó- és a  robbantóanyagok kivételével robbanásveszélyes osztályba tartozó 
anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.”

9. §  Az R4. 1.  § (3)  bekezdés b)  pont bf )  alpontjában a  „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy a  tűz- és 
robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes osztályba” szöveg lép.

5. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

10. § (1) A  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 (2) Az  R5. 1.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „szakmai képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakmai képesítéssel vagy 
érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel” szöveg lép.

6. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

11. §  Hatályát veszti az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sorszámmal jelzett sora.

7. A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint 
egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 
módosítása

12. §  A tűzoltóságok és a  Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes 
tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a  továbbiakban: R6.) 
3.  § d)  pontjában a „tűzveszélyességi osztályát” szövegrész helyébe az „amennyiben azzal rendelkezik, kockázati 
osztályát” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az R6. 3. § c) pontjában a „tűzveszélyességi osztályát,” szövegrész.

8. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2015. március 5-én lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

 1. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 
vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat 24. fősorszámú sorának 2.  pontja a  következő 
2.8. alponttal egészül ki:
„

2.8. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi 
létesítmény esetén

A 2.1.–2.7. pontokban megállapított 
díjtételen felül 13 000 Ft

„
 2. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 

vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat 24. fősorszámú sorának 3.  pontja a  következő 
3.8. alponttal egészül ki:
„

3.8. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi 
létesítmény esetén

A 3.1.–3.7. pontokban megállapított 
díjtételen felül 13 000 Ft

„
 3. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 

vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat a  28a. fősorszámú sort követően a  következő  
28b. fősorszámú sorral egészül ki:
„

28b. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő 
vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési eljárása

A 28. pontban megállapított díjtételen felül 
13 000 Ft

„
 4. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 

vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat a  29. fősorszámú sort követően a  következő  
29a. fősorszámú sorral egészül ki:
„

29a. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő 
vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési 
engedélyének szüneteltetése, visszavonása

A 29. pontban megállapított díjtételen felül 
13 000 Ft

„
 5. Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 

vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat az  52. fősorszámú sort követően a  következő 
52a. fősorszámú sorral egészül ki:
„

52a. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi 
létesítmény vízjogi létesítési és üzemeltetési 
engedélyének módosítása

Az 51–52. pontokban megállapított 
díjtételen felül 13 000 Ft

„
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2. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez
„2. melléklet a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelethez

A föld feletti gáztárolók és a  biogázüzemhez technológiailag közvetlenül nem kapcsolódó építmények közötti 
minimális elhelyezési távolság

Gáztároló térfogata (m3) 300-ig 300–1500 1500–5000 5000 felett

KK és MK osztályú építmények 10 15 20 25

NAK és AK osztályú építmények 10 15 15 20

Vasúti forgalmi vágány 15 15 20 25

Közlekedési út, járda, kerékpárút 10 10 15 15

Megjegyzés: Az  1–2.  melléklet táblázatainak fejlécében megállapított „tól–ig” értékek értelmezése: az  alsó határnál 
nagyobb, de legfeljebb a felső határértékig. A távolságértékek méterben értendők.”

3. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az  Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely 
időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget 
meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.”

A belügyminiszter 5/2015. (II. 27.) BM rendelete
az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok 
tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 68.  § (7)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 10.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, 
a  kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1.  § c)  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Hatály, értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és
b) a  radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító radioaktívhulladék-tároló 

(a továbbiakban együtt: tároló létesítmény)
sajátos tűzvédelmi szabályaira, a  tűzesetek megelőzésének, a  tűzoltási feladatok ellátásának, a  tűzvizsgálatnak, 
valamint ezek feltételei biztosításának követelményeire, a  tervezés, az engedélyezés, a  létesítés, az üzemeltetés és 
ellenőrzés során e követelmények érvényre juttatására, valamint a tűzvédelmi ellenőrzések rendjére.

 (2) Az  e  rendelettel megállapított műszaki követelményeket létező technológiai létesítmény, valamint 
az  (1) bekezdésben felsorolt létesítményekbe kerülő berendezés építésügyi, létesítési eljárása során a  tervezésnél, 
az  átalakításnál, a  bővítésnél és a  módosításnál – az  e  tevékenységekkel érintett rész vonatkozásában – kell 
alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) manuális tűzoltási képesség: a  létesítményi tűzoltóság vagy az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett 

fűtőelemek átmeneti száraz tárolója, valamint a  tároló létesítmény személyzetének beavatkozása 
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az  atomerőműben, a  kutatóreaktorban, a  kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában és a  tároló 
létesítményben keletkezett tűz esetén;

b) másodlagos tűzszakasz: tűzszakaszon belül tűzgátló szerkezettel körülhatárolt tér, helyiség, épületrész;
c) mélységi védelem: a  tűzesetek keletkezésének megelőzése, a  tűzesetek lehető leggyorsabb detektálása és 

eloltása a  kár csökkentése érdekében, valamint a  még nem eloltott tüzek terjedésének megakadályozása 
annak érdekében, hogy az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és 
a tároló létesítmény funkcióira gyakorolt hatásuk minimalizálható legyen;

d) technológiai létesítmény: az  atomerőművön, a  kutatóreaktoron, a  kiégett fűtőelemek átmeneti száraz 
tárolóján, valamint a tároló létesítményen belüli nukleáris, radioaktív technológiát és a nukleáris, radioaktív 
technológia működéséhez szükséges kiszolgáló gépet, berendezést tartalmazó helyiség, épület, építmény;

e) technológiai tűzszakasz: nukleáris technológiát és a nukleáris technológia működéséhez szükséges kiszolgáló 
gépet, berendezést, helyiséget tartalmazó tűzszakasz;

f ) tűzbiztonság: az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója, valamint 
a  tároló létesítmény azon minőségi sajátossága, amely műszaki és szervezési megoldások alkalmazásával 
biztosítja a  létesítmények tűzvédelmét társadalmilag, hatóságilag és nemzetközileg elfogadott gyakorlat 
figyelembevételével;

g) tűzkockázat: az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és tároló 
létesítmény biztonsági rendszerei, rendszerelemei tűz általi veszélyeztetettségének mértéke.

2. Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzat, Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzat és szervezeti 
szabályok

3. § (1) Az  atomerőműben, a  kutatóreaktorban, a  kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában a  tűzmegelőzés és 
a  tűzvizsgálat sajátos követelményeit magába foglaló Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzatot (a  továbbiakban: 
Szabályzat) az 1. melléklet határozza meg.

 (2) A  tároló létesítményben a  tűzmegelőzés és a  tűzvizsgálat sajátos követelményeit magába foglaló 
Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: RTSZ) a 2. melléklet határozza meg.

 (3) A Szabályzat I. fejezet 10–14. pontja, II. fejezet 10–14. pontja, III. fejezet 9–13. pontja és az RTSZ I. fejezet 9–13. pontja 
tűzvédelmi használati előírás. A Szabályzatban és az RTSZ-ben meghatározott, tűzvédelmi használati előírásnak nem 
minősülő követelmény létesítési előírás.

 (4) Az atomerőműben, a kutatóreaktorban, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában és a tároló létesítményben 
alkalmazandó tűzterhelés meghatározását a  3.  melléklet, az  éghető anyagok fűtőértékét és testsűrűségét 
a 4. melléklet határozza meg.

 (5) E  rendelet mellékleteiben foglaltak alól eltérést, a  tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 
a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott tűzvédelmi hatóság engedélyezhet.

 (6) Ha az  atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyes az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett fűtőelemek 
átmeneti száraz tárolója és a tároló létesítmény tűzvédelmét
a) a Szabályzatban, illetve az RTSZ-ben foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, akkor az eltérés engedélyezési 

eljárása során,
b) más tűzvédelmi jogszabályban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, akkor az  azon jogszabályban 

megengedett eltérés engedélyezési eljárása során
tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan kell igazolnia, hogy a választott megoldás nem jelent kockázatnövekedést, 
valamint a tűzkockázat-elemzésben meg kell határoznia az indokolt és szükséges ellensúlyozó intézkedéseket.

4. § (1) Az  atomerőműben, a  kutatóreaktorban, a  kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában és a  tároló 
létesítményben a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátására tűzvédelmi szervezetet kell létrehozni.

 (2) A  tűzvédelmi tevékenységek koordinálására vonatkozó feladatokat az  atomerőmű szervezetében önálló 
munkakörként kell meghatározni.

 (3) A tűzvédelmi szervezet tagjai kötelesek a tűzvédelmi követelmények betartását ellenőrizni. A tűzvédelmi szervezet 
tagjai – belső szabályzókban meghatározott eljárási rendben – a  tűzvédelmi követelmények megsértése esetén 
a munkavégzést leállíthatják.
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 (4) Az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és a  tároló létesítmény 
személyzetét elméleti és gyakorlati képzésben kell részesíteni, amely munkakörfüggően tartalmazza az  általános 
tűzvédelmi ismereteken túl a kézi tűzoltó készülékek, légzésvédelmi és egyéni védőeszközök kezelését, használatát.

3. A hatósági ellenőrzésre vonatkozó speciális szabályok

5. § (1) Az üzemelő atomerőmű létesítményei vonatkozásában a tűzvédelmi hatóság 3 éves ciklusidejű átfogó ellenőrzési 
ütemtervet (a továbbiakban: ütemterv) készít éves bontásban.

 (2) Az ütemtervnek tartalmaznia kell:
a) az ellenőrzés helyszínének, az érintett gazdálkodó szervezetnek a megnevezését,
b) az ellenőrzés időpontját a hónap megjelölésével,
c) az ellenőrzési ciklusidőt.

 (3) Az  ütemtervet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az  Országos Atomenergia Hivatal (a  továbbiakban: OAH) és 
az atomerőmű részére.

 (4) Az ütemterv ciklusideje alatt a létesítmény teljes tűzvédelmi lefedettségének vizsgálatát végre kell hajtani.
 (5) Az  atomenergia alkalmazására feljogosított engedélyesnek tájékoztatnia kell a  tűzvédelmi hatóságot a  következő 

évi főjavítások időtartamáról.
 (6) A  főjavítások időtartama alatt – reaktorblokkonként évente 1 alkalommal – a  tűzvédelmi hatóság célellenőrzés 

keretében vizsgálja a tűzvédelmi követelmények teljesülését.

6. §  Új atomerőművi blokk és új kutatóreaktor kivitelezése során a tűzvédelmi követelmények teljesülését a tűzvédelmi 
hatóság ellenőrzi.

7. §  A tűzvédelmi hatóság 3 évente átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tart a kutatóreaktor, a kiégett nukleáris fűtőelemek 
átmeneti száraz tárolója, valamint a tároló létesítmény területén.

8. § (1) A  tűzvédelmi hatóság a  tervezett tűzvédelmi ellenőrzés időpontjáról az  engedélyest és az  OAH-t egyidejűleg 
tájékoztatja.

 (2) A tűzvédelmi ellenőrzésen az OAH képviselője megfigyelőként részt vehet.
 (3) A tűzvédelmi ellenőrzésen tapasztaltakról, valamint az ezt esetlegesen követő hatósági intézkedésről a tűzvédelmi 

hatóság az OAH-t tájékoztatja.

9. § (1) A  tűzesetről az  atomenergia alkalmazására feljogosított engedélyesnek a  tűzriasztást követően tájékoztatnia kell 
az OAH-t.

 (2) Az atomerőműben, a kutatóreaktorban, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában és a tároló létesítményben 
bekövetkezett tűzeseménnyel kapcsolatban lefolytatott engedélyesi vizsgálatról az  OAH tájékoztatja az  első fokú 
tűzvédelmi hatóságot.

 (3) A tűzvédelmi hatóság a lefolytatott tűzvizsgálati eljárás eredményéről tájékoztatja az OAH-t.

4. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2015. március 5-én lép hatályba.

11. §  Hatályát veszti a  tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a  hatóságok 
tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet.

12. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és 
az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i, 98/34/EK 
európai és tanácsi irányelv – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke szerinti 
előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet az 5/2015. (II. 27.) BM rendelethez

NUKLEÁRIS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. FEJEZET 
ATOMERŐMŰVEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

Tervezés, létesítés

1. A tűzbiztonság általános tervezési alapelvei

1.1. Új atomerőművi blokk tervezése, valamint az  üzemelő atomerőmű átalakítása, módosítása során készített 
tervdokumentációnak tűzvédelmi dokumentációt kell tartalmaznia. Üzemelő atomerőmű esetében a dokumentáció 
tartalmának az  átalakítás, módosítás mértékének kell megfelelnie. A  tűzvédelmi dokumentáció felépítésének és 
tartalmának a  jelen Szabályzatban nem szabályozott esetekben a  más jogszabályokban foglaltaknak, valamint 
a  vonatkozó műszaki követelményeknek kell megfelelnie. A  szakterületi tervdokumentáció tűzvédelmi fejezeteit 
össze kell hangolni a létesítmény komplex tűzbiztonságának megítélhetősége érdekében.
1.2. A biztonság szempontjából fontos építményszerkezeteknek, rendszereknek és rendszerelemeknek – az egyéb 
biztonsági szempontok betartása mellett – olyannak kell lenniük, hogy minimalizálják a belső tüzek és robbanások 
hatását, amelyek külső vagy belső események hatására bekövetkezhetnek.
1.3. Az atomerőművet vagy atomerőművi blokkot úgy kell megtervezni, kialakítani, hogy tűz esetén is biztosított 
legyen az  atomerőmű állapotának monitorozása, a  biztonságos leállítása, a  remanens hő elvonása és a  radioaktív 
anyagok kikerülésének megakadályozása. E  követelmények teljesüléséhez megfelelő redundáns elemeket, fizikai 
elválasztásokat és hibatűrő rendszereket kell kialakítani.
1.4. A  tűzbiztonság növelésének érdekében a  tervezésnél alapelvként kell figyelembe venni a  mélységi védelem 
elvét, a  tűzkeletkezés és a  tűzterjedés – beleértve a  füst és a  mérgező égéstermékek terjedése – lehetőségének 
minimalizálását.
1.5. A tűzvédelmet determinisztikus alapon kell értékelni a következő szempontok figyelembevételével:
a) tűz ott keletkezhet, ahol beépített vagy tranziens éghető anyag található,
b) egy időben egy tűzesetet kell figyelembe venni, a terjedő tűz ugyanazon esemény részét képezi,
c) a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása szempontjából két mértékadó tűzesetet kell feltételezni,
d) a tűzeset feltételezését normál üzemállapoton kívül az üzemszüneti állapotra, tesztüzemre és karbantartásra 

is el kell végezni.

2. A tervezés tűzmegelőzési kérdései

2.1. Az  atomerőmű rendszereinek tervezése során alapkövetelményként kell kezelni, hogy azok esetleges 
meghibásodása tűz kialakulásához ne vezessen.
2.2. A  biztonság szempontjából fontos azon elemeket, amelyeknek a  meghibásodása nem elfogadható 
következményekkel vagy radioaktív anyag kikerülésével járhat, tűz elleni védelemmel kell ellátni.
2.3. A  védelem mértékének illeszkednie kell a  rendszer működésével szemben támasztott időkorlát 
követelményeihez.
2.4. A  tervezés során a  tűzkockázat csökkentése, a  tűzbiztonság növelése érdekében az  alábbiakat szükséges 
figyelembe venni:
a) egy biztonsági rendszer tüze nem veszélyeztethet másik biztonsági rendszert,
b) a technológiai létesítményekben a tűzterhelésnek a lehető legalacsonyabbnak kell lennie,
c) az éghető anyagok tárolása nem jelenthet veszélyt a biztonsági rendszerelemekre,
d) legalább A2 tűzvédelmi osztályú építési terméket, építményszerkezetet kell alkalmazni – ideértve a  hő- és 

hangszigeteléseket, bevonatokat és burkolatokat is – kivéve a dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat 
és vízszigeteléseket, amelyek tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is 
lehetnek,

e) azoknak a  potenciális gyújtóforrásoknak, amelyek az  atomerőmű technológiai rendszereiből, 
berendezéseiből adódnak, megfelelően ellenőrzöttnek kell lenniük,

f ) a technológiai létesítményen belül a száraz transzformátorok alkalmazását kell előnyben részesíteni,
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g) az  olajtöltésű transzformátorokat lehetőleg szabadtéren vagy nem technológiai létesítményben kell 
elhelyezni,

h) olyan villamos- és irányítástechnikai eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyekben az  éghető anyag 
mennyisége a lehető legalacsonyabb,

i) az  egymás melletti villamos elosztószekrényeket egymástól tűzgátló szerkezettel kell elválasztani, kivéve 
a gyűjtősín tereket,

j) az  1500 MJ/m2 feletti tűzterhelésű terek, így a  kábelterek elválasztását más funkciójú terektől tűzgátló 
elválasztással kell megoldani.

2.5. A  biztonságos üzemeltetés veszélyeztetése nélkül, az  építményekben rádióforgalmazási feltételeket kell 
biztosítani a kárelhárítás során együttműködő szervek számára, melynek megfelelőségét a használatbavételi eljárást 
megelőzően vizsgálni kell. A  beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a  kézi rádió berendezés számára az  üzemszerű 
állapotot biztosító berendezés kiépítését az atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyesnek kell biztosítania.

3. Az építészeti kialakításra vonatkozó tűzvédelmi szempontok

3.1. A  biztonsági rendszerek helyiségeit a  magas tűzterhelésű helyektől, kábelterektől, olajos technológiáktól, 
valamint egymástól tűzszakaszolással, vagy másodlagos tűzszakasz kialakításával kell elválasztani.
3.2. Legalább A2 tűzvédelmi osztályú, építési termékeket, anyagokat kell alkalmazni a konténment és a vezénylők 
építményszerkezeteként, kivéve a  dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat és vízszigeteléseket, amelyek 
tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is lehetnek.
3.3. A tervezés során kell elkezdeni a helyszínhez kötött éghetőanyag-leltár felállítását.
3.4. A  tűzkockázat-elemzés alapjának a  helyszínhez kötött éghetőanyag-leltárnak kell lennie. A  leltárt 
az atomerőmű élettartama alatt naprakészen kell tartani.
3.5. A tervezés során a menekülési, kiürítési útvonalak mellett a beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell 
határozni.
3.6. A  tűzszakasznak és a  másodlagos tűzszakasznak az  általános tűzvédelmi elveknek való megfelelőségén 
túlmenően olyan kialakítással kell rendelkeznie, hogy tűz esetén előre meghatározott ideig kizárja a  redundáns 
biztonsági rendszer sérülésének veszélyét.
3.7. A  redundáns biztonsági rendszereket a  nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és 
az  ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 3.  melléklet 3.3.7. alcím 
3.3.7.0100. pontjában, valamint 3a.3.7. alcím 3a.3.7.0100. pontjában foglaltakra figyelemmel kell kialakítani.
3.8. A  tűzgátló szerkezeteknek biztosítaniuk kell a  tűzgátló szerkezet két oldalán lévő nyomáskülönbségek 
fenntartását üzemi és tervezett üzemzavari állapot esetén is.
3.9. A  nukleáris biztonságra hatással bíró tűzszakaszok esetében a  tűzgátló szerkezetek tűzállósági teljesítmény 
követelményét tűzkockázat-elemzéssel kell meghatározni. Az  elemzés során a  tűzszakaszok, az  azokba beépített 
hermetikus átvezető szerkezetek, továbbá a  másodlagos tűzszakaszok határoló építményszerkezetei és a  tűzgátló 
lezárások – a tűzgátló nyílászárók kivételével – tűzállósági teljesítményének igazolásához a tervezésnél figyelembe 
vett, valamint a  helyi üzemi viszonyokat modellező adottságoknak megfelelően kell kiválasztani a  laboratóriumi 
vizsgálatnál vagy a  méretezési számításokban alkalmazandó – szabványos szénhidrogén-tűz, cellulóz-tűz vagy 
lappangó tűz – tűzhatásokat. A  tűzgátló nyílászárók esetében a  cellulóz-tűz görbe szerinti tűzhatás veendő 
figyelembe.
3.10. A technológiai létesítményben a tűzszakaszokat, továbbá a másodlagos tűzszakaszokat határoló függőleges 
vagy vízszintes beépítésű nyílászáró szerkezetnek
a) nem technológiai tűzszakasz esetében 500 MJ/m2 tűzterhelésig legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI2  30 

tűzállósági teljesítményűnek kell lennie,
b) nem technológiai tűzszakasz esetében 501–1500 MJ/m2 tűzterhelésnél vagy technológiai tűzszakasz 

esetében legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI2 60 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie,
c) nem technológiai tűzszakasz esetében 1500 MJ/m2-nél nagyobb tűzterhelésnél, valamint a  vezénylőknél, 

a biztonsági rendszerek helyiségeinél, a kábeltereknél, az olajos technológiájú tűzszakaszoknál legalább A2 
tűzvédelmi osztályú EI2 90 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie.

3.11. Amennyiben a  biztonsági rendszerek elválasztásának a  külön tűzszakaszokban történő elhelyezésre 
vonatkozó tűzvédelmi követelményei ütköznek az  atomerőmű funkcionális kialakításával, távolságvédelemmel, 
passzív vagy aktív tűzvédelmi eszközzel szükséges a  biztonsági rendszerek elválasztását tűzvédelmi szempontból 
biztosítani. Ezen megoldásokat tűzkockázat-elemzésekkel kell alátámasztani.
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3.12. A  tűzszakaszok kialakításával, a  tűzszakasz méretek meghatározásával, a  hő- és füstelvezetés biztosításával 
szemben támasztott követelmények alárendeltek a  nukleáris biztonság és az  atomerőmű funkcionális kialakítása 
által támasztott követelményeknek. Az ilyen irányú eltéréseket tűzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.
3.13. Hő- és füstelvezető rendszer a  technológiai létesítmény helyiségében csak olyan helyen alakítható ki, ahol 
radioaktív anyagok kikerülése kizárt. Az indokoltságot tűzkockázat elemzéssel kell alátámasztani.
3.14. Több blokkos atomerőmű esetén, amennyiben a blokkok egy építési egységet képeznek, az üzemelő blokkot 
védeni kell az  épülő blokk tűzesetétől. Amennyiben szükséges, ideiglenes passzív tűzvédelem kialakításával kell 
biztosítani az üzemelő blokk védelmét.
3.15. A  technológia tűzszakaszok, valamint a  menekülési útvonalak mennyezeti helyzetű építési termékeinek, 
építményszerkezeteinek anyaga kizárólag g0 – nem gyújtásveszélyes – minősítésű lehet.

4. Villamos berendezések

4.1. A kábelek tartószerkezeteinek legalább A2 tűzvédelmi osztályúaknak kell lenniük.
4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket kell alkalmazni.
4.3. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy túlmelegedés ne következzen be.
4.4. A villamos védelemnek biztosítania kell, hogy a kábelek rövidzárlat esetén se melegedjenek túl.
4.5. Biztonsági kábelnyomvonal nem vezethet át raktáron vagy magas kockázati osztályú helyen, térrészben, 
helyiségen, I–III. veszélyességi fokozatú éghető folyadékos technológiák helyiségein, robbanásveszélyes és 
tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályú anyagok tároló helyiségein. Amennyiben ez  nem elkerülhető, másodlagos 
tűzszakasz kialakításával kell biztosítani a kábelnyomvonal védelmét.

5. Éghető gázok, folyadékok

5.1. A berendezések és csővezetékek hőszigetelését védeni kell (tűzveszélyes) folyadék abszorpció ellen.
5.2. Az éghető folyadékok és gázok tárolását az épületeken belül a minimálisan szükséges szintre kell korlátozni.
5.3. Biztonsági rendszert tartalmazó helyiségekbe éghető folyadékok és gázok tárolása nem tervezhető, kivéve, 
ha ezek az anyagok az adott helyiségben elhelyezett technológiához szükségesek.
5.4. Éghető folyadékot, gázt tartalmazó rendszereknek megfelelő védelemmel kell rendelkezniük a  szivárgás, 
kifolyás megelőzésére. Rendelkezniük kell beépített biztonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén 
korlátozzák a szivárgást, kifolyást.
5.5. A  hidrogén palackokat lehetőség szerint szabad téren kell tárolni. Zárt térben történő tárolás esetén az  alsó 
robbanási határérték (a  továbbiakban: ARH) 20%-nál automatikusan induló hatékony szellőzőrendszert kell 
kialakítani.
5.6. A hidrogénhűtésű generátoroknál a gázfogyásról megfelelő jelző rendszert kell kiépíteni. A rendszer töltéséhez, 
ürítéséhez szén-dioxid (a továbbiakban: CO2) vagy nitrogén (a továbbiakban: N2) rendszert kell kiépíteni.
5.7. Ahol fennáll a  hidrogénfejlődés lehetősége, megfelelő védelmet kell kiépíteni (pl. rekombinátor, szellőzés, 
hidrogénégető).
5.8. Azon akkumulátortelepeknél, ahol fennáll a hidrogénfejlődés veszélye és nem alakítható ki hasadó-nyíló felület, 
a robbanásveszélyes zónára vonatkozó általános szabályokon túl, az ARH 20%-nál automatikusan induló hatékony 
szellőzőrendszert kell kialakítani.
5.9. Ahol fennáll annak a veszélye, hogy szignifikáns mennyiségű tűzveszélyes folyadék vagy éghető gáz kerülhet 
ki valamely rendszerből, ott – annak érzékelésére – megfelelő technológiai észlelő- és jelzőrendszert kell alkalmazni 
a gyors beavatkozás érdekében.

6. Tűzjelző-, oltóberendezések

6.1. A  biztonsági rendszerek és rendszerelemek védelmének biztosítása érdekében az  atomerőműnek megfelelő 
eszközökkel kell rendelkeznie, melyek képesek a tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartására.
6.2. A tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartásán a beépített oltóberendezések alkalmazásának és a manuális tűzoltási 
képesség megfelelő kombinációját kell érteni.
6.3. A tűzjelző- és oltórendszerek tervezésének a tűzkockázat-elemzés eredményein kell alapulnia.
6.4. A tűzjelző rendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatűrés követelményeinek.
6.4.1. Annak érdekében, hogy ezekben a  rendszerekben vagy rendszerelemekben a  rejtett hibák valószínűségét 
minimalizálni lehessen, olyan automatikus önteszteket kell tervezni, amelyek a  lehető legmagasabb lefedettséget 
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biztosítják. Az  öntesztekkel nem felderíthető meghibásodások azonosítását periodikusan, kézzel indított 
teszteléseket kell végezni. A kézzel indított periodikus tesztelések ciklusideje a tűzkockázat-elemzés bemenő adata.
6.4.2. Az automatikus öntesztek által felderített meghibásodásokról jelzést kell generálni az üzemeltető személyzet 
számára.
6.4.3. A  kézzel indított periodikus tesztelés alatt az  éppen nem tesztelt redundáns rendszerben vagy 
rendszerelemben önteszttel felfedezett meghibásodásának a  kézi tesztelés automatikus megszüntetését kell 
eredményeznie.
6.5. A tűzjelzési és oltási funkcióknak az esetleges téves működésükkel, vagy az indokolt működésük elmaradásával 
a  nukleáris biztonságra gyakorolt hatásuk szerint a  6.4–6.4.3.  pontokban megfogalmazott követelményektől 
eltérő, szigorúbb előírásai is lehetnek. Ezeket a szigorításokat esetileg kell meghatározni a tűzkockázat-elemzéssel 
összhangban.
6.6. Az oltórendszernek lehetőség szerint automatikus működésűnek kell lennie, figyelembe véve, hogy az oltás ne 
legyen káros hatással más biztonsági rendszerre.
6.7. Elfogadható a  csak manuális indítású oltóberendezés beépítése, és az  automatikus üzemmódra tervezett 
berendezés manuális üzemmódú üzemeltetése, amennyiben az  indokolatlan működés bekövetkezhet és ez  káros 
hatással lehet az atomerőmű biztonságára.
6.8. Az oltórendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatűrés elvének.
6.9. A technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak, másodlagos tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel 
kell rendelkeznie. Nem szükséges azokon a  területeken érzékelőt elhelyezni, ahol a  sugárzási viszonyok vagy 
a klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé az éghető anyag paramétereinek megfelelő érzékelők telepítését.
6.10. A  tűzjelző-érzékelők kiválasztásának meg kell felelnie az  adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi 
paramétereinek.
6.11. A  tűzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelő elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni 
a mechanikai sérülések ellen.
6.12. Lehetőleg víz alapú oltóberendezést kell alkalmazni, különösen a  magas tűzterhelésű tűzszakaszokban, 
helyiségekben, a kábelterekben, olajat tartalmazó technológiák esetében és az olajhűtésű transzformátoroknál.
6.13. A  víz alapú oltóberendezéseknek kettő, egymástól független vízforrással kell rendelkezniük úgy, hogy 
mindkettő külön-külön tudja biztosítani a  számított tűzoltáshoz szükséges víz (a  továbbiakban: tűzivíz) 
mennyiséget. Ebben az esetben is érvényesíteni kell az egyszeres hibatűrés elvét.
6.14. Vízforrás oldalról kettő oldali betáplálást vagy körvezetéket kell kialakítani, a meghibásodott vezetékszakasz 
kiszakaszolásának lehetőségével. Több blokkos atomerőmű esetén elegendő egy tűzivíz-rendszer kialakítása. 
Az  oltóberendezések működtetéséhez szükséges minimális nyomásnak a  méretezési tűzesethez tartozó vízelvétel 
esetén rendelkezésre kell állnia.
6.15. Az  oltóanyagot úgy kell kiválasztani, hogy annak használata ne okozzon indokolatlan kockázatnövekedést, 
továbbá meg kell felelnie az  adott terület biztonsági előírásainak is, különösen a  nyitott fővízköri berendezések 
környezetében való alkalmazás feltételeinek. Ezt az elvet a kézi tűzoltó eszközök kiválasztása során is érvényesíteni 
kell.
6.16. A  tűzoltó-berendezések tervezése, létesítése során beépíthetők olyan szerelvények a  rendszerbe, amelyek 
nem minősülnek tűzvédelmi rendszerelemnek, de paramétereik alapján a  nukleáris energetikában használatosak. 
Ezeknek a  rendszerelemeknek a  karbantartása, javítása a  későbbiek során megegyező a  technológiai rendszerbe 
épített azonos elemekkel, nem igényel egyedi speciális tűzvédelmi ismereteket.
6.17. A  víz alapú oltórendszerrel felszerelt létesítmények padlóösszefolyó és víztelenítő rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy az megakadályozza a helyiség és az ott lévő berendezések elárasztását.

7. Az építészeti tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményei

7.1. Az  építésügyi hatósági eljáráshoz készített tűzvédelmi dokumentációt csak tűzvédelmi szakértő vagy 
tűzvédelmi tervező készítheti.
7.2. A  vonatkozó építésügyi jogszabályokban meghatározottakon túlmenően az  építészeti tűzvédelmi 
dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az építés, átalakítás, bővítés mértékében a tűzkockázat-elemzést,
b) az  alkalmazott passzív vagy reaktív tűzvédő rendszer, bevonat, burkolat karbantartására, felülvizsgálatára, 

felújítására, valamint az  alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó terveket és műszaki 
leírásokat,
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c) a  technológiai tűzvédelmi leírást, amely tartalmazza a  tervezéssel érintett helyiségekben a  gépekkel, 
berendezésekkel, készülékekkel végzett tevékenység leírását, a tervezett technológia tűzvédelmi hatásait,

d) a  technológiában alkalmazásra kerülő, a  technológia során keletkező anyagok tűzvédelmi jellemzőinek 
meghatározását (biztonsági adatlap vagy azzal egyenértékű dokumentáció szerinti tűzvédelmi jellemzők),

e) a  technológiai folyamat során kialakuló tűz- vagy robbanásveszélyes állapot valószínűségének 
meghatározását tűzkockázat-elemzéssel alátámasztva,

f ) a tűzkockázat-elemzés alapján a tűzjelző, a beavatkozó és a tűzoltórendszerek szükségességét és a tervezett 
rendszer követelményszintű ismertetését,

g) a tűzveszélyes gépek, felszerelések, szerelvények, technológiai berendezések tűzveszélyességét, alkalmazási 
helyüket és a biztonsági követelmények meghatározását,

h) a  megengedettnél nagyobb hőfejlődés vagy nyomásemelkedés következtében veszélyessé váló gépi 
berendezések biztonsági (automatikus) rendszerének leírását (a technológiai szabályozó-berendezéseken 
kívül),

i) a  villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a  környezetükben tárolt, robbanásveszélyes 
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a  B–E  tűzvédelmi osztályú építési termékek vagy 
építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között betartandó távolság biztosítására vonatkozó 
adatokat,

j) a villamos betáplálás módjára, a kábelek védelmére vonatkozó adatokat,
k) a sztatikus feltöltődés elleni védelem szükségességét, a védekezés módját.

8. Tűzkockázat-elemzés

8.1. A  tűzkockázat-elemzést determinisztikus alapon kell elkészíteni. Új atomerőművi blokk esetén a  tűzkockázat-
elemzés feladata felmérni a  kockázatokat, megalapozni milyen műszaki-adminisztratív intézkedések szükségesek 
a  tűzkockázat legalacsonyabb szinten tartásához. Működő atomerőművek esetén a  tűzkockázat-elemzés feladata 
a  meglévő tűzkockázat-elemzés figyelembe vételével a  tervezett műszaki változások, átalakítások, állandó vagy 
ideiglenes módosítások a  tűzkockázatra gyakorolt hatásának felmérése, a  szükséges műszaki-adminisztratív 
intézkedések meghatározása annak érdekében, hogy kockázatnövekedés ne következzen be, valamint annak 
igazolása, hogy az  atomerőmű megfelel az  általános alapelvekben meghatározott tűzvédelmi, tűzbiztonsági 
kritériumoknak, a tűzvédelmi intézkedések megfelelnek a nukleáris biztonság és a sugárvédelem követelményeinek.
8.2. A determinisztikus tűzkockázat-elemzést felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy végezheti.
8.3. A  technológiai létesítmény tűzvédelmi tervezésének a  tűzkockázat-elemzés által meghatározottakon kell 
alapulnia.
8.4. A  tűzkockázat-elemzést az  új atomerőművi blokk tervezése során első alkalommal a  létesítési engedélyezési 
dokumentáció részeként kell elvégezni, ezt követően a  kiviteli tervek részeként, majd – üzemelő atomerőműre is 
vonatkoztatva – a biztonságra kiható átalakítások, valamint a kötelező biztonsági felülvizsgálatok során.
8.5. A tűzkockázat-elemzés készítésének szempontjai:
a) az  atomerőmű részletes felmérése a  tervdokumentáció, és a  tényleges állapotot rögzítő bejárási 

jegyzőkönyvek alapján annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek az  egyes tűzszakaszok pontos 
jellemzői,

b) megfelelő adatbázis létrehozása, amely tartalmazza a  tűzkockázat-elemzés alapadatait, beleértve 
a  berendezések helyiség szerinti kiosztását, a  kábel útvonalakat, a  berendezések és kábelek tűzvédelem 
szempontjából meghatározó jellemzőit, valamint a  beépített és tranziens éghető anyagok minőségi és 
mennyiségi jellemzőit,

c) a  feltételezhető tűzesemények meghatározása minden atomerőművi üzemállapotban, amelyek a  nukleáris 
biztonságra a nem szándékozott működésen, illetve a berendezések üzemképtelenségén keresztül kihatással 
lehetnek. A  blokkvezénylőkben keletkező tüzeknek ezen események között minden esetben szerepelniük 
kell,

d) tűzkockázati modell összeállítása, és determinisztikus tűzterjedés-vizsgálatok (tűzszakaszokon belül, 
tűzszakaszok között és a  blokkvezénylőkben) elvégzése annak érdekében, hogy meghatározható legyen 
a  tűzvédelmi rendszerek, illetve a  tűzoltó személyzet szükséges reakcióideje, illetve a  beépített tűzvédelmi 
rendszerek szükséges kapacitása,

e) azok az  események, amelyekről a  determinisztikus vizsgálati eredmények alapján bizonyítható, hogy 
a nukleáris biztonságot nem veszélyeztetik, kiszűrhetők a további vizsgálatokból,
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f ) tűzgyulladás gyakoriság elemzés a kiinduló adatbázisban szereplő adatok felhasználásával,
g) részletes villamos rendszeri hibaelemzés a  kábeleket érintő tüzek biztonsági hatásainak meghatározása 

érdekében,
h) a  tűzkockázat számszerűsítése, a  tüzek mint kiinduló események eredményezte zónakárosodás 

gyakoriságának meghatározása,
i) az  eredmények elemzése, a  legnagyobb gyakoriságú eseményláncok meghatározása. Ennek alapján 

az indokolt tervmódosítások, ill. kiegészítő intézkedések kidolgozása, melyek az ALARA-elvnek megfelelően 
csökkentik a tűzkockázatot,

j) a  fenti elemzéseket az  olyan kombinált eseményekre is el kell végezni, mint pl. a  földrengés, repülőgép 
rázuhanás következtében, és valamennyi egyéb ésszerűen feltételezhető okból fellépő tüzek kockázatának 
megállapítását, megfelelő intézkedések kidolgozását lehetővé teszi,

k) meg kell állapítani a tűzkockázat elemzés bizonytalanságát, el kell végezni az érzékenység vizsgálatot,
l) a  tűzkockázat-elemzés során különös figyelmet kell fordítani az  esemény következtében kialakuló dózis 

viszonyokra, illetve radioaktív anyagkibocsátásra,
m) a szükséges aktív és passzív tűzvédelmi eszközök és azok hatásai, a technológiai vagy sugárvédelmi okokból 

nem megvalósítható tűzvédelmi eszközök elhagyásának indoklása, az  esetlegesen indokolt helyettesítő 
intézkedések meghatározása,

n) a kiegészítő tűzvédelem szükségessége,
o) a mélységi védelem elvének teljesülése.
8.6. A 8.5. pontban meghatározott szempontokat az új atomerőművi blokkra teljes körűen, üzemelő atomerőműre 
a 11.6. pontban meghatározott esetben teljes körűen, átalakítások, módosítások esetében az átalakítás mértékében 
kell alkalmazni.
8.7. A  tűzkockázat-elemzés készítése során több blokkos atomerőmű esetén egy időben egy tűzesettel kell 
számolni, de vizsgálni kell a blokkok közötti tűzterjedés lehetőségét.
8.8. Egyedi esetben a  kockázatértékelés során meg kell határozni a  szükséges aktív és passzív védelmet 
a konténment, valamint a vezénylők esetében, valamint ott, ahol redundáns rendszerek elemei egy tűzszakaszban 
találhatók, és azon terekben, ahol a  berendezések kiszolgálása, karbantartása miatti megközelíthetőség vagy 
hozzáférhetőség miatt ütköznek a funkcionalitás és a tűzbiztonság elvei.
8.9. A tűzkockázat-elemzésnek ki kell terjednie a tűz és a tűzoltás másodlagos hatásaira is.

9. Minőségbiztosítás

9.1. A tűzvédelmi rendszerek biztonsági osztályba sorolását a tervezési időszakban el kell végezni.
9.2. A  tűzvédelmi rendszereket az  első üzembe helyezést megelőzően, az  üzembehelyezési-program alapján kell 
ellenőrizni.
9.3. A létesítményi tűzoltóság állományának rendelkeznie kell a  feszültség alatti tűzoltáshoz szükséges, bevizsgált 
eszközökkel, valamint önleolvasós személyi doziméterekkel, továbbá ki kell képezni feszültség alatti tűzoltásra, és 
alapfokú sugárvédelmi képzésben kell részesülnie.

Üzemeltetés, használat

10. Tűzvédelmi Szabályzat, Szabályzók

10.1. Az  egyes belső szabályzóknak ki kell terjednie az  atomerőművi blokkok üzemi, karbantartási és átalakítási 
állapotaira is.
10.2. Az  atomerőmű belső szabályzóinak biztosítania kell a  megfelelő keretet az  éghető anyagok hatékony 
kontrolljához az atomerőmű teljes területén.
10.3. A  szabályozásnak ki kell terjednie bármely halmazállapotú éghető anyag szállítására, tárolására, kimérésére, 
felhasználására, különös tekintettel az atomerőmű biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.
10.4. A  szabályozásnak egyértelműen meg kell határoznia a  tranziens éghető anyagmennyiség korlátozásának 
szabályait az atomerőmű biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.
10.5. Az  atomerőmű belső szabályzóinak biztosítaniuk kell a  megfelelő keretet a  gyújtóforrások hatékony 
kontrolljához.
10.6. A  szabályozásnak ki kell terjednie a  nyílt láng használatára, a  hegesztési munkálatokra, különös tekintettel 
az atomerőmű biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.
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10.7. Az atomerőmű szabályozási rendszerében meg kell határozni a beépített tűzvédelmi berendezések időszakos 
ellenőrzésének, tesztelésének és karbantartásának követelményeit, összhangban a  jogszabályi követelményekkel, 
valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban meghatározott biztonsági normák előírásaival.
10.8. A  tűzvédelmi szabályzatot munkahelyi szintre kell lebontani (munkahelyi tűzvédelmi szabályzat), amelyben 
az adott konkrét munkahelyre vonatkozó előírások jelennek meg.
10.9. A munkahelyi tűzvédelmi szabályzatok az atomerőmű tűzvédelmi szabályzatának részfejezeteit képezik.
10.10. Az atomerőmű belső szabályozásaiban meg kell jelennie az átalakítások kezelésének, ezen belül a megelőző 
tűzvédelmi szempontok érvényre juttatásának. A  szabályozás tűzvédelmi fejezete a  tűzvédelmi szabályzat részét 
képezheti.
10.11. Az atomerőműnek rendelkeznie kell eseti szabályozással a tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálatára.
10.12. Az atomerőmű szabályozási rendszerében meg kell határozni a külső erőkkel történő kézi tűzoltás feltételeit, 
a  tűzoltó egységek és az  atomerőművi személyzet összehangolt tevékenységének koordinálásával kapcsolatos 
feladatokat. A  létesítményi tűzoltóság közreműködik a  Tűzoltási, Műszaki Mentési Tervek készítésében és 
begyakoroltatja azokat saját személyzetével.
10.13. Olyan helyeken, ahol biztonsági rendszerek, vagy rendszerelemek kerülnek elhelyezésre, éghető anyagok, 
folyadékok és gázok még átmeneti időre sem tárolhatóak. A munkavégzéshez használt éghető anyagok, folyadékok 
és gázok a munka napi befejezése után nem maradhatnak a helyiségben.

11. A tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálata

11.1. A  tűzvédelemre kiható változásnak minősül a  beépített tűzvédelmi berendezések, építményszerkezetek, 
technológiai és épületinstallációs berendezések átalakítása, a  tűzszakasz, helyiség tűzterhelésének, funkciójának 
megváltozása.
11.2. A  tűzvédelemre kiható változásoknak az  atomerőmű teljes élettartama alatt tükröződniük kell 
a tűzkockázat-elemzésben.
11.3. A tűzkockázat-elemzést a tűzvédelmet érintő átalakításokat követően a megvalósult állapotnak megfelelően 
kell aktualizálni.
11.4. A tűzvédelemre kiható változás utáni új állapot tűzbiztonsági megfelelősségét az új állapot szerint módosított 
tűzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.
11.5. Amennyiben a  tűzvédelmet érintő átalakítások vagy üzemeltetési feltételek változása tűzkockázat-elemzés 
alapján kerül megvalósításra, az ezt követő elemzésnek vizsgálnia kell az átalakítás megfelelősségét.
11.6. A  létesítmény tűzkockázat-elemzés periodikus felülvizsgálatának illeszkednie kell az  atomerőmű időszakos 
biztonsági felülvizsgálati ciklusához.

12. Éghető anyagok, gyújtóforrások, tűzveszélyes tevékenység

12.1. A  technológiai létesítmények területén a  tranziens éghető anyagok belső szabályzó szerinti eltávolítását 
a  tevékenység függvényében vagy meghatározott időszakonként el kell végezni, szükség esetén megfelelő 
biztonságú időszakos tárolóteret kell kialakítani.
12.2. Az  atomerőmű biztonsági rendszereket tartalmazó területein, helyiségeiben nem lehet szükségtelen, 
dekorációs célzatú éghető anyag beépítve.
12.3. Az atomerőmű biztonsági rendszereket tartalmazó területein, helyiségeiben legalább A2 tűzvédelmi osztályú 
állványpallókat lehet használni. Amennyiben ez  nem kerülhető el, égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt fa 
állványpallók használhatók.
12.4. A  szénszűrők és száraz ioncserélő gyanták tárolása csak az  erre a  célra kijelölt, megfelelő tűzvédelmi 
paraméterrel rendelkező építményszerkezetekkel határolt helyiségben, a szükséges tűzvédelmi eszközök biztosítása 
mellett történhet.
12.5. Éghető anyagú védőruhák és védőeszközök tárolása csak azon technológiai helyiségekben megengedett, 
ahol az átöltözéshez végleges vagy ideiglenes egészségügyi zsilipek vannak kialakítva.
12.6. A  technológiai terekben, helyiségekben, kapcsolódó műhelyekben a  tranziens tűzveszélyes folyadékok és 
gázok mennyiségét a napi felhasználás szintjére kell korlátozni.
12.7. A  létesítmény területén tűzveszélyes tevékenységet végző személyt az  atomerőmű specifikumából adódó 
tűzvédelmi ismeretekről tájékoztatni kell. A  tevékenységének megkezdését megelőzően erről a  tűzvédelmi 
szervezet koordinátora által felállított bizottság előtt, a  tűzveszélyes tevékenységet folytató személyt be kell 
számoltatni.
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13. Beépített tűzvédelmi berendezések

13.1. Amennyiben átalakítás, karbantartás vagy más tevékenység szükségessé teszi valamely tűzvédelmi 
berendezés üzemképességének korlátozását, a  biztonsági rendszerek tűzbiztonságának csökkenését megfelelő 
ideiglenes kiegészítő intézkedéssel ellensúlyozni kell. Az  ilyen intézkedések megfelelőségét – nem egyértelmű 
esetben – tűzkockázat-elemzéssel kell igazolni.

14. Tűzvizsgálat

14.1. Az atomerőműben keletkezett tűzesetek vizsgálata során keletkezett tűzvizsgálati iratokat az atomerőmű saját 
belső vizsgálatához és a belső vizsgálatot követő jelentéséhez felhasználhatja.

II. FEJEZET 
KUTATÓREAKTOROK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

Tervezés, létesítés

1. A tűzbiztonság általános tervezési alapelvei

1.1. A  bővített vagy új kutatóreaktor tervezése során készített tervdokumentációnak tűzvédelmi dokumentációt 
kell tartalmaznia. Felépítésének és tartalmának a  Szabályzatban nem szabályozott esetekben meg kell felelnie 
a  vonatkozó építésügyi jogszabályoknak, valamint műszaki követelményeknek. A  szakterületi tervdokumentáció 
tűzvédelmi fejezeteit össze kell hangolni a létesítmény komplex tűzbiztonságának megítélhetősége érdekében.
1.2. A biztonság szempontjából fontos építményszerkezeteknek, rendszereknek és rendszerelemeknek – az egyéb 
biztonsági szempontok betartása mellett – olyannak kell lenniük, hogy minimalizálják a belső tüzek és robbanások 
hatását, amelyek külső vagy belső események hatására bekövetkezhetnek.
1.3. Tűz esetén is biztosítani kell a  reaktor állapotának monitorozását, a  biztonságos leállítást, a  remanens hő 
elvonását és a radioaktív anyagok kikerülésének megakadályozását. Ezen követelmények teljesüléséhez megfelelő 
redundáns elemeket, fizikai elválasztásokat és hibatűrő rendszereket kell alkalmazni.
1.4. A  tűzbiztonság növelésének érdekében a  tervezésnél alapelvként kell figyelembe venni a  mélységi védelem 
elvét, a  tűzkeletkezés és a  tűzterjedés – beleértve a  füst és a  mérgező égéstermékek terjedése – lehetőségének 
minimalizálását.
1.5. A kutatóreaktoroknál az alábbi üzemállapotok különböztethetőek meg:
a) Személyzet által felügyelt kritikus állapotban lévő reaktor,
b) Személyzet által felügyelt szubkritikus (leállított) reaktor,
c) Magára hagyott, személyzet nélküli szubkritikus (leállított) reaktor.
1.6. A tűzvédelmet determinisztikus alapon kell értékelni a következő szempontok figyelembevételével:
a) tűz ott keletkezhet, ahol beépített vagy tranziens éghető anyag található,
b) a  determinisztikus alapú értékelés során egy időben egy tűzesetet kell figyelembe venni, azzal, hogy 

a terjedő tűz ugyanazon esemény részét képezi,
c) a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása szempontjából kettő mértékadó tűzesetet kell feltételezni,
d) a tűzeset feltételezését az 1.5. szerinti üzemállapotok mindegyikére el kell végezni.

2. A tervezés tűzmegelőzési kérdései

2.1. A  kutatóreaktor rendszereinek tervezése során alapkövetelményként kell kezelni, hogy azok esetleges 
meghibásodása tűz kialakulásához ne vezessen.
2.2. A  biztonság szempontjából fontos elemeket, amelyeknek a  meghibásodása nem elfogadható 
következményekkel, vagy radioaktív anyag kikerülésével járhat, tűz elleni védelemmel kell ellátni.
2.3. A  védelem mértékének meg kell felelnie a  rendszer működésével szemben támasztott időkorlát 
követelményeinek.
2.4. A  tervezés során a  tűzkockázat csökkentése, a  tűzbiztonság növelése érdekében az  alábbiakat szükséges 
figyelembe venni:
a) egy biztonsági rendszer tüze nem veszélyeztethet másik biztonsági rendszert,
b) a technológiai létesítményekben a tűzterhelésnek a lehető legalacsonyabbnak kell lennie,
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c) az éghető anyagok tárolása nem jelenthet veszélyt a biztonsági rendszerelemekre,
d) legalább A2 tűzvédelmi osztályú építési terméket, építményszerkezetet kell alkalmazni – ideértve a  hő- és 

hangszigeteléseket, bevonatokat és burkolatokat is – kivéve a dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat 
és vízszigeteléseket, amelyek tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is 
lehetnek,

e) azoknak a  potenciális gyújtóforrásoknak, amelyek a  kutatóreaktor technológiai rendszereiből, 
berendezéseiből adódnak, megfelelően ellenőrzöttnek kell lenniük,

f ) a technológiai létesítményen belül a száraz transzformátorok alkalmazását kell előnyben részesíteni,
g) az  olajtöltésű transzformátorokat lehetőleg szabadtéren vagy nem technológiai létesítményben kell 

elhelyezni,
h) olyan villamos- és irányítástechnikai eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyekben az  éghető anyag 

mennyisége a lehető legalacsonyabb,
i) az  egymás melletti villamos elosztószekrényeket egymástól tűzgátló szerkezettel kell elválasztani, kivéve 

a gyűjtősín tereket,
j) az  1500 MJ/m2 feletti tűzterhelésű terek, így a  kábelterek elválasztását más funkciójú terektől tűzgátló 

elválasztással kell megoldani.
2.5. A  biztonságos üzemeltetés veszélyeztetése nélkül, az  építményekben rádióforgalmazási feltételeket kell 
biztosítani a kárelhárítás során együttműködő szervek számára, melynek megfelelőségét a használatbavételi eljárást 
megelőzően vizsgálni kell. A  beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a  kézi rádió berendezés számára az  üzemszerű 
állapotot biztosító berendezés kiépítését a nukleáris engedélyesnek kell biztosítania.

3. Az építészeti kialakításra vonatkozó tűzvédelmi szempontok

3.1. A biztonsági rendszerek helyiségeit a magas tűzterhelésű helyektől, valamint egymástól tűzszakaszolással, vagy 
másodlagos tűzszakasz kialakítással kell elválasztani.
3.2. Legalább A2 tűzvédelmi osztályú építési termékeket, anyagokat kell alkalmazni a  vezénylők 
építményszerkezeteként, kivéve a  dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat és vízszigeteléseket, amelyek 
tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is lehetnek.
3.3. A tervezés során helyszínhez kötött éghetőanyag-leltárt kell felállítani.
3.4. A tűzkockázat-elemzés alapjának a helyszínhez kötött éghetőanyag-leltárnak kell lennie. A  leltárnak a  reaktor 
élettartama alatt naprakésznek kell lennie.
3.5. A tervezés során a menekülési, kiürítési útvonalak mellett a beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell 
határozni.
3.6. A tűzszakasznak és másodlagos tűzszakasznak az általános tűzvédelmi elveken túlmenően olyan kialakításúnak 
kell lennie, hogy tűz esetén kizárja a redundáns biztonsági rendszer sérülésének veszélyét.
3.7. A  tűzgátló szerkezeteknek biztosítaniuk kell a  tűzgátló szerkezet két oldalán lévő nyomáskülönbségek 
fenntartását üzemi és tervezett üzemzavari állapot esetén is.
3.8. A  nukleáris biztonságra hatással bíró tűzszakaszok esetében a  tűzgátló szerkezetek tűzállósági teljesítmény 
követelményét tűzkockázat-elemzéssel kell meghatározni. Az  elemzés során a  tűzszakaszok, az  azokba beépített 
hermetikus átvezető szerkezetek, továbbá a  másodlagos tűzszakaszok határoló építményszerkezetei és a  tűzgátló 
lezárások – a tűzgátló nyílászárók kivételével – tűzállósági teljesítményének igazolásához a tervezésnél figyelembe 
vett, valamint a  helyi üzemi viszonyokat modellező adottságoknak megfelelően kell kiválasztani a  laboratóriumi 
vizsgálatnál vagy a  méretezési számításokban alkalmazandó – szabványos szénhidrogén-tűz, cellulóz-tűz vagy 
lappangó tűz – tűzhatásokat. A  tűzgátló nyílászárók esetében a  cellulóz-tűz görbe szerinti tűzhatás veendő 
figyelembe.
3.9. A  technológiai létesítményben a  tűzszakaszokat, továbbá a  másodlagos tűzszakaszokat határoló függőleges 
vagy vízszintes beépítésű nyílászáró szerkezetnek
a) nem technológiai tűzszakasz esetében 500 MJ/m2 tűzterhelésig legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI2  30 

tűzállósági teljesítményűnek kell lennie,
b) nem technológiai tűzszakasz esetében 501–1500 MJ/m2 tűzterhelésnél vagy technológiai tűzszakasz 

esetében legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI2 60 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie,
c) nem technológiai tűzszakasz esetében 1500 MJ/m2-nél nagyobb tűzterhelésnél, valamint a  vezénylőknél, 

a biztonsági rendszerek helyiségeinél, a kábeltereknél, az olajos technológiájú tűzszakaszoknál legalább A2 
tűzvédelmi osztályú EI2 90 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie.
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3.10. Amennyiben a  biztonsági rendszerek elválasztásának tűzvédelmi követelményei – külön tűzszakaszokban 
történő elhelyezés – ütköznek a  kutatóreaktor funkcionális kialakításával, távolságvédelemmel, passzív vagy aktív 
tűzvédelmi eszközzel szükséges a  biztonsági rendszerek elválasztását tűzvédelmi szempontból biztosítani. Ezen 
megoldásokat tűzkockázat-elemzésekkel kell alátámasztani.
3.11. A  tűzszakaszok kialakításával, a  tűzszakasz-méretek meghatározásával, a  hő- és füstelvezetés biztosításával 
szemben támasztott követelmények alárendeltek a  nukleáris biztonság és reaktor funkcionális kialakítása által 
támasztott követelményeknek. Az ilyen irányú eltéréseket tűzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.
3.12. Hő- és füstelvezető rendszer a  technológiai létesítmény helyiségében csak olyan helyen alakítható ki, ahol 
radioaktív anyagok kikerülése kizárt. A  hő- és füstelvezető rendszer megfelelőségét tűzkockázat-elemzéssel kell 
alátámasztani.
3.13. A  technológia tűzszakaszok, valamint a  menekülési útvonalak mennyezeti helyzetű építési termékeinek, 
építményszerkezeteinek anyaga kizárólag g0 – nem gyújtásveszélyes – minősítésű lehet.

4. Villamos berendezések

4.1. A kábelek tartószerkezeteinek A2 tűzvédelmi osztályba tartozónak kell lenniük.
4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket kell alkalmazni.
4.3. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy túlmelegedés ne következzen be.
4.4. A villamos védelemnek biztosítania kell, hogy a kábelek rövidzárlat esetén se melegedjenek túl.
4.5. Biztonsági kábelnyomvonal nem vezethet át raktáron vagy magas kockázati osztályú helyen, térrészben, 
helyiségen, I–III. veszélyességi fokozatú éghető folyadékos technológiák helyiségein, robbanásveszélyes és 
tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályú anyagok tároló helyiségein. Amennyiben ez  nem elkerülhető, másodlagos 
tűzszakasz kialakításával kell biztosítani a kábelnyomvonal védelmét.

5. Éghető gázok, folyadékok

5.1. A berendezések és csővezetékek hőszigetelését védeni kell (tűzveszélyes) folyadék abszorpció ellen.
5.2. Az éghető folyadékok és gázok tárolását az épületeken belül a minimálisan szükséges szintre kell korlátozni.
5.3. Biztonsági rendszert tartalmazó helyiségekben éghető folyadékokat és gázokat nem lehet tárolni.
5.4. Az  éghető folyadékot, gázt tartalmazó rendszereknek megfelelő védelemmel kell rendelkezniük a  szivárgás, 
kifolyás megelőzésére. Rendelkezniük kell továbbá beépített biztonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén 
korlátozzák a szivárgást, kifolyást.
5.5. A  kutatóreaktor azon rendszereinél, ahol fennáll a  hidrogénfejlődés lehetősége, megfelelő védelem kiépítése 
szükséges (rekombinátor, szellőzés, hidrogénégető stb.).
5.6. Azon akkumulátortelepeknél, ahol fennáll a  hidrogénfejlődés veszélye, és nem alakítható ki hasadó-nyíló 
felület, a  robbanásveszélyes zónára vonatkozó általános szabályokon túl az  ARH 20%-nál automatikusan induló 
hatékony szellőzőrendszert kell kialakítani.

6. Tűzjelző-, oltóberendezések

6.1. A biztonsági rendszerek és rendszerelemek védelmének biztosítására a létesítménynek megfelelő eszközökkel 
kell rendelkeznie, amelyek képesek a tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartására.
6.2. A  tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartása a  beépített oltóberendezések alkalmazásának és a  manuális tűzoltási 
képesség megfelelő kombinációja.
6.3. A tűzjelző- és oltórendszerek tervezésének a tűzkockázat-elemzés eredményein kell alapulnia.
6.4. A tűzjelző rendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatűrés elvének.
6.5. Az oltórendszernek automatikus működésűnek kell lennie. Az oltórendszert úgy kell kialakítani, hogy az oltás 
ne legyen káros hatással más biztonsági rendszerre.
6.6. Kizárólag manuális indítású oltóberendezés akkor építhető be, az  automatikus üzemmódra tervezett 
oltóberendezés akkor üzemeltethető manuális üzemmódban, ha az  indokolatlan működés lehetősége 
bekövetkezhet, és ez káros hatással lehet a kutatóreaktor biztonságára.
6.7. Az oltórendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatűrés elvének.
6.8. A  technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak, másodlagos tűzszakasznak teljes körű tűzjelzéssel 
kell rendelkeznie. Nem szükséges azokon a  területeken érzékelőt elhelyezni, ahol a  sugárzási viszonyok vagy 
a klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé az éghető anyag paramétereinek megfelelő érzékelők telepítését.
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6.9. A  tűzjelző érzékelők kiválasztásának meg kell felelnie az  adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi 
paramétereinek.
6.10. A  tűzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelő elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni 
a mechanikai sérülések ellen.
6.11. Lehetőleg víz alapú oltóberendezést kell alkalmazni, különösen a  magas tűzterhelésű tűzszakaszokban, 
helyiségekben, a kábelterekben, olajat tartalmazó technológiák esetében és az olajhűtésű transzformátoroknál.
6.12. Az  oltóanyagot úgy kell kiválasztani, hogy annak használata ne okozzon indokolatlan kockázatnövekedést, 
és feleljen meg az adott terület biztonsági előírásainak is. Ezt az elvet a kézi tűzoltó eszközök kiválasztása során is 
érvényesíteni kell.
6.13. A  víz alapú oltórendszerrel felszerelt létesítmények padlóösszefolyó és víztelenítő rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy az megakadályozza a helyiség és az ott lévő berendezések elárasztását.

7. Építészeti tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményei

7.1. Az  építésügyi hatósági eljáráshoz készített tűzvédelmi dokumentációt csak tűzvédelmi szakértő vagy 
tűzvédelmi tervező készítheti.
7.2. A  vonatkozó építésügyi jogszabályokban meghatározottakon túlmenően az  építészeti tűzvédelmi 
dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az építés, átalakítás, bővítés mértékében a tűzkockázat-elemzést,
b) az  alkalmazott passzív vagy reaktív tűzvédő rendszer, bevonat, burkolat karbantartására, felülvizsgálatára, 

felújítására, valamint az  alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó terveket és műszaki 
leírásokat,

c) a  technológiai tűzvédelmi leírást, amely tartalmazza a  tervezéssel érintett helyiségekben a  gépekkel, 
berendezésekkel, készülékekkel végzett tevékenység leírását, a tervezett technológia tűzvédelmi hatásait,

d) a  technológiában alkalmazásra kerülő, a  technológia során keletkező anyagok tűzvédelmi jellemzőinek 
meghatározását (biztonsági adatlap vagy azzal egyenértékű dokumentáció szerinti tűzvédelmi jellemzők),

e) a  technológiai folyamat során kialakuló tűz- vagy robbanásveszélyes állapot valószínűségének 
meghatározását tűzkockázat-elemzéssel alátámasztva,

f ) A tűzkockázat-elemzés alapján a tűzjelző, a beavatkozó és a tűzoltórendszerek szükségességét és a tervezett 
rendszer követelményszintű ismertetését,

g) a tűzveszélyes gépek, felszerelések, szerelvények, technológiai berendezések tűzveszélyességét, alkalmazási 
helyüket és a biztonsági követelmények meghatározását,

h) a  megengedettnél nagyobb hőfejlődés vagy nyomásemelkedés következtében veszélyessé váló gépi 
berendezések biztonsági (automatikus) rendszerének leírását (a technológiai szabályozó-berendezéseken 
kívül),

i) a  villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a  környezetükben tárolt, robbanásveszélyes 
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a  B–E  tűzvédelmi osztályú építési termékek vagy 
építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között betartandó távolság biztosítására vonatkozó 
adatokat,

j) a villamos betáplálás módjára, a kábelek védelmére vonatkozó adatokat,
k) a sztatikus feltöltődés elleni védelem szükségességét, a védekezés módját.

8. Tűzkockázat-elemzés

8.1. A  tűzkockázat-elemzést determinisztikus alapon kell elkészíteni. A  tűzkockázat-elemzés feladata annak 
igazolása, hogy a  kutatóreaktor megfelel az  általános alapelvekben meghatározott tűzvédelmi, tűzbiztonsági 
kritériumoknak, valamint a  tűzvédelmi intézkedések megfelelnek a  nukleáris biztonság és a  sugárvédelem 
követelményeinek.
8.2. A determinisztikus tűzkockázat-elemzést felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy végezheti.
8.3. A  technológiai létesítmény tűzvédelmének tervezésének a  tűzkockázat-elemzés által meghatározottakon kell 
alapulnia.
8.4. Tűzkockázat-elemzést új kutatóreaktor tervezése során első alkalommal a  létesítési engedélyezési 
dokumentáció részeként kell elvégezni, ezt követően a kiviteli tervek részeként, majd – üzemelő kutatóreaktorra is 
vonatkoztatva – a biztonságra kiható átalakítások, valamint a kötelező biztonsági felülvizsgálatok során.
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8.5. A tűzkockázat-elemzés készítésének szempontjai:
a) az alkalmazott metodikában a peremfeltételek rögzítése,
b) a biztonság szempontjából fontos rendszerek és azok elhelyezkedése, tűzszakaszokhoz rendelten,
c) a tűz hatása a biztonság szempontjából fontos rendszerekre és rendszerelemekre,
d) a tűzszakaszok tűzállósági paraméterei,
e) a szükséges aktív és passzív tűzvédelmi eszközök és azok hatásai, a technológiai vagy sugárvédelmi okokból 

nem megvalósítható tűzvédelmi eszközök elhagyásának indoklása, az  esetlegesen indokolt helyettesítő 
intézkedések meghatározása,

f ) a kiegészítő tűzvédelem szükségessége,
g) a mélységi védelem elvének teljesülése.
8.6. Egyedi esetben a kockázatértékelés során meg kell határozni a szükséges aktív és passzív védelmet a vezénylők 
esetében, valamint ott, ahol redundáns rendszerek elemei egy tűzszakaszban találhatók, és azon terekben, ahol 
a  berendezések kiszolgálása, karbantartása miatti megközelíthetőség vagy hozzáférhetőség miatt ütköznek 
a funkcionalitás és a tűzbiztonság elvei.
8.7. A tűzkockázat-elemzésnek ki kell terjednie a tűz és a tűzoltás másodlagos hatásainak vizsgálatára is.

9. Minőségbiztosítás

9.1. A tűzvédelmi rendszerek biztonsági osztályba sorolását a tervezési időszakban el kell végezni.
9.2. A  tűzvédelmi rendszereket az  első üzembe helyezést megelőzően, az  üzembehelyezési-program alapján kell 
ellenőrizni.

Üzemeltetés, használat

10. Tűzvédelmi Szabályzat, Szabályzók

10.1. Az egyes belső szabályzóknak ki kell terjednie a kutatóreaktor egyes üzemállapotaira.
10.2. A  kutatóreaktor belső szabályzóinak megfelelő keretet kell biztosítaniuk az  éghető anyagok hatékony 
kontrolljához a kutatóreaktor teljes területén.
10.3. A  belső szabályzóknak ki kell terjednie bármely halmazállapotú éghető anyag szállítására, tárolására, 
kimérésére, felhasználására, különös tekintettel a  kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, 
helyiségeire.
10.4. A  belső szabályzóknak egyértelműen meg kell határozniuk a  tranziens éghető anyagmennyiség 
korlátozásának szabályait a kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.
10.5. A  kutatóreaktor belső szabályzóinak megfelelő keretet kell biztosítaniuk a  gyújtóforrások hatékony 
kontrolljához.
10.6. A  belső szabályozóknak ki kell terjednie a  nyílt láng használatára, a  hegesztési munkálatokra, különös 
tekintettel a kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.
10.7. A  kutatóreaktor belső szabályzóiban meg kell határozni a  beépített tűzvédelmi berendezések időszakos 
ellenőrzésének, tesztelésének és karbantartásának követelményeit, összhangban a  vonatkozó tűzvédelmi 
jogszabályok, valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban meghatározott biztonsági normák előírásaival.
10.8. A  kutatóreaktor tűzvédelmi szabályzatának a  vonatkozó tűzvédelmi jogszabályban foglaltakon túlmenően 
meg kell felelnie a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban foglalt követelményeknek is.
10.9. A kutatóreaktor belső szabályozásaiban meg kell jeleníteni az átalakítások kezelésére, ezen belül a megelőző 
tűzvédelmi szempontok érvényre juttatására vonatkozó előírásokat. A  szabályozás tűzvédelmi fejezete képezheti 
a tűzvédelmi szabályzat részét.
10.10. A kutatóreaktornak rendelkeznie kell eseti szabályozással a tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálatára.

11. A tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálata

11.1. A  tűzvédelemre kiható változásnak minősül a  beépített tűzvédelmi berendezések, építményszerkezetek, 
technológiai és épületinstallációs berendezések átalakítása, a  tűzszakasz, helyiség tűzterhelésének, funkciójának 
megváltozása.
11.2. A  tűzvédelemre kiható változásoknak a  kutatóreaktor teljes élettartama alatt tükröződnie kell 
a tűzkockázat-elemzésben.
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11.3. A tűzkockázat-elemzést a tűzvédelmet érintő átalakításokat követően a megvalósult állapotnak megfelelően 
kell aktualizálni.
11.4. A tűzvédelemre kiható változás utáni új állapot tűzbiztonsági megfelelőségét az új állapot szerint módosított 
tűzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.
11.5. Amennyiben a  tűzvédelmet érintő átalakítások vagy üzemeltetési feltételek változása tűzkockázat-elemzés 
alapján kerül megvalósításra, az ezt követő elemzésnek vizsgálnia kell az átalakítás megfelelőségét.
11.6. A  tűzkockázat-elemzés periodikus felülvizsgálatának illeszkednie kell a  kutatóreaktor időszakos biztonsági 
felülvizsgálati időszakához.

12. Éghető anyagok, gyújtóforrások, tűzveszélyes tevékenység

12.1. A  technológiai létesítmények területén a  tranziens éghető anyagok belső szabályzó szerinti eltávolítását 
a  tevékenység függvényében vagy meghatározott időszakonként el kell végezni, szükség esetén megfelelő 
biztonságú időszakos tárolóteret kell kialakítani.
12.2. A  kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartalmazó területein, helyiségeiben nem lehet szükségtelen, 
dekorációs célzatú éghető anyag beépítve.
12.3. A  kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartalmazó területein, helyiségeiben csak A2 tűzvédelmi osztályú 
állványpallók használhatóak.
12.4. A  szénszűrők és száraz ioncserélő gyanták tárolása csak az  erre a  célra kijelölt és megfelelő tűzvédelmi 
paraméterekkel rendelkező építményszerkezetekkel határolt helyiségben, a  szükséges tűzvédelmi eszközök 
biztosítása mellett történhet.
12.5. A  technológiai terekben, helyiségekben, kapcsolódó műhelyekben a  tranziens tűzveszélyes folyadékok és 
gázok mennyiségét a napi felhasználás szintjére kell korlátozni.
12.6. A  létesítmény területén tűzveszélyes tevékenységet végző személyt a  kutatóreaktor specifikumából adódó 
tűzvédelmi ismeretekről tájékoztatni kell. A  tevékenységének megkezdését megelőzően erről a  tűzvédelmi 
szervezet koordinátora által felállított bizottság előtt, a  tűzveszélyes tevékenységet folytató személyt be kell 
számoltatni.

13. Beépített tűzvédelmi berendezések

13.1. Amennyiben átalakítás, karbantartás vagy más tevékenység szükségessé teszi valamely tűzvédelmi 
berendezés üzemképességének korlátozását, a  biztonsági rendszerek tűzbiztonságának csökkenését megfelelő 
ideiglenes kiegészítő intézkedéssel ellensúlyozni kell.

14. Tűzvizsgálat

14.1. A  kutatóreaktorban keletkezett tűzesetek vizsgálata során keletkezett tűzvizsgálati iratokat a  kutatóreaktor 
saját belső vizsgálatához és a belső vizsgálatot követő jelentéséhez felhasználhatja.

III. FEJEZET 
KIÉGETT NUKLEÁRIS FŰTŐELEMEK ÁTMENETI SZÁRAZ TÁROLÓINAK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

Tervezés, létesítés

1. A tűzbiztonság általános tervezési alapelvei

1.1. A kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti száraz tárolójának (a továbbiakban: tároló) építésének, átalakításának 
vagy bővítésének tervezése során készített tervdokumentációnak tűzvédelmi dokumentációt kell tartalmaznia. 
Felépítésének és tartalmának a  jelen Szabályzatban nem szabályozott esetekben a  más jogszabályokban 
foglaltaknak, valamint a vonatkozó műszaki követelményeknek meg kell felelnie. A szakterületi tervdokumentáció 
tűzvédelmi fejezeteit össze kell hangolni a létesítmény komplex tűzbiztonságának megítélhetősége érdekében.
1.2. A biztonság szempontjából fontos építményszerkezeteknek, rendszereknek és rendszerelemeknek – az egyéb 
biztonsági szempontok betartása mellett – olyannak kell lenniük, hogy minimalizálják a belső tüzek és robbanások 
hatását, amelyek külső vagy belső események hatására bekövetkezhetnek.
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1.3. Tűz esetén is biztosítani kell a  tároló állapotának monitorozását, a  remanens hő elvonását és a  radioaktív 
anyagok kikerülésének megakadályozását.
1.4. A  tűzbiztonság növelésének érdekében a  tervezésnél alapelvként kell figyelembe venni a  mélységi védelem 
elvét, a  tűzkeletkezés és a  tűzterjedés – beleértve a  füst és a  mérgező égéstermékek terjedése – lehetőségének 
minimalizálását.
1.5. A tároló esetében megkülönböztethető üzemállapotok:
a) betárolási időszak: szakszemélyzet által folyamatosan felügyelt állapot. A kiégett nukleáris fűtőelem kazetták 

beszállítása, elhelyezése a tárolóba vagy kiszállítása a tárolóból,
b) passzív tárolási időszak: szakszemélyzet nélküli állapot. A  tároló zárt állapotú, a  rendszer távfelügyelettel 

ellenőrzött.
1.6. A tűzvédelmet determinisztikus alapon kell értékelni a következő szempontok figyelembevételével:
a) tűz ott keletkezhet, ahol beépített vagy tranziens éghető anyag található,
b) egy időben egy tűzesetet kell figyelembe venni, a terjedő tűz ugyanazon esemény részét képezi,
c) a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása szempontjából egy mértékadó tűzesetet kell feltételezni,
d) a tűzesetet egyaránt feltételezni kell a különböző üzemállapotokra.

2. A tervezés tűzmegelőzési kérdései

2.1. A  biztonság szempontjából fontos azon elemeket, amelyeknek a  meghibásodása nem elfogadható 
következményekkel vagy radioaktív anyag kikerülésével járhat, tűz elleni védelemmel kell ellátni.
2.2. A  védelem mértékének meg kell felelnie a  rendszer működésével szemben támasztott időkorlát 
követelményeinek.
2.3. A tervezés során a tűzkockázat csökkentése, a tűzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat kell figyelembe 
venni:
a) egy biztonsági rendszer tüze nem veszélyeztethet másik biztonsági rendszert,
b) a technológiai létesítményekben a tűzterhelésnek a lehető legalacsonyabbnak kell lennie,
c) az éghető anyagok tárolása nem jelenthet veszélyt a biztonsági rendszerelemekre,
d) legalább A2 tűzvédelmi osztályú építési terméket, építményszerkezetet kell alkalmazni – ideértve a  hő- és 

hangszigeteléseket, bevonatokat és burkolatokat is – kivéve a dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat 
és vízszigeteléseket, amelyek tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is 
lehetnek,

e) a technológiai létesítményen belül a száraz transzformátorok alkalmazását kell előnyben részesíteni,
f ) olyan villamos- és irányítástechnikai eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyekben az  éghető anyag 

mennyisége a lehető legalacsonyabb.

3. Az építészeti kialakításra vonatkozó tűzvédelmi szempontok

3.1. A biztonság szempontjából fontos rendszerek helyiségei a magas tűzterhelésű helyektől, valamint egymástól 
tűzszakaszolással, vagy másodlagos tűzszakasz kialakítással kell elválasztani.
3.2. A  tűzszakasznak és a  másodlagos tűzszakasznak az  általános tűzvédelmi elveken túlmenően olyan 
kialakításúnak kell lennie, hogy tűz esetén kizárja biztonság szempontjából fontos rendszer sérülésének veszélyét.
3.3. A  nukleáris biztonságra hatással bíró tűzszakaszok esetében a  tűzgátló szerkezetek tűzállósági teljesítmény 
követelményét tűzkockázat-elemzéssel kell meghatározni. Az elemzés során a tűzszakaszok, továbbá a másodlagos 
tűzszakaszok határoló építményszerkezetei és a tűzgátló lezárások – a tűzgátló nyílászárók kivételével – tűzállósági 
teljesítményének igazolásához a  tervezésnél figyelembe vett, valamint a  helyi üzemi viszonyokat modellező 
adottságoknak megfelelően kell kiválasztani a  laboratóriumi vizsgálatnál vagy a  méretezési számításokban 
alkalmazandó – szabványos szénhidrogén-tűz, cellulóz-tűz vagy lappangó tűz – tűzhatásokat. A tűzgátló nyílászárók 
esetében a cellulóz-tűz görbe szerinti tűzhatás veendő figyelembe.
3.4. Amennyiben a  biztonság szempontjából fontos rendszerek elválasztásának a  külön tűzszakaszokban történő 
elhelyezésre vonatkozó tűzvédelmi követelményei ütköznek a  tároló létesítmény funkcionális kialakításának 
követelményeivel, távolságvédelemmel, passzív vagy aktív tűzvédelmi eszközökkel szükséges a  biztonsági rendszerek 
elválasztását tűzvédelmi szempontból biztosítani. Ezen megoldásokat tűzkockázat-elemzésekkel kell alátámasztani.
3.5. A  tűzszakaszok kialakításával, a  tűzszakasz méretek meghatározásával, a  hő- és füstelvezetés biztosításával 
szemben támasztott követelmények alárendeltek a  nukleáris és sugárbiztonság és a  funkcionális kialakítás által 
támasztott követelményeknek.
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3.6. A tervezés során a menekülési, kiürítési útvonalak mellett a beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell 
határozni.
3.7. Ott alakítható ki hő- és füstelvezető rendszer a technológiai létesítmény helyiségében, ahol radioaktív anyagok 
kikerülése kizárt.
3.8. A  menekülési útvonalak mennyezeti helyzetű építési termékeinek, építményszerkezeteinek anyaga kizárólag 
g0 – nem gyújtásveszélyes – minősítésű lehet.

4. Villamos berendezések

4.1. A kábelek tartószerkezeteinek legalább A2 tűzvédelmi osztályúaknak kell lenniük.
4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket kell alkalmazni.
4.3. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy túlmelegedés ne következzen be.
4.4. A villamos védelemnek biztosítania kell, hogy a kábelek rövidzárlat esetén se melegedjenek túl.

5. Éghető gázok, folyadékok

5.1. Az éghető folyadékok és gázok tárolását az épületeken belül a minimálisan szükséges szintre kell korlátozni.
5.2. A biztonság szempontjából fontos rendszert tartalmazó helyiségekben éghető folyadékokat és gázokat nem 
lehet tárolni.
5.3. Éghető folyadékot, gázt tartalmazó rendszereknek megfelelő védelemmel kell rendelkezniük a  szivárgás, 
kifolyás megelőzésére, valamint rendelkezniük kell beépített biztonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén 
korlátozzák a szivárgást, kifolyást.

6. Tűzjelző-, oltóberendezések

6.1. A biztonsági rendszerek és rendszerelemek védelmének biztosítására a létesítménynek megfelelő eszközökkel 
kell rendelkeznie, melyek képesek a tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartására.
6.2. A  tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartása a  beépített oltóberendezések alkalmazásának és a  manuális tűzoltási 
képesség megfelelő kombinációja.
6.3. A tűzjelző- és oltórendszerek tervezése során figyelembe kell venni a tűzkockázat-elemzés eredményeit.
6.4. A technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak, másodlagos tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel 
kell rendelkeznie. Nem szükséges azokon a területeken érzékelőt elhelyezni, ahol a sugárzási viszonyok nem teszik 
lehetővé érzékelők telepítését, valamint a kiégett üzemanyagot tartalmazó térrészt.
6.5. A  tűzjelző-érzékelők kiválasztásának meg kell felelnie az  adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi 
paramétereinek.
6.6. A kiégett üzemanyagot tartalmazó térrészekben vízzel, illetve vízköddel történő oltás nem alkalmazható.
6.7. Az oltórendszernek automatikus működésűnek kell lennie. Az oltórendszert úgy kell kialakítani, hogy az oltás 
ne legyen káros hatással más biztonsági rendszerre.
6.8. Kizárólag manuális indítású oltóberendezés akkor építhető be, az  automatikus üzemmódra tervezett 
oltóberendezés akkor üzemeltethető manuális üzemmódban, ha az  indokolatlan működés lehetősége 
bekövetkezhet, és ez káros hatással lehet a tároló biztonságára.
6.9. A  tűzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelő elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni 
a mechanikai sérülések ellen.
6.10. Az  oltóanyag kiválasztása során követelmény, hogy az  oltóanyag használata ne okozzon indokolatlan 
kockázatnövekedést, továbbá feleljen meg az  adott terület biztonsági előírásainak is. Ezt az  elvet a  kézi tűzoltó 
eszközök kiválasztása során is érvényesíteni kell.

7. Építészeti tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményei

7.1. Az  építésügyi hatósági eljáráshoz készített tűzvédelmi dokumentációt csak tűzvédelmi szakértő vagy 
tűzvédelmi tervező készítheti.
7.2. A  vonatkozó építésügyi jogszabályokban meghatározottakon túlmenően az  építészeti tűzvédelmi 
dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az építés, átalakítás, bővítés mértékében a tűzkockázat-elemzést,
b) az  alkalmazott passzív vagy reaktív tűzvédő rendszer, bevonat, burkolat karbantartására, felülvizsgálatára, 

felújítására, valamint az alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó terveket és műszaki leírásokat,
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c) a  technológiai tűzvédelmi leírást, amely tartalmazza a  tervezéssel érintett helyiségekben a  gépekkel, 
berendezésekkel, készülékekkel végzett tevékenység leírását, a tervezett technológia tűzvédelmi hatásait,

d) a  technológiában alkalmazásra kerülő, a  technológia során keletkező anyagok tűzvédelmi jellemzőinek 
meghatározását (biztonsági adatlap szerinti tűzvédelmi jellemzők),

e) a  technológiai folyamat során kialakuló tűz- vagy robbanásveszélyes állapot valószínűségének 
meghatározását tűzkockázat-elemzéssel alátámasztva. A tűzkockázat-elemzés alapján a jelző, beavatkozó és 
oltórendszerek szükségességét és a tervezett rendszer ismertetését,

f ) a tűzveszélyes gépek, felszerelések, szerelvények, technológiai berendezések tűzveszélyességét, alkalmazási 
helyüket és a biztonsági követelmények meghatározását,

g) a  villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a  környezetükben tárolt, robbanásveszélyes 
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a  B–E  tűzvédelmi osztályú építési termékek vagy 
építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között betartandó távolság biztosítására vonatkozó 
adatokat,

h) a villamos betáplálás módját, kábelek védelmét,
i) a sztatikus feltöltődés elleni védekezés szükségességét, a védekezés módját.

8. Tűzkockázat-elemzés

8.1. A tűzkockázat-elemzést determinisztikus alapon kell elkészíteni. A tűzkockázat-elemzés feladata, hogy igazolja, 
hogy a  tároló megfelel az  általános alapelvekben meghatározott tűzvédelmi, tűzbiztonsági kritériumoknak, 
valamint a tűzvédelmi intézkedések megfelelnek a nukleáris biztonság és a sugárvédelem követelményeinek.
8.2. A determinisztikus tűzkockázat-elemzést felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy végezheti.
8.3. Technológiai létesítmény tűzvédelme tervezésének a  tűzkockázat-elemzés által meghatározottakon kell 
alapulnia.
8.4. A  tűzkockázat-elemzést a  létesítendő, átalakítandó, bővítendő tároló tervezése során első alkalommal 
az engedélyezési dokumentáció részeként kell elvégezni, majd – üzemelő tárolóra is vonatkoztatva – a biztonságra 
kiható átalakítások, valamint a kötelező biztonsági felülvizsgálatok során.
8.5. A tűzkockázat-elemzés készítésének szempontjai:
a) az alkalmazott metodikában a peremfeltételek rögzítése,
b) a biztonság szempontjából fontos rendszerek és azok elhelyezkedése, tűzszakaszokhoz rendelten,
c) a tűz hatása a biztonság szempontjából fontos rendszerekre és rendszerelemekre,
d) a tűzszakaszok tűzállósági paraméterei,
e) a tűzszakaszok tűzterhelési paraméterei,
f ) a szükséges aktív és passzív tűzvédelmi eszközök és azok hatásai, a technológiai vagy sugárvédelmi okokból 

nem megvalósítható tűzvédelmi eszközök elhagyásának indoklása, az  esetlegesen indokolt helyettesítő 
intézkedések meghatározása,

g) a kiegészítő tűzvédelem szükségessége.
8.6. Egyedi esetben a  tűzkockázat-elemzés során meg kell határozni a  szükséges aktív és passzív védelmeket 
a  vezénylők esetében, valamint ott, ahol redundáns rendszerek elemei egy tűzszakaszban találhatók, és azon 
terekben, ahol a  berendezések kiszolgálása, karbantartása miatti megközelíthetőség vagy hozzáférhetőség miatt 
ütköznek a funkcionalitás és a tűzbiztonság elvei.
8.7. A tűzkockázat-elemzésnek ki kell térnie a mélységi védelem elvének teljesülésére.
8.8. A tűzkockázat-elemzésnek ki kell terjednie a tűz és a tűzoltás másodlagos hatásainak vizsgálatára is.

Üzemeltetés, használat

9. Tűzvédelmi Szabályzat, Szabályzók

9.1. Az egyes belső szabályzóknak ki kell terjedniük a tároló különböző üzemállapotaira.
9.2. A  Tároló belső szabályzóinak megfelelő keretet kell biztosítaniuk az  éghető anyagok hatékony kontrolljához 
a tároló teljes területén.
9.3. A  belső szabályozásnak ki kell terjednie bármely halmazállapotú éghető anyag szállítására, tárolására, 
kimérésére, felhasználására.
9.4. A  belső szabályozásoknak egyértelműen meg kell határozniuk a  tranziens éghető anyagmennyiség 
korlátozásának szabályait a tároló biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.
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9.5. A tároló belső szabályzóinak biztosítaniuk kell a megfelelő keretet a gyújtóforrások hatékony kontrolljához.
9.6. A  tároló belső szabályozásaiban meg kell jelennie az  átalakítások kezelésének, ezen belül a  megelőző 
tűzvédelmi szempontok érvényre juttatásának. A szabályozás tűzvédelmi fejezete képezheti a tűzvédelmi szabályzat 
részét.
9.7. A tárolónak rendelkeznie kell eseti szabályzással a tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálatára.

10. A tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálata

10.1. A  tűzvédelemre kiható változásnak minősül a  beépített tűzvédelmi berendezések, építményszerkezetek, 
technológiai és épületinstallációs berendezések átalakítása, bővítése, a  tűzszakasz, helyiség tűzterhelésének, 
funkciójának megváltozása.
10.2. A  tűzvédelemre kiható változásoknak a  tároló teljes élettartama alatt tükröződniük kell 
a tűzkockázat-elemzésben.
10.3. A tűzkockázat-elemzést a tűzvédelmet érintő átalakításokat követően a megvalósult állapotnak megfelelően 
aktualizálni kell.

11. Éghető anyagok, gyújtóforrások, tűzveszélyes tevékenység

11.1. A  technológiai létesítmények területén a  tranziens éghető anyagok belső szabályzó szerinti eltávolítását 
a  tevékenység függvényében vagy meghatározott időszakonként el kell végezni, szükség esetén megfelelő 
biztonságú időszakos tárolóteret kell kialakítani.
11.2. A  technológiai terekben, helyiségekben, kapcsolódó műhelyekben a  tranziens tűzveszélyes folyadékok és 
gázok mennyiségét a napi felhasználás szintjére kell korlátozni.
11.3. A  létesítmény területén tűzveszélyes tevékenységet végző személyt a  tároló specifikumából adódó 
tűzvédelmi ismeretekről tájékoztatni kell. A  tevékenységének megkezdését megelőzően erről a  tűzveszélyes 
tevékenységet folytató személyt be kell számoltatni.

12. Beépített tűzvédelmi berendezések

12.1. Amennyiben átalakítás, karbantartás vagy más tevékenység szükségessé teszi valamely tűzvédelmi 
berendezés üzemképességének korlátozását, a  biztonsági rendszerek tűzbiztonságának csökkenését megfelelő 
ideiglenes kiegészítő intézkedéssel ellensúlyozni kell.

13. Tűzvizsgálat

13.1. A kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti száraz tárolóiban keletkezett tűzesetek vizsgálata során keletkezett 
tűzvizsgálati iratokat a  létesítmény saját belső vizsgálatához és a  belső vizsgálatot követő jelentéséhez 
felhasználhatja.

2. melléklet az 5/2015. (II. 27.) BM rendelethez

RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

I. FEJEZET 
A RADIOAKTÍVHULLADÉKOK ÁTMENETI TÁROLÁSÁT VAGY VÉGLEGES ELHELYEZÉSÉT BIZTOSÍTÓ 
RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ LÉTESÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

Tervezés, létesítés

1. A tűzbiztonság általános tervezési alapelvei

1.1. Tároló létesítmény bővítésekor vagy új tároló létesítmény tervezése során készített tervdokumentációnak 
tűzvédelmi dokumentációt kell tartalmaznia. Felépítésének és tartalmának az  RTSZ-ben nem szabályozott 
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esetekben feleljen meg a  vonatkozó építésügyi jogszabályi valamint a  műszaki követelményeknek. A  szakterületi 
tervdokumentáció tűzvédelmi fejezeteinek összehangolása szükséges a  létesítmény komplex tűzbiztonságának 
megítélhetősége érdekében.
1.2. A  tároló létesítmény biztonság szempontjából fontos építményszerkezeteinek, rendszereinek és 
rendszerelemeinek – az  egyéb biztonsági szempontok betartása mellett – olyannak kell lenniük, hogy 
minimalizálják a  belső tüzek és robbanások hatását, amelyek külső vagy belső események hatására 
bekövetkezhetnek.
1.3. A  tűzbiztonság növelésének érdekében a  tervezésnél alapelvként kell figyelembe venni a  mélységi védelem 
elvét, a  tűzkeletkezés és a  tűzterjedés – beleértve a  füst és a  mérgező égéstermékek terjedése – lehetőségének 
minimalizálását.
1.4. A tűzvédelmet determinisztikus alapon kell értékelni a következő szempontok figyelembevételével:
a) tűz ott keletkezhet, ahol beépített vagy tranziens éghető anyag található,
b) egy időben egy tűzesetet kell figyelembe venni, a terjedő tűz ugyanazon esemény részét képezi,
c) a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása szempontjából egy mértékadó tűzesetet kell feltételezni.

2. A tervezés tűzmegelőzési kérdései

2.1. A  biztonság szempontjából fontos azon elemeket, amelyeknek a  meghibásodása nem elfogadható 
következményekkel vagy radioaktív anyag kikerülésével járhat, tűz elleni védelemmel kell ellátni.
2.2. A  tervezés időszakában a  tűzkockázat csökkentése, a  tűzbiztonság növelése érdekében az  alábbiakat kell 
figyelembe venni:
a) legalább A2 tűzvédelmi osztályba tartozó építési termékeket, építményszerkezetet kell alkalmazni – ideértve 

a hő- és hangszigeteléseket is –, kivéve a dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat és vízszigeteléseket, 
amelyek tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is lehetnek,

b) a technológiai létesítményen belül csak száraz transzformátorok alkalmazhatóak,
c) olyan villamos- és irányítástechnikai eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyekben az  éghető anyag 

mennyisége a lehető legalacsonyabb,
d) az 1500 MJ/m2 feletti terek elválasztását más funkciójú terektől tűzgátló szerkezettel kell megoldani,
e) a technológiai létesítményekben a tűzterhelésnek a lehető legalacsonyabbnak kell lennie,
f ) az éghető anyagok tárolása nem jelenthet veszélyt a biztonsági rendszerelemekre.

3. Az építészeti kialakításra vonatkozó tűzvédelmi szempontok

3.1. A  szellőztető légáram irányát a  teljes földalatti vágatrendszer átszellőzésének figyelembevételével kell 
kialakítani és üzemeltetni.
3.2. A  műszaki leírásban meg kell határozni a  tároló létesítmény főbb adatait, rendeltetését, a  technológia 
meghatározó berendezéseit, a  várható tűzveszély forrásait és a  várható tűzeset lefolyásának ismertetését, 
valamint a  sajátos építményen belül elhelyezésre kerülő, nem technológiai rendeltetésű területek, kiegészítő 
építményszerkezetek leírását.
3.3. A tervezés során a menekülési, kiürítési útvonalak mellett a beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell 
határozni.
3.4. A sugár biztonságra hatással bíró tűzszakaszok esetében a  tűzgátló szerkezetek tűzállósági teljesítmény 
követelményét tűzkockázat-elemzéssel kell meghatározni. Az elemzés során a tűzszakaszok, továbbá a másodlagos 
tűzszakaszok határoló építményszerkezetei és a tűzgátló lezárások – a tűzgátló nyílászárók kivételével – tűzállósági 
teljesítményének igazolásához a  tervezésnél figyelembe vett, valamint a  helyi üzemi viszonyokat modellező 
adottságoknak megfelelően kell kiválasztani a  laboratóriumi vizsgálatnál vagy a  méretezési számításokban 
alkalmazandó – szabványos szénhidrogén-tűz, cellulóz-tűz vagy lappangó tűz – tűzhatásokat. A tűzgátló nyílászárók 
esetében a cellulóz-tűz görbe szerinti tűzhatás veendő figyelembe.
3.5. A  tűzszakaszok kialakításával, a  tűzszakasz méretek meghatározásával, a  hő- és füstelvezetés biztosításával 
szemben támasztott követelmények alárendeltek a  sugárbiztonság funkcionális kialakítása által támasztott 
követelményeknek.
3.6. Ott alakítható ki hő- és füstelvezető rendszer a technológiai létesítmény helyiségében, ahol radioaktív anyagok 
kikerülésére nincs lehetőség.
3.7. A  menekülési útvonalak mennyezeti helyzetű építési termékeinek, építményszerkezeteinek anyaga kizárólag 
g0 – nem gyújtásveszélyes – minősítésű lehet.
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4. Villamos berendezések

4.1. A kábelek tartószerkezetei legalább A2 tűzvédelmi osztályúak lehetnek.
4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket kell alkalmazni.
4.3. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy túlmelegedés ne következzen be.
4.4. A villamos védelemnek biztosítania kell, hogy a kábelek rövidzárlat esetén se melegedjenek túl.

5. Éghető gázok, folyadékok

5.1. Az éghető folyadékok és gázok tárolását az épületeken belül a minimálisan szükséges szintre kell korlátozni.
5.2. Biztonsági rendszert tartalmazó helyiségekbe éghető folyadékok és gázok tárolása nem tervezhető.
5.3. Éghető folyadékot, gázt tartalmazó rendszereknek megfelelő védelemmel kell rendelkezniük a  szivárgás, 
kifolyás megelőzésére, valamint rendelkezniük kell beépített biztonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén 
korlátozzák a szivárgást, kifolyást.

6. Tűzjelző-, oltóberendezések

6.1. A  tároló létesítmény védelmének biztosítására a  létesítménynek megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie, 
melyek képesek a tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartására.
6.2. A  tűzjelző berendezésnek tűzjelzés esetén le kell állítania a  szellőzőrendszert, újraindítása a  tűzoltásvezető 
utasítására történhet.
6.3. A tűzjelző- és oltórendszerek tervezésének a tűzkockázat-elemzés eredményein kell alapulnia.
6.4. A  technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel kell rendelkeznie. Nem 
szükséges azokon a  területeken érzékelőt elhelyezni, ahol a  sugárzási viszonyok nem teszik lehetővé az  éghető 
anyag paramétereinek megfelelő érzékelők telepítését. A  tűzjelző-érzékelők kiválasztásának meg kell felelnie 
az adott terület klimatikus, sugárzási és egyéb üzemi paramétereinek.
6.5. A radioaktív hulladékot tartalmazó térrészekben vízzel, illetve vízköddel történő oltás nem alkalmazható.
6.6. Az  oltórendszernek automatikus működésűnek kell lennie, figyelembe véve, hogy az  oltás ne legyen káros 
hatással más biztonsági rendszerre.
6.7. Csak manuális indítású oltóberendezés is beépíthető, illetve az automatikus üzemmódra tervezett berendezés 
manuális üzemmódban is üzemeltethető, amennyiben az  indokolatlan működés lehetősége bekövetkezhet, és 
ez káros hatással lehet a tároló létesítmény biztonságára.
6.8. A  tűzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelő elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni 
a mechanikai sérülések ellen.
6.9. Az  oltóanyagot úgy kell kiválasztani, hogy annak használata ne okozzon indokolatlan kockázatnövekedést, 
továbbá feleljen meg az  adott terület biztonsági előírásainak is. Ezt az  elvet a  kézi tűzoltó eszközök kiválasztása 
során is érvényesíteni kell.

7. Építészeti tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményei

7.1. Az  építésügyi hatósági eljáráshoz készített tűzvédelmi dokumentációt csak tűzvédelmi szakértő vagy 
tűzvédelmi tervező készítheti.
7.2. A jogszabályi előírásokon túlmenően az építészeti tűzvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az építés, átalakítás, bővítés mértékében a tűzkockázat-elemzést,
b) az  alkalmazott passzív vagy reaktív tűzvédő rendszer, bevonat, burkolat karbantartására, felülvizsgálatára, 

felújítására, valamint az  alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó terveket és műszaki 
leírásokat,

c) a  technológiai tűzvédelmi leírást, amely tartalmazza a  tervezéssel érintett helyiségekben a  gépekkel, 
berendezésekkel, készülékekkel végzett tevékenység leírását, a tervezett technológia tűzvédelmi hatásait,

d) a  technológiában alkalmazásra kerülő, a  technológia során keletkező anyagok tűzvédelmi jellemzőinek 
meghatározását (biztonsági adatlap vagy azzal egyenértékű dokumentáció szerinti tűzvédelmi jellemzők),

e) a  technológiai folyamat során kialakuló tűz- vagy robbanásveszélyes állapot valószínűségének 
meghatározását tűzkockázat-elemzéssel alátámasztva,

f ) a tűzkockázat-elemzés alapján a tűzjelző, a beavatkozó és a tűzoltórendszerek szükségességét és a tervezett 
rendszer követelményszintű ismertetését,
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g) a tűzveszélyes gépek, felszerelések, szerelvények, technológiai berendezések tűzveszélyességét, alkalmazási 
helyüket és a biztonsági követelmények meghatározását,

h) a  villamos szerelvények, berendezések, kábelek, gépek és a  környezetükben tárolt, robbanásveszélyes 
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, a  B–E  tűzvédelmi osztályú építési termékek vagy 
építményszerkezetek, valamint az égéstermék-elvezetők között betartandó távolság biztosítására vonatkozó 
adatokat,

i) a villamos betáplálás módjára, a kábelek védelmére vonatkozó adatokat,
j) a sztatikus feltöltődés elleni védelem szükségességét, a védekezés módját.

8. Tűzkockázat-elemzés

8.1. A  tűzkockázat-elemzést determinisztikus alapon kell elkészíteni. A  tűzkockázat-elemzés feladata, hogy 
igazolja, hogy a  tároló létesítmény megfelel az  általános alapelvekben meghatározott tűzvédelmi, tűzbiztonsági 
kritériumoknak, a tűzvédelmi intézkedések megfelelnek a sugárvédelem követelményeinek.
8.2. A determinisztikus tűzkockázat-elemzést felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy végezheti.
8.3. Technológiai létesítmény tűzvédelmi tervezésének a  tűzkockázat-elemzés által meghatározottakon kell 
alapulnia.
8.4. A  tűzkockázat-elemzést a  létesítendő, átalakítandó, bővítendő tároló létesítmény tervezése során első 
alkalommal az  engedélyezési dokumentáció részeként kell elvégezni, majd a  biztonságra kiható átalakítások, 
valamint a kötelező biztonsági felülvizsgálatok során.
8.5. A tűzkockázat-elemzés készítésének szempontjai:
a) az alkalmazott metodikában a peremfeltételek rögzítése,
b) a biztonság szempontjából fontos rendszerek és azok elhelyezkedése, tűzszakaszokhoz rendelten,
c) a tűz hatása a biztonság szempontjából fontos rendszerekre és rendszerelemekre,
d) a tűzszakaszok tűzállósági paraméterei,
e) a tűzszakaszok tűzterhelési paraméterei,
f ) a szükséges aktív és passzív tűzvédelmi eszközök és azok hatásai, a technológiai vagy sugárvédelmi okokból 

nem megvalósítható tűzvédelmi eszközök elhagyásának indoklása, az  esetlegesen indokolt helyettesítő 
intézkedések meghatározása,

g) a kiegészítő tűzvédelem szükségessége.
8.6. Egyedi esetben a  kockázatértékelés során meg kell határozni a  szükséges aktív és passzív védelmeket azon 
terekben, ahol a  berendezések kiszolgálása, karbantartása miatti megközelíthetőség vagy hozzáférhetőség miatt 
ütköznek a funkcionalitás és a tűzbiztonság elvei.
8.7. A tűzkockázat-elemzésnek ki kell térnie a mélységi védelem elvének teljesülésére.
8.8. A tűzkockázat-elemzésnek ki kell terjednie a tűz és a tűzoltás másodlagos hatásainak vizsgálatára is.

Üzemeltetés, használat

9. Tűzvédelmi Szabályzat, Szabályzók

9.1. A  tároló létesítmény belső szabályzóinak megfelelő keretet kell biztosítaniuk az  éghető anyagok hatékony 
kontrolljához a tároló teljes területén.
9.2. A  szabályozásnak ki kell terjednie bármely halmazállapotú éghető anyag szállítására, tárolására, kimérésére, 
felhasználására.
9.3. A  szabályozásoknak egyértelműen meg kell határozniuk a  tranziens éghető anyagmennyiség korlátozásának 
szabályait a tároló létesítmény biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.
9.4. A  tároló létesítmény belső szabályzóinak biztosítaniuk kell a  megfelelő keretet a  gyújtóforrások hatékony 
kontrolljához.
9.5. A  tároló létesítmény belső szabályozásaiban meg kell jelennie az  átalakítások kezelésének, ezen belül 
a megelőző tűzvédelmi szempontok érvényre juttatásának.
9.6. A tároló létesítménynek rendelkeznie kell eseti szabályzással a tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálatára.
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10. A tűzkockázat-elemzés időszakos felülvizsgálata

10.1. A  tűzvédelemre kiható változásnak minősül a  beépített tűzvédelmi berendezések, építményszerkezetek, 
technológiai és épületinstallációs berendezések átalakítása, a  tűzszakasz, helyiség tűzterhelésének, funkciójának 
megváltozása.
10.2. A  tűzvédelemre kiható változásoknak a  tároló létesítmény teljes élettartama alatt tükröződniük kell 
a tűzkockázat-elemzésben.
10.3. A tűzkockázat-elemzést a tűzvédelmet érintő átalakításokat követően a megvalósult állapotnak megfelelően 
aktualizálni kell.

11. Éghető anyagok, gyújtóforrások, tűzveszélyes tevékenység

11.1. A  technológiai létesítmények területén a  tranziens éghető anyagok belső szabályzó szerinti eltávolítását 
a  tevékenység függvényében vagy meghatározott időszakonként el kell végezni, szükség esetén megfelelő 
biztonságú időszakos tárolóteret kell kialakítani.
11.2. A  technológiai terekben, helyiségekben, kapcsolódó műhelyekben a  tranziens tűzveszélyes folyadékok és 
gázok mennyiségét a napi felhasználás szintjére kell korlátozni.
11.3. A  létesítmény területén tűzveszélyes tevékenységet végző személyt a  tároló létesítmény specifikumából 
adódó tűzvédelmi ismeretekről tájékoztatni kell. A tevékenységének megkezdését megelőzően erről a tűzveszélyes 
tevékenységet folytató személyt be kell számoltatni.

12. Beépített tűzvédelmi berendezések

12.1. Amennyiben átalakítás, karbantartás, stb. szükségessé teszi valamely tűzvédelmi berendezés 
üzemképességének korlátozását, a  biztonsági rendszerek tűzbiztonságának csökkenése megfelelő ideiglenes 
kiegészítő intézkedéssel kerüljön ellensúlyozásra.

13. Tűzvizsgálat

13.1. A tároló létesítményben keletkezett tűzesetek vizsgálata során keletkezett tűzvizsgálati iratokat a létesítmény 
saját belső vizsgálatához és a belső vizsgálatot követő jelentéséhez felhasználhatja.

3. melléklet az 5/2015. (II. 27.) BM rendelethez

A tűzterhelés meghatározása

 1. A tűzterhelésre vonatkozó számításokat tartalmazó anyaghoz csatolni kell
a) a számítás indokolását,
b) az épület alaprajzát, a tűzszakasz vagy az ellenőrzendő helyiség területének megjelölésével,
c) a jellemző helyen felvett függőleges metszetet,
d) az építészeti műszaki leírást,
e) a technológiai műszaki leírást, tömegelemzést az éghető anyagokról,
f ) az  üzemeltetői nyilatkozatot, amely szerint a  tervezett éghetőanyag-mennyiségeket az  üzemeltetés során 

nem lépik túl,
g) a vizsgálati bizonylatot azokról az éghető anyagokról, amelyeket a 4. melléklet nem tartalmaz.

 2. A p tűzterhelést, MJ/m2-ben, a következő képlettel kell számítani:
p = pn+ps

ahol:
pn az időleges tűzterhelés,
ps az állandó tűzterhelés.

 3. Az  időleges tűzterhelést a  gyártási folyamatban előforduló éghető anyagok, valamint az  éghető technológiai és 
egészségügyi-műszaki berendezések, szigetelések, raktári anyagkészletek, bútorok alapján kell meghatározni.

 4. Az állandó tűzterhelést az építményszerkezetek éghető anyagai alapján kell meghatározni.
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 5. Az időleges és az állandó tűzterhelést a következő képletekkel kell kiszámítani:

ahol:
Mi az i-edik anyag tömege, kg,
Hi az i-edik anyag 1 kg-nyi tömegéből az égés során felszabaduló hő mennyisége, MJ/kg,
S az épület és építmény vagy részeik területe, m2,
j az időleges tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma,
k az állandó tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma.
Ha az  anyagok térfogata ismert, a  tömegük (M) számításához szükséges testsűrűségi, halmazsűrűségi adatokat, 
valamint az anyagok fűtőérték (Hi) adatait a 4. melléklet szerint kell figyelembe venni.

4. melléklet az 5/2015. (II. 27) BM rendelethez

Éghető anyagok fűtőértéke (Hi) és testsűrűsége (nem folytonos térkitöltésű anyagok  
vagy termékek esetén halmazsűrűsége)

A  B  C  D

1.   Anyagok megnevezése
 Fűtőérték (Hi) 

MJ/kg

 Testsűrűség 

kg/m3

2. Fa, papír, Kéreg Fa (Idetartoznak az összes faanyagok és fából 
készült termékek, hulladékok)

16,75 600–900

3. Cellulóz 15,07 1500

4. Papír 13,7 700–1200

5. Parafa 16,75 240

6. Farostlemez 18,84 800–1500

7. Dekoritlemez 20,09 4800

Faláda, faállvány 17,3

8. Tüzelő Anyagok Koksz 29,31 800–1850

9. Antracit 33,49 1300–1700

Aktív szén (charcoal) 32,8

10. Kőszén 31,40 1200–1500

11. Barnaszén 20,93 1200-1500

12. Lignit 18,84 600–1000

13. Szén (brikett) 20,09 1200–1400

14. Tőzeg 15,49 900–1200

15. Faszén 30,14 250

16. Fűtőolaj 41,87 950

Olaj 42,0

Hidraulika olaj, DTE 40,5

Kenőzsír 41,4

17. Benzin 46,05 800

18. Petróleum 42,91 800

19. Kőszénkátrány 34,75 1100

20. Dízelolaj 41,87 800

21. Gázolaj 41,03 800

22. Metán 55,68 400

23. Propán 50,24 500
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24. Szövetek, Bőrök Gyapot 16,75 700

25. Selyem 18,84 1000

26. Gyapjú 23,02 60–130

27. Műselyem 16,75 15

28. Szövet (idetartoznak az összes ruházati 
termékek)

20,93 300

29. Bőrök 20,93 860–1200

Rongy, pamut 31,7

30. Természetes gumi 42,1 1300–1450

31. Gumiabroncs 25,12 500

32. Polietilén 46,47 920

33. Polipropilén 43,9 900

Polietilén (granulátum) 43,2

Polisztirén 39,2

34. Polisztirol 40,61 32–35

35. Poliakrilnitril 31,40 1120

36. Poli(metil-metakrilát) 26,80 1190

37. Kemény PVC 19,26 1550

38. PVC-padló 15,49 1400

PVC-kábel 18,0

39. Textilalátétes PVC műbőr 18,84 1400

40. Poliuretánhab, alapanyag fázisban habosítás 
előtt

29,30 1200

41. Poli(vinil-acetát) 23,02 1200

42. Gumik és műanyagok Vinilazbeszt (csempe) 5,44 1350

43. Poliizobutilén (Neoacid) 16,75 1400

44. Üvegszálas poliészterlemez 20,93 1500

45. Poliamid 30,98 1138

46. Epoxigyanta 31,40 1150–3200

47. Fenol-formaldehid gyanta 30,14 1240

48. Fenol-formaldehid gyanta szervetlen 
töltőanyaggal

16,33 1300–3000

49. Fenol-formaldehid gyanta faliszt töltőanyaggal 
(bakelit)

25,96  –

50. Polikarbonát 30,98 1200–1510

51. Karbamid-formaldehid gyanta 25,12 1550

52. Celluloid 17,58 1180–1300

53. Poliformaldehid 17,16 1425

54. Vulcanfiber 15,91 1300

55. Poli(tetrafluor-etilén) 4,18 2100–2400

56. Takarmányok, Élelmiszerek Gabonafélék (ide tartoznak a rozs, kukorica, 
liszt)

16,75 700

57. Széna 16,75 250

58. Szalma 14,65 150

59. Keményítő 16,75 800

60. Cukor 16,75 750–1100

61. Zsír 41,87 920–940
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62. Vegyi anyagok Aceton 31,15 792

63. Anilin 36,63 1250

64. Benzol 41,87 900

65. Fenol 32,65 1300

66. Etil-alkohol 29,30 800

67. Formaldehid 18,67 1240–3000

68. Glicerin 18,17 1250

Glikol 16,6

Heptán 44,6

69. Metil-alkohol 22,82 800

70. Toluol 41,87 866

71. Tiszta szén (karbon) 33,49 1400–1900

72. Kén 10,46 2100

73. Vegyi anyagok Foszfor 25,12 1820–2200

74. Kaucsuk – 1170

75. Parafa – 9700

76. Bitumen – 1050

Az emberi erőforrások minisztere 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer 
átalakításával összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 5.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi  
CXXV. törvény 64/B.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014.  (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9/A. §-a.
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2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet  
1. számú melléklet „Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” cím
a) „II. Jövedelmi adatok” alcím 4.  pontjában az  „az önkormányzati segélyt” szövegrész helyébe az  „az 

önkormányzati segélyt, a  rendkívüli települési támogatást” szöveg, az  „a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a  kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot” 
szövegrész helyébe az  „a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és 
az a melletti pótlékot” szöveg,

b) „III. Jövedelem típusai” alcím 5.  pontjában az „a rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az „az aktív 
korúak ellátása” szöveg

lép.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 13. számú melléklet „II. A  szociális munka tartalma” alcím 2.  pont d)  alpontjában 
a „jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátása” szöveg lép.

4. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló  
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet módosítása

4. §  A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 52. §-a és az azt megelőző alcíme.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. március 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2015. június 4-én lép hatályba.
 (3) Az 5. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez 

Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://www.teir.hu) 
adatbázisai. 

Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében – az adatok rendelkezésre 
állásának függvényében – legalább 5 éves idősor. 

 A B C D E 
 Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték-  

egység 
Gyakoriság Forrás 

1.  Lakónépesség száma  Lakónépesség száma az év 
végén (a népszámlálás végleges 
adataiból továbbvezetett adat) 

 fő  éves TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

2.  Lakónépesség számának 
változása 

 Lakónépesség száma az év 
végén (a népszámlálás végleges 
adataiból továbbvezetett adat). 

 %  éves TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

    Változás az előző év 
százalékában 

      

3.  Állandó népesség összetétele  Állandó népesség száma  fő és 
százalék 

 éves TeIR – KSH 
Területi 

  nemek és korcsoportok szerint  Állandó népesség, férfiak 
aránya 

    Statisztikai 
Adatok  

    Állandó népesség, nők aránya     Rendszere 
    Állandó népességből a 0-2 

évesek aránya 
      

    Állandó népességből a 0-14 
éves férfiak aránya 

      

    Állandó népességből a 0-14 
éves nők aránya 

      

    Állandó népességből a 15-17 
éves férfiak aránya 

      

    Állandó népességből a 15-17 
éves nők aránya 

      

    Állandó népességből a 18-59 
éves férfiak aránya 

      

    Állandó népességből a 18-59 
éves nők aránya 

      

    Állandó népességből a 60-64 
éves férfiak aránya 

      

    Állandó népességből a 60-64 
éves nők aránya 

      

    Állandó népességből a 65-X 
éves férfiak aránya 

      

    Állandó népességből a 65-X 
éves nők aránya 

      

4.  Öregedési index  A 65 év feletti állandó lakosok 
100 fő 0-14 éves korú állandó 
lakosra jutó száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
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5.  15-17 évesek száma  15 éves gyermekek száma  
16 éves gyermekek száma 

 fő  
népszámlálási 
adat 

 TeIR – 
Népszámlálási 
adatok 

    17 éves gyermekek száma       
6.  Állandó vándorlások egyenlege  Az állandó jellegű oda- és az 

elvándorlások különbségének 
1000 állandó lakosra vetített 
száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

7.  Természetes szaporodás  Az élveszületések és 
halálozások különbözete 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

8.  Munkanélküliségi ráta nemek 
szerint 

 Regisztrált munkanélküli/ 
nyilvántartott álláskereső férfiak 
száma/állandó népességből 15-
64 éves férfiak száma 

 százalék  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

    Regisztrált 
munkanélküli/nyilvántartott 
álláskereső nők száma/állandó 
népességből 15-64 éves nők 
száma 

      

9.  Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma iskolai 
végzettség szerint 

 Általános iskolát végzett 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma  
8 általánosnál kisebb 
végzettségű regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 fő  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

10.  Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 fő  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

  korcsoport szerint  20-24 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

    25-29 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

    30-34 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

    35-39 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

    40-44 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

    45-49 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

    50-54 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 
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    55-59 év közötti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

    59 év feletti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

      

11.  Álláskeresési segélyben 
részesülők száma 

 Álláskeresési segélyben 
részesülők száma 

 fő  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

12.  Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 fő  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

13.  Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 fő  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

14.  Aktív korúak ellátására jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra, valamint 2015. 
február 28-áig rendszeres 
szociális segélyre jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 fő  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

15.  180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 fő  negyedéves  TeIR – 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

16.  Általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és 
idősebb népesség aránya 
nemenként 

 =100-15-X éves férfi legalább 
általános iskola 8. évfolyam a 
megfelelő korúak százalékában 

 százalék  
népszámlálási 
adat 

 TeIR – 
Népszámlálási 
adatok 

    =100-15-X éves nő legalább 
általános iskola 8. évfolyam a 
megfelelő korúak százalékában 

      

17.  A napközis tanulók száma az 
általános iskolákban 

 A napközis tanulók száma az 
általános iskolákban 
(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) /megjegyzés: 
tartalmazza az iskolaotthonos 
tanulókat is/ 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

18.  Általános iskolában tanuló 1-4. 
évfolyamosok száma a nappali 
oktatásban 

 Általános iskolában tanuló 1-4. 
évfolyamosok száma a nappali 
oktatásban (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

19.  Általános iskolában tanuló 5-8. 
évfolyamosok száma a nappali 
oktatásban 

 Általános iskolában tanuló 5-8. 
évfolyamosok száma a nappali 
oktatásban (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

20.  Általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma 

 Általános iskolai feladatellátási 
helyek száma 
(gyógypedagógiai oktatással) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
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21.  Az általános iskolai osztályok 
száma a gyógypedagógiai 
oktatásban 

 Az általános iskolai osztályok 
száma a gyógypedagógiai 
oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

22.  Az általános iskolai osztályok 
száma 

 Az általános iskolai osztályok 
száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

23.  A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a nappali oktatásban 

 A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a nappali oktatásban 
(megjegyzés: az adat 2009. 
évtől áll rendelkezésre a KSH-
nál) 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

24.  Az óvodai gyermekcsoportok 
száma 

 Az óvodai gyermekcsoportok 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

25.  Az óvodai gyógypedagógiai 
gyermekcsoportok száma 

 Az óvodai gyógypedagógiai 
gyermekcsoportok száma 
(megjegyzés: az adat 2008. 
évtől áll rendelkezésre a KSH-
nál) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

26.  Óvodába beírt gyermekek 
száma 

 Óvodába beírt gyermekek 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

 fő  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

27.  Óvodai feladatellátási helyek 
száma 

 Óvodai feladatellátási helyek 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

 fő  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

28.  Óvodai nevelést igénylők 
száma a férőhelyek arányában 

 = Éves mutató (vagy átlag):  
Oktatás – 80111-5-01 óvodai 
nevelés – óvodai nev. igénylők 
sz./Éves mutató (vagy átlag): 

 százalék  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

    Oktatás – 80111-5-02 óvodai 
nevelés – férőhely 

      

29.  Óvodai nevelést igénylők 
száma a férőhelyek arányában 
sajátos nevelési igényű 
gyerekek körében 

 = Éves mutató (vagy átlag):  
Oktatás – 80112-6-01 sajátos 
nev. ig. gyermekek óvodai 
nevelése – nevelést igénylők 
száma/Éves mutató (vagy 
átlag): 

 százalék  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

    Oktatás – 80112-6-02 sajátos 
nev. ig. gyermekek óvodai 
nevelése – férőhely 

      

30.  Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 
31-én 

 Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 
31-én 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
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31.  Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma december 
31-én 

 Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma december 
31-én 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

32.  Védőnői álláshelyek száma  Betöltött védőnői álláshelyek 
száma 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

33.  A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

 A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 
(megjegyzés: az adat 2009. 
évtől áll rendelkezésre a KSH-
nál) 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

34.  Általános iskolai 
felnőttoktatásban tanulók 
létszáma 

 Éves mutató (vagy átlag):  
Oktatás – 80123-6-01 általános 
iskolai felnőttoktatás – tanulók 
létszáma 

 fő  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

35.  Szakiskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

 Éves mutató (vagy átlag): 
Oktatás – 80223-6-01 
szakiskolai felnőttoktatás – 
résztvevők száma 

 fő  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

36.  Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 
száma 

 Éves mutató (vagy átlag):  
Oktatás – 80219-9-01 
szakközépiskolai felnőttoktatás 
– résztvevők száma 

 fő  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

37.  Gimnáziumi felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

 Éves mutató (vagy átlag):  
Oktatás – 80216-6-01 
gimnáziumi felnőttoktatás – 
résztvevők száma 

 fő  éves  TeIR – 
Önkormányzati 
adatok 

38.  A nyilvános könyvtárak száma  A nyilvános könyvtárak száma  db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

39.  A nyilvános könyvtárak 
egységeinek száma (leltári 
állomány) 

 A nyilvános könyvtárak 
egységeinek száma (leltári 
állomány) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

40.  Muzeális intézmények száma  Muzeális intézmények száma  db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

41.  Közművelődési intézmények 
száma 

 Közművelődési intézmények 
száma 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
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42.  Lakásállomány  Lakásállomány (db)  db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

43.  Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

 Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

44.  Felnőttek és gyerekek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

 Felnőttek és gyerekek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

45.  A házi gyerekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

 A házi gyerekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

46.  Házi gyermekorvosok száma  Házi gyermekorvosok száma  fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

47.  Bölcsődébe beírt gyermekek 
száma 

 Bölcsődébe beírt gyermekek 
száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

48.  Bölcsődék száma 
(önkormányzati, üzemi, magán 
stb.) 

 Bölcsődék száma 
(önkormányzati, üzemi, magán 
stb.) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

49.  Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma 

 Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma december 31-én 
(megjegyzés: az adat 2008. 
évtől áll rendelkezésre a KSH 
Területi Statisztikai Adatok 
Rendszerében) 

 db  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

50.  Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

 Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 
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51.  Nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

 Nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

52.  Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 
száma 

 Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 
száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

53.  Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma 

 Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

54.  Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők 
(2015. február 28-ig rendszeres 
szociális segélyben részesülők) 
száma  

 Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők 
(2015. február 28-ig rendszeres 
szociális segélyben részesülők) 
átlagos száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

55.  Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők 
száma 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők 
átlagos száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

56.  Közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

 Közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

 fő  éves  TeIR – Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) OSAP 
1206 

57.  Időskorúak járadékában 
részesítettek száma 

 Időskorúak járadékában 
részesítettek átlagos száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

58.  Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek 
száma 

 Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek 
átlagos száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

59.  Ápolási díjban részesítettek 
száma 

 Ápolási díj, alanyi jogon: 
támogatásban részesítettek 
átlagos száma 

 fő  éves  TeIR – Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) OSAP 
1206 

    Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 
részesítettek átlagos száma 

      

60.  Lakásfenntartási támogatásban 
részesítettek száma 

 Lakásfenntartási támogatás: 
összes támogatásban 
részesített személy 

 fő  éves  TeIR – Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) OSAP 
1206 
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61.  Adósságcsökkentési 
támogatásban részesített 
személy 

 Adósságcsökkentési 
támogatás: összes 
támogatásban részesített 
személy 

 fő  éves  TeIR – Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) OSAP 
1206 

62.  Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban 
részesülők nemenként/ 

 Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban 
részesülő férfiak száma 

 fő  éves  TeIR – KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

  Egészségkárosodott személyek 
szociális járadékaiban 
részesülők nemenként 

 Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban 
részesülő nők száma 

      

A mellékletben alkalmazott rövidítések: 
KSH: Központi Statisztikai Hivatal 
MÁK: Magyar Államkincstár 
OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

            ” 
 

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete 
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (32)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a  továbbiakban: EKAER) bejelentésre kötelezett 

tevékenységek megállapítására,
b) az EKAER bejelentésre kötelezettek és a bejelentendő adatok körére,
c) az EKAER elektronikus felületén történő bejelentési, változásbejelentési kötelezettség teljesítésére,
d) az EKAER szám megállapításának rendjére,
e) a kockázati biztosíték nyújtásával és mértékének folyamatos meghatározásával kapcsolatos szabályokra,
f ) pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az  EKAER keretében 

elfogadható garanciaszerződéssel kapcsolatos szabályokra.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél 

fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik,
2.  banki munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából 

nyitva tart,
3.  banki munkanap záró időpontja: a  pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott azon időpont, ameddig 

a fizetési megbízást befogadja,
4.  címzett:

a) a  terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország (a  továbbiakban: belföld) területére 
irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya,
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b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló beszerzésétől eltérő egyéb célból 
történő behozatala esetén a  terméket a  kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet, 
kivéve a végfelhasználót,

c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés 
esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya,

d) a  terméknek belföldről az  Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítése esetén a  terméket 
beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel esetén a  terméket 
átvevő személy, szervezet,

e) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant 
az  adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó adózó, amennyiben ezen adózó nem azonos 
az a)–d) pontokban meghatározott személlyel, szervezettel,

5.  EKAER elektronikus felület: a 14. §-ban megjelölt személyek által interneten keresztül közvetlenül, regisztráció 
útján elérhető adatelérési felület, amelynek használatával
a) a  közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, az  adózó törvényes képviselője 

vagy állandó meghatalmazottja és az  általa adatbejelentésre vagy adatmódosításra feljogosított 
személyek a 7. § (1) bekezdésében meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségnek 
tesznek eleget,

b) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, az adózó törvényes képviselője vagy 
állandó meghatalmazottja saját tevékenysége kapcsán adatbejelentésre jogosíthat fel általa kijelölt 
személyeket,

c) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, az adózó törvényes képviselője vagy 
állandó meghatalmazottja és az  általa erre feljogosított személyek a  rendelkezésre álló kockázati 
biztosítékkal kapcsolatos adatokat a  17.  § (5)  bekezdésében meghatározott módon folyamatosan 
nyomon követhetik,

6.  feladó:
a) a  terméknek belföldről az  Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítését megvalósító 

általános forgalmi adó alanya vagy az  általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében 
a  belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár 
üzemeltetője,

b) a  terméknek belföldről az  Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő 
értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az az általános forgalmi adóalany, akinek (amelynek) 
az érdekében a termék egyéb célú kivitele megvalósul,

c) a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termék értékesítését 
megvalósító általános forgalmi adóalany,

d) a  terméknek az  Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló értékesítését megvalósító 
általános forgalmi adó alanya, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő behozatal esetén 
az  a  személy, szervezet, akinek (amelynek) az  érdekében a  termék belföldre történő továbbítása 
megvalósul,

7.  felrakodás címe:
a) a  termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműre történő felrakodás helyének pontos 

címe [ország, irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, ennek hiányában 
helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta],

b) az Európai Unió más tagállamában történő felrakodás esetén a feladó által rendelkezésre bocsátott 
címadat,

c) az  Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre 
irányuló kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a  közúti fuvarozást végző gépjárműre történő 
felrakodás helyének címe,

8.  fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési 
művelet teljesítésére adott megbízása,

9.  garantőr: az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás,
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10.  kirakodás (átvétel) címe:
a) a  termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműről történő kirakodás helyének pontos 

címe [ország, irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám, ennek hiányában 
helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó rendszer (GPS) koordináta],

b) az Európai Unió más tagállamában történő kirakodás esetén a címzett (átvevő) által rendelkezésre 
bocsátott címadat,

c) belföldi feladási címről az  Európai Unió más tagállamába található kirakodási (átvételi) címre 
irányuló kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a közúti fuvarozást végző gépjárműről történő 
kirakodás helyének címe,

11.  kockázatos termék: az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben 
a kockázatos termékek meghatározásáról szóló rendelet által kockázatosnak minősített élelmiszerek és egyéb 
termékek,

12.  Közösségen belüli termékbeszerzés: az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti Közösségen belüli 
termékbeszerzés,

13.  termékértékesítés: az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés,
14.  végfelhasználó: a  terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben 

magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy.

2. Közúti fuvarozással járó tevékenység

3. § (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó
a) az  Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú 

behozatalt,
b) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles 

termékértékesítést
(a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) – a  4.  §-ban meghatározott eltéréssel – kizárólag 
érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

 (2) A  közúti fuvarozással járó tevékenységnek minősülést nem befolyásolja, hogy a  közúti fuvarozást a  terméket 
értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy 
bármelyikük megbízásából más végzi.

 (3) Ha a  terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton, 
az  (1)  bekezdés c)  pontját arra a  termékértékesítésre kell alkalmazni, amely során a  terméket elfuvarozzák. 
Amennyiben a  terméket olyan adózó fuvarozza vagy fuvaroztatja el, aki (amely) ezen értékesítések láncolatában 
címzett és egyúttal feladó, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a termék fuvarozását vagy fuvaroztatását feladóként 
végzi.

 (4) Ha a  terméket a  termelő külön jogszabály szerint elismert termelői csoporton, termelői szervezeten keresztül 
értékesíti, vagy a  terméket a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor 
szervezet részére értékesíti, az (1) bekezdés c) pontját a termelői csoport, termelői szervezet, vagy a kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítésre kell 
alkalmazni.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés szabályait alkalmazni kell a  kockázatos termékek esetében akkor is, ha a  terméket olyan 
gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól ugyanazon 
címzett részére fuvarozott termékek együttes bruttó tömege az  500 kg-ot vagy azok együttes adó nélküli 
ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

 (6) Ha az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott termékértékesítés során a  nem kockázatos terméket a  címzett 
fuvarozza vagy fuvaroztatja el, e  rendelet alkalmazásában közúti fuvarozással járó tevékenységet végző adózónak 
kell tekinteni.

4. § (1) Nem tartozik az EKAER hatálya alá
a) a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a  honvédelemről és a  Magyar 

Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti 
rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárművével,
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b) a  Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a  Magyarországon 
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművével, valamint az  egyéb 
szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező 
gépjárművével,

c) a  katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk 
megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművel,

d) a  nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengeni megállapodás) és viszonosság körébe 
tartozó járművel,

e) a  humanitárius szervezet által kiállított igazolással (nyilatkozattal) közlekedő, nem kereskedelmi jellegű 
(térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművel 

végzett közúti fuvarozással járó tevékenység.
 (2) Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:

a) a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti 
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött 
ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85,

b) a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék,
c) a  hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,
d) a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termék,
e) az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok,
f ) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék,
g) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás 

keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a  2500 kg-ot és azok 
együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg,

h) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás 
keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes 
adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

3. Az egyedi mentesség szabályai

5. § (1) A 6. § (2) bekezdése szerinti adózó az állami adó- és vámhatóságtól gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel 
kérheti meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, teljes egészében 
belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését, amennyiben a felrakodási cím 
és a  kirakodási (átvételi) cím közötti távolság legfeljebb 20 kilométer és az  adott közúti szakaszon a  saját részére 
beszerzett vagy az  általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a  napi bejelentési kötelezettség 
aránytalan terhet jelent az  adózó számára (a  továbbiakban: útszakasz-mentesítés). A  kérelemhez csatolni kell 
a  mentesítés indokát alátámasztó dokumentumokat, valamint az  adózó nyilatkozatát arról, hogy teljesíti a  6.  § 
(2) bekezdésében meghatározott feltételeket.

 (2) A kérelemben meg kell jelölni
a) annak a helynek az adatait, ahol a belföldi felrakodás és a belföldi kirakodás történik:

aa) település megnevezése,
ab) közterület neve,
ac) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám,

b) a  közúti fuvarozáshoz használt mentesíteni kívánt útszakasz kezdő pontjának és végpontjának 
kilométerszelvényeit, valamint az  ott található közút számát, ideértve az  áthaladással érintett valamennyi 
útszakaszt,

c) kimutatást, amely tartalmazza a kérelmet megelőző naptári évben a mentesítés iránti kérelemben megjelölt 
útszakaszon végzett közúti szállítások számát és gyakoriságát, és

d) minden egyéb olyan körülményt, mely a bejelentéssel járó aránytalan teher fennállását igazolja.
 (3) Az  útszakasz-mentesítést az  állami adó- és vámhatóság engedélyezi, amennyiben az  eset összes körülményének 

mérlegelése alapján megállapítást nyer, hogy az  adózó által teljesített ügyletek adójogi szempontból alacsony 
kockázatúak és az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) által előírt bejelentési 
kötelezettség oly mértékű aránytalan terhet ró az adózóra, melynek teljesítése nem elvárható.
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 (4) Az útszakasz-mentesítésre vonatkozó határozat a jogerőre emelkedésétől számított 1 évig érvényes, és tartalmazza 
a mentesített útszakasz kezdő és végpontjának kilométerszelvényeit, valamint a mentesítéssel érintett közút számát 
is.

 (5) Az  útszakasz-mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az  útszakasz-mentesítés érvényességének lejáratát 
megelőző legalább 90 nappal korábban. Ebben az  esetben az  (1)–(4)  bekezdésekben foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell.

 (6) Amennyiben az állami adó- és vámhatóság a körülmények ismételt vizsgálata során megállapítja, hogy a mentesítés 
feltételei nem állnak fenn, az  útszakasz-mentesítést visszavonja az  erről szóló határozat jogerőre emelkedésének 
napjával.

 (7) A mentesítésről, annak visszavonásáról az állami adó- és vámhatóság határozatot hoz.

4. A bejelentési kötelezettség általános szabályai

6. § (1) A  közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó az  EKAER szám megállapítása érdekében köteles 
az állami adó- és vámhatósághoz – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 11–13. §-ban foglaltak szerint 
bejelentést tenni.

 (2) A közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó, ha
a) a bejelentés évét megelőző második adóévben

aa) az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy
ab) azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe bevonták,

kimutatott éves nettó árbevétel az  50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó 
árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta és
b) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
c) a 11–13. § szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített 
adattartalommal bejelentést tenni.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában, amennyiben a  belföldön letelepedett adózót nem a  számviteli törvény 
szerinti konszolidált beszámolóba vonták be, a  konszolidált beszámolóba bevont belföldön letelepedett adózók 
egyedi beszámolójában szereplő adatait egybeszámítva lehet figyelembe venni valamennyi belföldön letelepedett 
adózónál.

 (4) Az  EKAER szám megállapítása érdekében egyszerűsített adattartalommal történő bejelentést tehet továbbá 
az egyetemes postai szolgáltató.

7. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba és szerepelteti az EKAER-ben:
a) EKAER szám,
b) feladó adatai (név, adóazonosító szám),
c) felrakodás címe,
d) 2. § 4. pont a)–d) alpontja szerinti címzett adatai (név, adóazonosító szám),
e) kirakodás (átvétel) címe,
f ) a 2. § 4. pont e) alpontja szerinti címzett adatai (név, adóazonosító szám),
g) az EKAER számhoz tartozó termék(ek):

ga) általános (kereskedelmi) megnevezése,
gb) a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege 
szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),

gc) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban,
gd) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító szám (UN szám),
ge) az  adózó döntésétől függően a  termék könnyebb beazonosítása érdekében az  adott termék 

adózónál használt cikkszáma,
h) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet:

ha) termékértékesítés,
hb) termékbeszerzés,
hc) bérmunka,
hd) egyéb cél,
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i) kockázatos termék esetében, amennyiben a  termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy 
termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú 
közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy 
az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték,

j) a  termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, az  Európai Unió más tagállamából 
belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i), amellyel a  belföldi 
útszakaszon történik a fuvarozás,

k) az  Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi 
kirakodási címre történő fuvarozás esetén a  termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) 
címre érkezésének időpontja, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a  sorban utolsó kirakodási 
(átvételi) címre érkezésének időpontja,

l) belföldről az  Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a  fuvarozás megkezdésének 
időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a  sorban első belföldi felrakodási címről történő fuvarozás 
megkezdésének időpontja,

m) kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.
 (2) Az (1) bekezdés g) pont gc) alpontjában és i) pontjában meghatározott adatok tekintetében valós adatnak minősül 

az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb 10 százalékban tér el.

8. §  Egyszerűsített adattartalmú bejelentés esetén az  adózónak a  7.  § (1)  bekezdés b), d) és j)  pontokban szereplő 
adatokat kell bejelenteni.

9. §  A 6. § szerinti bejelentés alapján az adózót az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi és számára EKAER 
számot állapít meg.

10. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság az  adózót nyilvántartásba veszi és EKAER számot állapít meg a  számára abban 
az  esetben is, ha az  adózót nem terheli a  6.  § szerinti bejelentési kötelezettség, azonban az  állami adó- és 
vámhatóság részére a 11–13. § szerinti adatokat bejelenti.

 (2) Az  állami adó- és vámhatóság a  6.  § (2)  bekezdése szerinti adózót nyilvántartásba veszi és EKAER számot állapít 
meg a számára nem kockázatos termékek tekintetében abban az esetben is, ha az adózót nem terheli a 6. § szerinti 
bejelentési kötelezettség, azonban az állami adó- és vámhatóság részére a 8. § szerinti adatokat bejelenti.

 (3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben, amennyiben a fuvarozás nem jár termékértékesítéssel, feladónak és 
címzettnek azt az általános forgalmi adóalanyt kell tekinteni, akinek (amelynek) érdekében a terméket fuvarozzák.

5. Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldön található átvételi címre 
történő közúti fuvarozás esetén bejelentésre kötelezettek, valamint a bejelentendő adatok köre

11. § (1) Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó 
Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatal esetén az  adatok bejelentésére az  állami adó- és 
vámhatósághoz a címzett kötelezett.

 (2) Az  Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással 
járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú közúti behozatal esetén a  7.  § (1)  bekezdés b)–k) és 
m) pontjaiban meghatározott adatok bejelentése szükséges.

 (3) Az  EKAER szám megállapítása érdekében a  7.  § (1)  bekezdés b)–i) és m)  pontjaiban meghatározott adatok 
bejelentése szükséges.

 (4) Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni
a) a 7. § (1) bekezdés b)–i) és m) pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a termék belföldi útszakaszon 

történő fuvarozásának megkezdéséig,
b) a  7.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti adatot az  EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb 

a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig,
c) a  7.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti adatot a  terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre 

érkezésekor, legkésőbb a  terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik 
munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti bejelentés alapján képzett EKAER számot a  bejelentésre kötelezett a  termék belföldi 
útszakaszon történő fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja.
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 (6) A  bejelentésre kötelezett vagy a  bejelentésre jogosult adózó a  módosítás indokának megadásával módosíthatja 
az EKAER elektronikus felületén
a) a 7. § (1) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja szerinti adatokat vagy további vámtarifaszámmal azonosított 

tételsort tüntethet fel a termék fuvarozásának megkezdéséig,
b) a 7. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja, i) és j) pontja szerinti adatokat a termék fuvarozásának megkezdését 

követően a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig.
 (7) A  (6)  bekezdés szerinti módosítást az  arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell 

jelenteni. Az  állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az  EKAER szám alatt az  aktuális, valós 
adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

 (8) Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes.

6. Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti 
fuvarozás esetén bejelentésre kötelezettek, valamint a bejelentendő adatok köre

12. § (1) Belföldi feladási címről az  Európai Unió más tagállamában található átvételi címre, értékesítés céljából vagy 
értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén az  adatok bejelentésére az  állami adó- és 
vámhatósághoz a feladó kötelezett.

 (2) Belföldi feladási címről az  Európai Unió más tagállamában található átvételi címre értékesítés céljából vagy 
értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén a  7.  § (1)  bekezdés b)–e) és g)–j), l) és 
m) pontjában meghatározott adatok bejelentése szükséges.

 (3) Az EKAER szám megállapítása érdekében a 7. § (1) bekezdés b)–e) és g)–i) és m) pontjaiban meghatározott adatok 
bejelentése szükséges.

 (4) Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni
a) a 7. § (1) bekezdés b)–e) és g)–i) és m) pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a termék fuvarozásának 

megkezdéséig,
b) a  7.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti adatot az  EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb 

a termék fuvarozásának megkezdéséig,
c) a  7.  § (1)  bekezdés l)  pontja szerinti adatot a  termék fuvarozásának megkezdésekor, de az  EKAER szám 

érvényességi idején belül.
 (5) Az  (1)–(4)  bekezdések szerinti bejelentés alapján képzett EKAER számot a  bejelentésre kötelezett a  termék 

fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja.
 (6) A  bejelentésre kötelezett vagy a  bejelentésre jogosult adózó a  módosítás indokának megadásával módosíthatja 

az EKAER elektronikus felületén
a) a 7. § (1) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja szerinti adatokat vagy további vámtarifaszámmal azonosított 

tételsort tüntethet fel a termék fuvarozásának megkezdéséig,
b) a  7.  § (1)  bekezdés g)  pont gc)  alpontjában, i)  pontjában, j)  pontjában szereplő adatot az  EKAER szám 

érvényességi idején belül.
 (7) A  (6)  bekezdés szerinti módosítást az  arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell 

jelenteni. Az  állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az  EKAER szám alatt az  aktuális, valós 
adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

 (8) Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes.

7. Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén bejelentésre 
kötelezettek, valamint a bejelentendő adatok köre

13. § (1) Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a  7.  § 
(1)  bekezdés b)–g), i)–k) és m)  pontjában meghatározott adatokat a  feladó köteles bejelenteni az  állami adó- és 
vámhatósághoz. A  3.  § (3)  bekezdése szerinti esetben azt a  feladót terheli a  bejelentési kötelezettség, aki (amely) 
a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja.

 (2) Ha a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli. 
A  3.  § (3)  bekezdése szerinti esetben azt a  címzettet terheli a  bejelentési kötelezettség, aki (amely) a  terméket 
elfuvarozza vagy elfuvaroztatja.

 (3) Az  EKAER szám megállapítása érdekében a  7.  § (1)  bekezdés b)–g), i) és m)  pontjaiban meghatározott adatok 
bejelentése szükséges.



1888 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

 (4) Az EKAER elektronikus felületén kell bejelenteni
a) a  7.  § (1)  bekezdés b)–g), i) és m)  pontjaiban meghatározott adatokat legkésőbb a  termék fuvarozásának 

megkezdéséig,
b) a  7.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti adatot az  EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb 

a termék fuvarozásának megkezdéséig,
c) a  7.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti adatot a  szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, 

legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, 
de az EKAER szám érvényességi idején belül.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti bejelentés alapján képzett EKAER számot a  bejelentésre kötelezett a  termék 
fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja.

 (6) A  bejelentésre kötelezett vagy a  bejelentésre jogosult adózó a  módosítás indokának megadásával módosíthatja 
az EKAER elektronikus felületén
a) a 7. § (1) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja szerinti adatokat vagy további vámtarifaszámmal azonosított 

tételsort tüntethet fel a termék fuvarozásának megkezdéséig,
b) a 7. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontjábanés a 7. § (1) bekezdés i) és j) pontjában szereplő adatot a termék 

kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig.
 (7) A  (6)  bekezdés szerinti módosítást az  arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell 

jelenteni. Az  állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az  EKAER szám alatt az  aktuális, valós 
adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

 (8) Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes.

8. A bejelentés, változásbejelentés szabályai

14. § (1) A  bejelentésre kötelezett és a  bejelentésre jogosult adózó, az  adózó törvényes képviselője vagy állandó 
meghatalmazottja az  ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az  EKAER elektronikus 
felületen jelenti be a 11–13. §-ban meghatározott adatokat.

 (2) A  bejelentést az  adózó, az  adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti 
az  a  személy is, akinek részére az  adózó, az  adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja 
az  Art. szabályai szerint az  EKAER elektronikus felületen a  bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót 
igényelt. Az  adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az  adott EKAER számhoz kapcsolódóan kizárólag 
a  11.  § (6)  bekezdése, a  12.  § (6)  bekezdése, a  13.  § (6)  bekezdése szerinti adatok együttes vagy külön-külön 
történő módosítására jogosultak, illetve kizárólag a  7.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti adatot jelenthetik be vagy 
módosíthatják.

9. Az EKAER szám megállapításának rendje

15. § (1) Az  EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel 
fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egy gépjárműnek kell tekinteni
a) a gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényt azzal, hogy ugyanazon 

EKAER számhoz tartozóan valamennyi, a belföldi útszakaszon használt rendszámot be kell jelenteni,
b) azt is, ha az  (1)  bekezdés szerinti termékegység fuvarozása a  feladási címről a  kirakodási (átvételi) címre 

egymást követően több gépjárművel történik (átrakodás); ebben az  esetben ugyanazon EKAER számhoz 
tartozóan valamennyi, a belföldi útszakaszon használt rendszámot be kell jelenteni, úgy hogy a bejelentett 
adatoknál mindig a fuvarozáshoz éppen használt gépjármű forgalmi rendszámának kell szerepelnie.

 (3) Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat.
 (4) Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel

a) egy feladó több felrakodási címéről,
b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére
történik a közúti fuvarozás.

 (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) az  Európai Unió más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén 

kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni,
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b) belföldi feladási címről belföldi vagy az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre 
történő közúti fuvarozás esetén valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni.

 (6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a) belföldről az  Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás 

esetén kizárólag a sorban első kirakodási (átvételi) címet kell bejelenteni,
b) az  Európai Unió más tagállamából vagy belföldi feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre történő 

közúti fuvarozás esetén valamennyi kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni.
 (7) Az  adózó, az  adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja vagy az  általa kijelölt személyek által 

teljesített bejelentés alapján az  állami adó- és vámhatóság az  EKAER számot az  EKAER elektronikus felületen 
megállapítja és az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül tárolja.

 (8) Az  EKAER számot – a  15 napos érvényességi ideje alatt az  érvénytelenítés indokának megadásával – 
érvénytelenítheti az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre 
a 14. § (2) bekezdése szerint kijelölt személy.

 (9) A  megrendelés meghiúsulása esetén az  EKAER számot – a  15 napos érvényességi ideje alatt – érvénytelenítheti 
az  adózó, az  adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az  általa erre a  14.  § 
(2) bekezdése szerint kijelölt személy.

10. Az EKAER-hez kapcsolódó bejelentés szabályai kockázatos termékek esetén és a kockázati 
biztosítékra vonatkozó szabályok

16. § (1) Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az  állami adó- és 
vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely
a) a kockázatos élelmiszerek tekintetében

aa) az  Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben nyilvántartott FELIR azonosító számmal 
rendelkezik,

ab) Közösségen belüli termékbeszerzés vagy belföldre irányuló egyéb célú behozatal 
esetén az  élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségéről szóló rendelet (a  továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint 
a  tevékenységét első belföldi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként – ideértve 
a  bértárolási tevékenységet is – bejelentette, valamint az  első belföldi tárolási helyet üzemeltető 
élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első belföldi tárolási hely bejelentésének 
eleget tett, és

ac) az ezen § szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette,
b) a  külön jogszabályban meghatározott egyéb kockázatos termékek tekintetében az  ezen § szerinti 

biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.
 (2) Kockázati biztosítékot belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a  Közösségen belüli 

termékbeszerzést, illetve az  első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére 
történő – termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani.

 (3) A  biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a  11.  § és 13.  § szerinti bejelentés időpontjában a  bejelentést 
megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre 
érkezés vagy a  fuvarozás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó kockázatos 
termékek, valamint a már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes 
adó nélküli értékének 15 százalékát. Az adózó – szükség esetén, a  folyamatosan megállapított kockázatos termék 
érték adatok alapján – kiegészíti a  biztosítékot ezen bekezdésben meghatározott mértékre. Az  az  adózó, aki 
korábban biztosítékadási kötelezettséggel járó tevékenységet nem végzett, első biztosítékadási kötelezettséggel 
járó tevékenysége bejelentésekor a bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékát 
köteles biztosítékként nyújtani. Az  első biztosítékadási kötelezettséggel járó bejelentéstől számított 45. napig 
teljesítendő biztosítékadási kötelezettség során a biztosíték összegét ki kell egészíteni az adott bejelentéssel érintett 
kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékával. A biztosíték mértékének számításakor figyelmen kívül 
kell hagyni a 10. § (1) bekezdése szerint megállapított EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó 
nélküli értékét.

 (4) Ha az adózó a (2) bekezdés alapján több jogcímen is kötelezett biztosíték nyújtására, kizárólag a (3) bekezdés szerint 
számított, magasabb összegű biztosíték nyújtására köteles.
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 (5) Az  állami adó- és vámhatóság a  11.  § és 13.  § szerinti bejelentések megtételére szolgáló elektronikus felületen 
a  biztosítékadásra kötelezett adózó számára lehetővé teszi a  biztosíték összege változásának folyamatos nyomon 
követését.

 (6) Az  állami adó- és vámhatóság nem állapít meg újabb EKAER számot az  adózó részére, ha megállapítható, hogy 
a biztosíték nem nyújt fedezetet az újabb bejelentéssel érintett termékek adó nélküli értékének 15 százalékára.

 (7) A biztosíték összege teljesíthető
a) elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,
b) pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az  állami adó- és 

vámhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján.
 (8) Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki

a) az állami adó- és vámhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy
b) legalább két éve működik és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, valamint a  11.  § és 13.  § szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés 
hatálya alatt.

 (9) A  mentesség feltételeinek fennállását az  állami adó- és vámhatóság folyamatosan vizsgálja. Ha a  mentesség 
feltételei már nem állnak fenn, úgy az  adózó az  EKAER szám megállapítása érdekében a  (3)–(4)  bekezdés szerint 
köteles eljárni.

 (10) A  biztosíték nyújtását követően az  állami adó- és vámhatóság minden hónap végét megelőző 5 napon belül 
felülvizsgálja, hogy a  biztosítékot nyújtó adózó rendelkezik-e az  állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó 
módon számított adótartozással. Tartozás fennállása esetén a  biztosíték összegét az  állami adó- és vámhatóság 
a  tartozásra elszámolhatja. Ha a  rendelkezésre álló biztosíték összege az  adózót terhelő tartozás mindegyikére 
nem nyújt fedezetet, azt az állami adó- és vámhatóság először a magánszemély jövedelemadó előlegére, a  levont 
jövedelemadóra vagy a  kifizető által a  magánszemélytől levont járulékokra esedékesség sorrendjében, azonos 
esedékesség esetén a  tartozások arányában számolja el. Az  ezt követően fennmaradó összeget először az  egyéb 
adótartozásokra kell elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a  tartozások 
arányában. A biztosíték elszámolásával a jóváírás napján a tartozás megfizetettnek minősül. Az így csökkentett vagy 
teljes mértékben felhasznált biztosíték összegéről az adózó az elektronikus tárhelyére értesítést kap, ezt követően 
a  biztosítékot a  (3)  bekezdés szerinti mértékre ismételten ki kell egészíteni a  jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó 
EKAER számok megállapítása érdekében.

 (11) A  biztosíték összegének visszautalása iránt az  állami adó- és vámhatóság intézkedik, illetve a  garanciavállalás 
felmondásához hozzájárulását a pénzintézet részére továbbítja,
a) a  cégnyilvántartásban szereplő adózó cégnyilvántartásból való törlése esetén a  cég volt tulajdonosai által 

előterjesztett kérelem alapján,
b) az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenysége megszüntetése esetén a magánszemély kérelme alapján,
c) a  kockázatos termék vonatkozásában a  3.  § (1) és (5)  bekezdésében meghatározott tevékenység 

megszüntetése esetén az  adózó kérelme alapján, amely kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a  kérelem 
beérkezését megelőző 45 napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott,

d) ha az  adózó a  biztosíték nyújtását követően megfelel a  (8)  bekezdés szerinti mentességi feltételek 
valamelyikének, az adózó kérelme alapján.

 (12) A biztosíték összegének csökkentése iránt az adózó kérelmet terjeszthet elő. A biztosíték összege abban az esetben 
csökkenthető, ha a rendelkezésre álló biztosíték 45 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosítékra előírt, 
(3) bekezdés szerinti mértéket. Ebben az esetben a biztosíték összege a (3) bekezdésben meghatározott mértékre 
csökkenthető.

 (13) A  (11) és (12)  bekezdés szerinti kérelem beérkezését követően az  igény jogosságát az  állami adó- és vámhatóság 
megvizsgálja. A  biztosíték vagy a  biztosíték egy része visszautalásának, a  garanciavállalás felmondásához, 
módosításához való hozzájárulás kiadásának határideje a  kérelem beérkezését követő 15 nap. Az  állami adó- és 
vámhatóság a  visszatartási jogát az  adózó általa nyilvántartott köztartozása tekintetében gyakorolhatja, illetve 
a nyilvántartott köztartozást a garanciaszerződés keretében érvényesítheti.

 (14) A biztosíték összegét az Art. 167. § (1) bekezdése szerinti nettó pótlékszámítás során nem kell figyelembe venni.

11. A kockázati biztosíték kezelése, mértékének meghatározása

17. § (1) Az adózó a 16. § (4) bekezdése alapján akkor kötelezett több jogcímen biztosíték nyújtására, amennyiben a 11. § 
és 13.  § szerinti tevékenységet is folytat, ebben az  esetben az  EKAER elektronikus felület meghatározza, hogy 
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mely tevékenységi kör tekintetében magasabb a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) 
teljesített bejelentések alapján nyújtandó biztosíték összege.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi a 18. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő garanciát, 
illetve az  elkülönített letéti számlára megfizetett biztosítékot. A  letétbe helyezett összeg és a  garancia kiegészíti 
egymást, az  elkülönített letéti számlára megfizetett összegnek és a  garanciaszerződésben szereplő összegnek 
együttesen el kell érnie a 16. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott mértéket.

 (3) Ha az adózó a biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő átutalással teljesíti, úgy a banki munkanap 
záró időpontjáig benyújtott fizetési megbízásban szereplő összeget a fizetési megbízás teljesítése esetén az állami 
adó- és vámhatóság legkésőbb a következő banki munkanapon figyelembe veszi. Ha az adózó a fizetési megbízáson 
a  megbízás banki munkanapjától eltérő időpontot jelöl meg teljesítési dátumként, úgy a  fizetési megbízás 
teljesítése esetén a fizetési megbízásban szereplő összeget az állami adó- és vámhatóság a megjelölt napot követő 
banki munkanapon veszi figyelembe.

 (4) A  rendelkezésre álló kockázati biztosíték mértékét az  adózó, az  adózó törvényes képviselője vagy állandó 
meghatalmazottja, valamint az  adatbejelentési jogosultsággal rendelkező személy folyamatosan figyelemmel 
kísérheti az  EKAER elektronikus felületen. Az  elektronikus felületen lekérdezhető a  biztosíték aktuális egyenlege, 
a lekérdezés időpontját megelőző 45 nap (ideértve a lekérdezés napját is) alatt már bejelentett kockázatos termékek 
adó nélküli értékének 15 százaléka, valamint e két adat alapján – a rendelkezésre álló biztosíték összeget figyelembe 
véve – a  biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető kockázatos termék adó nélküli értékének 15 százaléka. 
Amennyiben ezen összeget meghaladóan kíván kockázatos termékekkel kapcsolatban adatot bejelenteni az  erre 
jogosult személy, a  biztosíték összegének kiegészítésére vonatkozó hibaüzenetet küld az  elektronikus felület, és 
EKAER szám nem állapítható meg, így új bejelentés nem teljesíthető.

 (5) Ha az  áru értékét eredetileg nem forintban határozták meg, a  bejelentésre kötelezett azt az  elektronikus 
felületen forintban adja meg, a  forintra történő átszámítás a  tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB 
hivatalos devizaárfolyamon történik. Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az  MNB hivatalos 
devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani.

 (6) A  kockázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, mikor az  elkülönített letéti számlára befizetett összeget 
jóváírták, illetve a  garanciaszerződést az  állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba vette, de legkorábban 
a garancia érvényességének kezdetétől.

 (7) Amennyiben az  állami adó- és vámhatóság a  16.  § (10)  bekezdése alapján az  adózó fennálló adótartozására 
elszámolja a biztosíték összegét vagy annak egy részét, az elkülönített letéti számláról történő átvezetésről értesíti 
az  adózót. A  garanciaszerződés alapján érvényesített lehívásról az  állami adó- és vámhatóság szintén értesíti 
az adózót.

 (8) A  kockázati biztosíték adótartozásra történő elszámolása esetén az  adótartozás megfizetésének napja 
az adószámlán történő jóváírás napja.

12. A garancia formájában nyújtott kockázati biztosíték

18. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság csak olyan garanciát fogad el, melynél a  garantőr a  garanciáról szóló okirat 
kiállításának időpontjában
a) nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,
b) adószámát jogerősen nem függesztették fel,
c) tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel és
d) érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)–d)  pontjában rögzített feltételek fennállását az  adózó a  garantőr által kiállított nyilatkozattal 
igazolja.

 (3) A garancia
a) meghatározott összegre szól, ezen összeg szerepel az okiraton,
b) meghatározott határnapig, de legalább az  adóhatósághoz történő benyújtás napjától számított 60 napig 

érvényes, az okirat tartalmazza az érvényesség kezdő és végső időpontját,
c) eredeti garancia, és amelyben a  garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy az  állami adó- és vámhatóság 

igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a  banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, 
de legfeljebb 3 banki napon belül – az  igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlá(k)ra megfizeti 
a megbízója 16. § (10) bekezdése szerinti tartozását,

d) a fizetési igény bejelentésére az állami adó- és vámhatóságot kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg,
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e) az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adó- és vámhatóság jóváhagyásával 
visszavonható és

f ) tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, valamint a megbízó nevét, címét, 
fizetési számlaszámát, adószámát.

 (4) Amennyiben a (3) bekezdés a) pontja szerinti összeg forinttól eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat, forintra 
történő átszámítása a  tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. 
Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az  MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az  MNB által 
közzétett, euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani.

 (5) Nem fogadható el a  garancia, ha a  garanciát nyújtó hitelintézettel szemben a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

 (6) A nem magyar nyelven kiállított garancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.
 (7) Ha a  garancia érvényességi ideje alatt a  garantőr szervezet az  (1) és (3)  bekezdésben felsorolt feltételeknek már 

nem tesz eleget, vagy az  állami adó- és vámhatóság részben vagy egészben beváltotta a  garanciát, az  adózó új, 
a feltételeknek megfelelő garancia benyújtására, vagy az elkülönített letéti számlára történő befizetésre köteles.

 (8) Ha az  állami adó- és vámhatóság tudomást szerez a  garantőr szervezettel kapcsolatos feltételek hiányáról, 
elektronikus úton értesíti az  adózót és egyidejűleg felszólítja arra, hogy 8 napon belül nyújtson be igazolást 
arról, hogy a  feltételeknek megfelelő garantőrnél kezdeményezte a  garanciaszerződés megkötését, mely eljárás 
folyamatban van, vagy 8 napon belül egészítse ki a  biztosíték összegét az  elkülönített letéti számlára történő 
befizetéssel. A  felszólítás esetén annak kézbesítésétől számított 8 napig az  adózó jogosult az  EKAER elektronikus 
felületen bejelentést teljesíteni a korábban nyilvántartásba vett biztosíték mértékéig.

 (9) Ha az adózó nem teljesíti a (8) bekezdés szerinti felszólításban foglaltakat, úgy nem jogosult az EKAER elektronikus 
felületen bejelentést teljesíteni a  kézbesítéstől számított 8. napot követően. Ha az  adózó a  felszólítás alapján 
benyújtja az  igazolást, de a  kézbesítéstől számított 45. napig nem veteti az  állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartásba az  új garanciaszerződést, vagy nem egészíti ki az  elkülönített letéti számlára történő befizetéssel 
a  biztosíték összegét, a  felszólítás kézbesítésétől számított 45. napot követően EKAER szám nem állapítható meg 
az adózó számára.

 (10) Ha a 16. § (11) bekezdése alapján a biztosíték visszautalásának van helye, az utalást a pénzforgalmi számlanyitásra 
kötelezett adózó esetén a pénzforgalmi számlára, megszűnt adózó (tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó) 
esetén a kérelemben megjelölt számlára vagy postai átvételi címre teljesíti az állami adó- és vámhatóság.

13. Adatbiztonság és tájékoztatás

19. § (1) Ha az  EKAER elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az  állami adó- és vámhatóság az  üzemzavarról és 
az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé 
honlapján.

 (2) Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, 
a  karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a  karbantartási célú 
üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan 
elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.

 (3) Ha az  EKAER elektronikus felület üzemzavar vagy karbantartás miatt, vagy az  internet-szolgáltatás elégtelensége 
miatt nem érhető el, a bejelentés elmulasztása miatt az adózó nem szankcionálható és a bejelentéseket az akadály 
megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni.

14. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. március 1-jén lép hatályba.
 (2) A 16–18. § 2015. március 11-én lép hatályba.
 (3) A 6. § (2)–(4) bekezdése, a 8. §, a 10. § (2) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése, a 15. § (8) bekezdése, a 22. § b) pontja 

2015. április 1-jén lép hatályba.
 (4) A 15. § (4)–(6) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba.

21. § (1) E  rendelet rendelkezéseit – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  állami adó- és vámhatóság által  
2015. március 1-jén és azt követően megállapított EKAER szám esetében kell először alkalmazni.
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 (2) A  biztosíték összegének meghatározása során az  annak alapjául szolgáló időszakot 2015. március 1-jétől az  első 
biztosítékadással érintett bejelentés időpontjáig kell számolni. Ha az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett 
bejelentésre 2015. április 15-ét követően kerül sor, a  biztosíték összegének alapjául szolgáló időszakot a  16.  § 
(3) bekezdése alapján kell meghatározni.

22. §  Hatályát veszti
a) az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet,
b) a 15. § (9) bekezdése.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5053/2014/3. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5053/2014/3.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Alapvető Jogok Biztosa (Budapest, Nádor u. 22.)
Az érintett önkormányzat: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
                                                       (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi Dániel u. 9.)
Az ügy tárgya: telekadó törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– megállapítja, hogy Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  helyi adóról szóló 
módosított 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-a törvényellenes, ezért azt megsemmisíti;

– elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 1. Az Alapvető Jogok Biztosa az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 34/A.  § (1)  bekezdése 
alapján kezdeményezte Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  helyi adóról 
szóló módosított 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (a  továbbiakban: Ör.) 14. §-ának törvényességi 
vizsgálatát.

 2. Az alapvető jogok biztosa megkereste az  érintett önkormányzatot az  Ör. és különösen a  telekadó alóli 
mentességi szabály gazdaságpolitikai indokainak megjelölése iránt. Az alapvető jogok biztosa a befektetési 
céllal vásárolt ingatlanok elidegenítésében, a  helyben lakó telektulajdonosok beépítési szándékának 
ösztönzésében megjelölt indokokat nem fogadta el.

 3. Az alapvető jogok biztosa indítványát arra az  álláspontra alapította, hogy az  adótárgyként megjelölt telek 
lakhatási célra nem szolgálhat, ezért a telekadó mentesség nem ösztönzi jobban a helyben lakó, mint a nem 
helyben lakó telektulajdonosokat annak beépítésére. Emellett nem növeli jobban az érintett önkormányzat 
bevételeit az, ha helyben lakó telektulajdonos, mintha nem helyben lakó telektulajdonos építi be telkét 
a  településen. Ezért az  Ör. 14.  §-ának mentességi szabálya sérti a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. c) pontja szerinti jogegyenlőségi szabályt, mivel a helyben lakás a telekadó 
esetében nem értékelhető szempont.

 4. Az érintett önkormányzat – a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 
(a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján részére biztosított indítványra tekintettel határidőben – nem nyújtott 
be állásfoglalást a Kúriához.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 5. Az indítvány megalapozott.
 6. Előjáróban rögzíti a  Kúria Önkormányzati Tanácsa azt, hogy az  érintett önkormányzat a  támadott 

Ör.-t  az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésére visszavezethető, a  Helyi adó tv. rendelkezései alapján 
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végrehajtó jellegű jogalkotói jogkörében alkotta meg. Ezért az Ör. nem lehet ellentétes – egyéb jogszabályi 
rendelkezések mellett – a Helyi adó tv. szabályozásával sem.

 7. Az Ör. III. Fejezetében szabályozta a  telekadó kötelezettséget. A 10. §-a adóalanyként a „(...) Htv. 18. §-ában 
meghatározott tulajdonost” jelöli meg, az  adó alapjaként az  érintett önkormányzat a  Helyi adó tv. 15.  § 
a)  pont szerinti négyzetméter-alapú adókötelezettségről rendelkezett. Az  Ör. 12.  §-a értelmében „[a]z adó 
mértéke 100 Ft/m2/év.” Az  Ör. indítvánnyal érintett 14.  §-a értelmében: „[a]z önkormányzat illetékességi 
területén ténylegesen életvitelszerűen élő magánszemély adóalany 90 Ft/m2 adókedvezményre jogosult.” 
Megállapítható tehát, hogy az  érintett önkormányzat jelentős mentességet biztosított a  helyben lakó 
tulajdonos adóalanyok számára.

 8. A Helyi adó tv. 6. § c) pontját a Kúria Önkormányzati Tanácsa több összefüggésben is értelmezte az eddigi 
gyakorlatában. Összefoglaló jellegű Köf.5025/2014. számú határozatában (a  továbbiakban: Köfh.) 
megállapította, hogy a  vagyoni típusú adók esetében alapelv az  egyenlő alapokon nyugvó kötelezettség. 
Az  adókötelezettség alapja ezért az  ingatlantulajdon, tartalma pedig a  vagyontömeg értékéhez kell 
igazodjon.

 9. A Helyi adó tv. 6. § c) pontjának „a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és 
az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodó” fordulatának értelmezése kapcsán a Kúria megállapította, 
hogy az a Helyi adó tv. jogegyenlőségi szabálya: az önkormányzati jogalkotó a  rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi adóalany esetében a kötelezettség mértékét a vagyontömegben megtestesülő értékhez kötheti, 
attól eltérni a helyi sajátosságok avagy az önkormányzat gazdálkodási követelményei által indokolt esetben 
lehetséges.

10. A Helyi adó tv. felhatalmazza a  helyi jogalkotókat arra, hogy az  adó alapját képező vagyonnal, a  vagyon 
értékéhez nem kötődő körülményekre tekintettel mentességi, kedvezményszabályokat állapítsanak meg. 
Ilyen mentességi szabályok törvényességét vizsgálta a Kúria a Köf.5017/2012., illetve a Köf.5076/2012. számú 
határozataiban.

11. A Helyi adó tv. 6.  § d)  pontjának értelmezése körében a  Kúria a  Köfh.-ban megállapította, hogy a  törvényi 
rendelkezés szélesre nyitja a  helyi jogalkotó jogkörét. Ám a  vagyoni típusú adók esetében a  mentesség 
a lehetséges adótárgyak közül elsődlegesen a lakásingatlanokat érintheti, azon belül pedig a törvényalkotó 
a  lakhatás – a  tényszerű, életvitelszerű lakás – biztonságát helyezi előtérbe akkor, amikor a  Helyi adó tv. 
különös részében szabályozott mentességek és kedvezmények körét „(...) különösen a  lakások esetében 
(...)” az „eltartottak számától, a  lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel 
biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a  lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő 
mentességekre, kedvezményekre” terjeszti ki.

12. A Helyi adó tv. 6.  § d)  pontja szerinti felhatalmazáson alapuló mentesség, kedvezmény szabálya akkor 
felel meg a  jogegyenlőség 6.  § c)  pontja szerinti követelményének, amennyiben az  ésszerű indokokkal 
alátámasztható.

13. Az indítvánnyal érintett esetben nem mellőzhető az  a  körülmény, hogy az  adó tárgya a  Helyi adó tv. 52.  § 
16. pontja szerinti telek. A fogalom-meghatározás szerint a telek: „az épülettel, épületrésszel be nem épített 
földterület (...)”. A  fogalom magában foglalja a  település illetékességi területéhez tartozó valamennyi 
belterületi és külterületi ingatlant.

14. A Helyi adó tv. értelmében telekadó tárgyát képezi minden, a  tényleges művelés alatt álló mezőgazdasági 
földterületet nem tekintve, belterületi és az 52. § 16. pontja szerinti kivételeken túl minden külterületi telek 
is. A helyi közösség számára a beépítéssel járó esetleges előnyök tehát a telkeknek csak egy része esetében 
jelentkezhetnek tényleges előnyként. A  mentességi szabály ebben a  megfogalmazásban nem igazolja 
vissza az érintett önkormányzat azon várakozását, hogy a helyi lakos telektulajdonosok a beépítéssel növelik 
a  helyben lakók számát és ily módon hozzájárulnak az  érintett önkormányzat bevétel-növekedéséhez. 
Amennyiben az  életvitelszerűen helyben lakó adóalany telke nem beépíthető külterületi ingatlan, úgy 
a  részére nyújtott adómentesség, kedvezmény ésszerűen nem indokolható az  önkormányzat gazdálkodási 
követelményeivel.

15. A település megtartóképességének erősítése, a tényszerű helyben lakás ösztönzése, a saját források növelése 
ésszerű alap lehet a  vagyoni típusú adók alóli mentességek, kedvezmények szabályozásakor. A  Kúria 
Önkormányzati Tanácsa azonban osztotta az  alapvető jogok biztosa indítványának indokolását abban 
a tekintetben, hogy a helyben lakók kedvezőbb helyzetbe hozása, lényegében a telekadó megfizetése alóli 
mentesítés és az  érintett önkormányzat saját bevételeinek növekedése között nincs ésszerű, a  tárgyilagos 



1896 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

mérlegelés szerinti ésszerű kapcsolat. Ezért a  Kúria helyt adva az  indítványban foglaltaknak, az  Ör. 14.  §-át 
megsemmisítette.

A döntés elvi tartalma

16. A Helyi adó tv. 6. § d) pontja szerinti felhatalmazáson alapuló mentesség, kedvezmény rendeleti szabályozása 
akkor felel meg a jogegyenlőség 6. § c) pontja szerinti követelménynek, amennyiben az ésszerű indokokkal 
alátámasztható. A  település megtartóképességének erősítése, a  tényszerű helyben lakás ösztönzése, 
a  saját források növelése ésszerű alap lehet a  vagyoni típusú adók alóli mentességek, kedvezmények 
megkülönböztető szabályozásakor. Amennyiben azonban az  életvitelszerűen helyben lakó adóalany telke 
nem beépíthető ingatlan, úgy a  részére nyújtott adómentesség, kedvezmény ésszerűen nem indokolható 
az önkormányzat gazdálkodási követelményeivel.

Alkalmazott jogszabályok

17. 1990. évi C. törvény 6. § c) és d) pontok 52. § 16. pont.

Záró rész

18. A Bszi. 55.  § (2)  bekezdés a)  pontja értelmében „[h]a az  önkormányzati tanács megállapítja, hogy 
az önkormányzati rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, az önkormányzati 
rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti (…).” A Kúria megállapította, hogy az Ör. 14. §-a a Helyi 
adó tv. 6.  § c)  pontjába ütközően törvénysértő, ezért azt megsemmisítette. A  megsemmisített rendelkezés 
a jelen határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon veszti hatályát [Bszi. 56. § (2) bekezdés].

19. A Kúria határozat közzétételéről a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján határozott.

Budapest, 2015. február 10.

Dr. Kalas Tibor s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5060/2014/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5060/2014/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró; dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,
                                                        Újpalota Önkormányzata (Budapest, Bocskai u. 1–3.)
Az ügy tárgya: telekadó mértéke köztemető esetében

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– megállapítja, hogy a  Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
Képviselő-testületének az  építmény és telekadóról és az  ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló  
21/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 3.  § 
(4) bekezdése törvényellenes volt;

– megállapítja, hogy a  Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
Képviselő-testületének az  építmény és telekadóról és az  ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló  
21/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 3.  § 
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(4)  bekezdése nem alkalmazható a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.30.867/2013. számú 
folyamatban lévő perében, valamint valamennyi, a törvényellenesség megállapítása időpontjában valamely 
bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 1. Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú adóhatóságként helybenhagyta a  Budapest Főváros 
XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata jegyzője elsőfokú adóhatóság által meghozott 
határozatot, amely a  Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-t (a  továbbiakban: adózó) a  Budapest XV. kerület 
Szentmihályi út 111. szám alatt elterülő, 91095/1 helyrajzi számú belterületi, köztemető funkciójú ingatlan 
után 18 947 456 forint telekadó megfizetésére kötelezte a 2012. január 1. és 2012. május 14. közötti időszakot 
érintően.

 2. Az adózó keresete folytán eljáró – indítványozó – Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
(a  továbbiakban: Bíróság) 16.K.30.867/2013/16. számú végzésével – az  előtte folyamatban lévő per 
tárgyalásának felfüggesztése mellett – kezdeményezte az  érintett önkormányzat képviselő-testületének 
az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelete (a  továbbiakban: Ör.) 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 3.  § (4)  bekezdésének 
törvényességi felülvizsgálatát.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 3. A Bíróság indítványát azzal indokolta, hogy az  Ör. 3.  § (4)  bekezdése szerinti adómérték – a  peresített 
időszakban évente 301 forint/nm – jogsértő, mivel nincs összhangban a  helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (a  továbbiakban: Helyi adó tv.) 6.  § c)  pontjával. Figyelemmel a  per adataira, a  perbeli adótárgy 
funkciójára és a  Kúria Önkormányzati Tanácsa által meghozott Köf.5022/2014/4. számú határozatában 
foglaltakra is kétséges, hogy az Ör.-ben szabályozott adómérték megfelelt a Helyi adó tv. 6. § c) pontja szerinti 
elveknek.

 4. Az érintett önkormányzat – a  bíróságok igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 
52. §-a alapján részére kézbesített indítványra tekintettel, határidőben – állásfoglalást nyújtott be a Kúriához. 
Állásfoglalásában az  indítvány elutasítását kérte arra tekintettel, hogy az  Ör.-beli telekadó-mérték megfelel 
a Helyi adó tv. 6. § c) pontja szerinti elveknek.

 5. Kifejtette, hogy az érintett önkormányzat a Helyi adó tv. 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 
6. § c) pontja, 22. §-a, valamint 52. § 16. pontja az Ör. szerinti adómérték megállapítására lehetőséget adott. 
Az  sem a  vagyontömeg értékéhez, sem pedig a  felperes által hivatkozott 1531/B/1991. AB határozatban 
meghatározott 20%-os vagyontárgy küszöbhöz képest nem minősíthető eltúlzottnak.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 6. Előjáróban rögzíti a  Kúria Önkormányzati Tanácsa azt, hogy az  érintett önkormányzat a  támadott 
Ör.-t az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésére visszavezethető, a  Helyi adó tv. rendelkezései alapján 
felhatalmazáson alapuló jogalkotói jogkörében alkotta meg. Ezért az  Ör. nem lehet ellentétes – egyéb 
jogszabályi rendelkezések mellett – a Helyi adó tv. szabályozásával sem.

 7. A Helyi adó tv. 5.  § a)  pontja jogosítja az  önkormányzatokat vagyoni típusú adók kivetésére, az  adójogi 
jogalkotás egyéb, általános kereteit pedig a  6.  § adja meg. A  Helyi adó tv. a  vagyoni típusú adók különös 
szabályai között, a  21. és 22.  §-aiban szabályozza az  adó alapját és – a  6.  § c)  pontjának figyelembe vétele 
mellett – a mértékét.
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 8. A bírói kezdeményezés alapján az  Önkormányzati Tanácsnak arra a  kérdésre kellett választ adnia, hogy 
jogszerűen terhelte-e az  alapper felperesét az  Ör. 2012. január 1. és május 14. közötti időben az  Ör. 8.  §-a 
szerinti – „[a] telekadó mértéke 301 Ft/nm/év” – mértékű telekadóval.

 9. A kérdés megválaszolását megelőzően az  alábbi jogi tényeket szükséges rögzíteni: az  adózó olyan 
gazdálkodó szervezet, amely Fővárosi Közgyűlés köztemetőkről és a  temetkezés rendjéről szóló  
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelete (a  továbbiakban: Kgy.r.) peresített időszakban hatályos 1.  § h)  pontja 
alapján „köztemető fenntartási feladatok ellátására kötelezett szerv”, amely „a fővárosban a  köztemető 
fenntartói kötelezettség alanya” (...), kifejezetten a  Fővárosi Közgyűlés temetkezési közszolgáltatási 
kötelezettségének céljaira létrehozott gazdálkodó szerv.

10. Rögzítendő továbbá az  is, hogy a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Ttv.) 3. § a) és b) pontjai, valamint az azzal azonosan szabályozó Kgy.r. 1. § a) és b) pontjai 
értelmében a  temető meghatározott rendeltetéssel bíró, „különleges terület”, míg a köztemető az a  terület, 
„(...) amelyben az  önkormányzat – a  temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a  köztemető 
fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.”

11. Az érintett önkormányzat által adótárgyként kezelt telek a  Kgy.r. hatálya alá tartozó temető, amely a  2.  § 
(1)  bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet [A) 17.  pont] „köztemetői megállapodással érintett 
temetőterület”, azaz funkcióját tekintve köztemető.

12. Szükséges rögzíteni továbbá azt is, hogy a Helyi adó tv. 3. § (2) és (3) bekezdései – figyelemmel a Helyi adó tv. 
perbeli időszakban hatályos 52. § 26. és 35. pontjaira – az alapperbeli adózóra nem vonatkoztathatók.

13. Az Önkormányzati Tanács Köf.5051/2013. számú határozatának (a  továbbiakban: Köf.h.) II.4.  pontjában 
összefoglalt szabályozás-történet alapján egyértelmű, hogy a  törvényalkotó a  köztemető funkciót ellátó 
telkeket nem vette ki az  adótárgyak közül a  2012. január 1. és május 14. közötti szabályozási időszakban 
szemben a  2011. november 30-ig hatályos és a  2012. május 15-étől hatályos szabályozással. A  Helyi adó 
tv. 1.  § (1)  bekezdése értelmében „[e] törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a  települési (községi, 
városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselő-testülete (a  továbbiakban: önkormányzat) rendelettel 
az  illetékességi területén helyi adókat (a  továbbiakban: adót) vezethet be.” A  helyi adó kivetésére tehát 
az érintett önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján válik jogosulttá, de az csupán lehetőség a számára.

14. A hivatkozott Köf.h. II.8. pontja kifejezett utalást tartalmaz arra, hogy a települési önkormányzati jogalkotókat 
a  Helyi adó tv. szabályozása nem mentesíti, sőt kifejezetten kötelezi a  helyi sajátosságok figyelembe 
vételére. A  Helyi adó tv. 6.  § c)  pontja szerinti szempontok „...indokolhatják az  egységesen meghatározott 
nm-alapú adómérték differenciálását. Egyéb mentességi ok, illetve mentességi lehetőség hiányában 
az  önkormányzatoknak az  adóalap meghatározásakor van lehetőségük az  önkormányzati közfeladatokat 
szolgáló földterületek esetében e sajátosság értékelésére.”

15. Az Önkormányzati Tanács eddigi gyakorlatában több alkalommal foglalkozott a  Helyi adó tv. 6.  § 
c)  pontja szerinti, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeivel és az  adózó teherbíró képességével 
egyenértékű követelménynek minősülő „helyi sajátosságok” tartalmának meghatározásával. Az  adómérték 
meghatározásakor figyelembe veendő szempontok bármelyikének sérelme az  Ör. adómértékre vonatkozó 
rendelkezése jogellenességének megállapítására vezet.

16. Az Önkormányzati Tanács helyi sajátosságként tekintett az  eddigiekben a  külterületi ingatlanok méretbeli 
sajátosságaira, a funkcióbeli különbségekre (pl. a Kúria Köf.5045/2013. számú határozata), a településen belüli 
elhelyezkedésre (pl. a  Kúria Köf.5001/2013. számú határozata). Az  adótárgy funkciója eredményezhet olyan 
sajátosságot, amelyre tekintettel kell lenni a telekadó mértékének megállapításakor.

17. Budapest az  Alaptörvény F)  cikk (1)  bekezdése értelmében Magyarország fővárosaként egy természetes 
földrajzi egységet, egy települést alkot. A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 22. § (1) bekezdése a főváros kétszintű önkormányzati rendszerét 
rögzíti, amelyben a  „[a] fővárosi és a  kerületi önkormányzatok önkormányzati alapjogaikat tekintve 
egyenlőek, feladat- és hatásköreik egymástól eltérőek.”

18. Az Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 2.  pontja ellátandó helyi önkormányzati feladatként írja elő „különösen” 
a  településüzemeltetés körében a  köztemetők kialakítását és fenntartását. E  feladat a  főváros-kerületek 
viszonyában az  Mötv. 23.  § (4)  bekezdés 9.  pontja értelmében a  Fővárosi Közgyűlést terheli. A  kétszintű 
önkormányzati rendszer folyományaként tehát szükségképpen vannak olyan települési önkormányzati 
feladat- és hatáskörök, amelyek amiatt, mert a  főváros egészét, illetőleg több kerületet érintenek, nem 
utalhatók a  kerületi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe. Ezért az  Mötv. a  helyi önkormányzatot 
megillető/terhelő feladat- és hatásköröket is meg kell, hogy ossza a  főváros és a  kerületek önkormányzatai 
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között. A  hatáskörök és feladatok, önkormányzati alapjogok és kötelezettségek sajátos viszonyrendszere 
azonban az  össz-települési érdekűség miatt nem vezethet az  önkormányzati jogok ellenérdekelt 
gyakorlására, teljesítésére.

19. A Kúria a  17–18.  pontokban tett megállapításai alapján – az  Alkotmánybíróság 2011. október 25-én kelt 
821/B/2009. AB határozatában foglaltakhoz hasonlóan – utal arra, hogy az  elbírált eset hátterében is 
az  a  probléma áll, hogy a  köztemetők fenntartásának közszolgáltatása a  fővárosi önkormányzatot terheli, 
amely e feladatnak az általa létrehozott – tulajdonában álló – adózó révén tesz eleget. Ugyanakkor a telekadó 
megállapításának a jogával a kerületi önkormányzatok rendelkeznek [Helyi adó tv. 1. § (2) bekezdés].

20. Az Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 2.  pontja, illetve 23.  § (4)  bekezdés 9.  pontja szerinti önkormányzati feladat 
– kommunális – közszolgáltatás, amelyet ezért bárki igénybe vehet. Megszervezéséért a  települési 
önkormányzatoknak, végső fokon az  államnak kell helytállnia, és amely közszolgáltatás igénybe vételéből 
nem zárható ki senki. A  köztemetők fenntartását az  Mötv. 15.  pontban ismertetett rendelkezései a  főváros 
és a  kerületek viszonylatában a  főváros számára írja elő. Ez  annak az  elismerése, hogy e  közszolgáltatás 
megszervezése a  település egészét, így az  érintett önkormányzat lakóközösségét is érintő kötelezettség. 
A  főváros kebelén belül működő kerületi önkormányzatok a  kötelezettség oldaláról érintettjei, a  helyi 
közösség oldaláról jogosultjai e feladatnak, e közszolgáltatás megszervezésének és biztosításának.

21. Ezért a  Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a  telekadó kivetésekor és mértéke 
meghatározásakor a  Helyi adó tv. 6.  § c)  pontja szerinti „helyi sajátosság” körében értékelendő az, hogy 
az  érintett önkormányzat illetékességi területén köztemető közszolgáltatási funkcióval terhelt telek is van, 
mivel e közszolgáltatásnak az érintett önkormányzat kötelezetti oldalról érintettje, az önkormányzatot alkotó 
helyi közösség pedig a szolgáltatás igénybe vételének jogosultja.

22. Az érintett önkormányzat jogalkotói autonómiájába tartozik az, hogy a  Helyi adó tv. 6.  § d)  pontja alapján 
milyen körre terjeszti ki az adó alóli mentesség lehetőségét. A vizsgált esetben az Ör. 6. §-a szerinti mentesség 
csak a  magánszemélyek tulajdonában álló telekre terjedt ki. Helyi sajátosságként azonban törvényi 
kötelezettség lett volna értékelni az  adó kivetésekor és az  adómérték meghatározásakor az  illetékességi 
területén lévő köztemető funkciót betöltő telkek esetében e sajátos funkciót.

23. Az érintett önkormányzat állásfoglalásából egyértelműen kitűnően az  Ör. valamennyi telek esetében 
–  függetlenül annak funkciójától és méretétől –, egységes adómértéket alkalmazott. Megjegyzendő az  is, 
hogy az  adózóra kivetett 301 forint/nm adómérték – a  2012-ben érvényesülő 301,5 forintos adómaximum 
viszonylatában – abszolút értelemben is magasnak minősítendő, az lényegében az adómaximummal egyező. 
Ez  az  adómérték – normatív alapon kötelező feladatellátására tekintettel és egyedileg is – súlyosan érinti 
a köztemetőt üzemeltető perbeli adózót.

24. Mindezen indokok alapján a Kúria a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pont második fordulata alapján megállapította, 
hogy az Ör. 8. §-a szerinti adómérték a Helyi adó tv. 6. § c) pontjába ütközően törvényellenes. A Bszi. 56. § 
(4) bekezdése értelmében a Kúria határozata nem érinti a meghozatalát megelőzően létrejött jogviszonyokat, 
valamint a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket. Ugyanakkor a Kúria a Bszi. 56. § (5) bekezdésén 
alapuló rendelkezésével a  folyamatban lévő perben kizárta a  törvényellenesnek minősített rendeleti 
szabályozás perbeli alkalmazását.

A döntés elvi tartalma

25. A fővárosi önkormányzatot terhelő össz-települési érdekű feladat esetén a kerületi önkormányzat a telekadó 
mértékének meghatározásakor a  Helyi adó tv. 6.  § c)  pontja szerinti „helyi sajátosság” körében köteles 
értékelni azt a  körülményt, hogy illetékességi területén köztemető közszolgáltatási funkcióval terhelt telek 
is van, mivel e közszolgáltatásnak a kerületi önkormányzat – és az önkormányzatot alkotó helyi közösség –  
is érintettje.

Alkalmazott jogszabályok

26. Alaptörvény F) cikk (1) bekezdés; 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §; 23. §; 1990. évi C. törvény 1. §; 6. §; 17. §; 
21–22.  §, 52.  § 26. és 35.  pontok, 1999. évi XLIII. törvény 3.  §; 58/2000. (X. 26.) Közgy. r. 1.  §, 2.  §, 1. számú 
melléklet



1900 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 23. szám 

Záró rész

27. A Magyar Közlönyben és az  önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére 
a Bszi. 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

28. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. január 27.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 117/2015. (II. 27.) KE  határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

magas színvonalú kutató- és oktatómunkája, valamint a német–magyar kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztése, 
illetve a magyar nyelvtörténet német nyelvű tudományos anyagainak gyarapítása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Fazekas Tiborc, a Hamburgi Egyetem Finnugor és Uralisztikai Intézetének magyar nyelv és kultúra lektora részére,

a magyar–német társadalomközi és kulturális kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében végzett áldozatos 
tevékenysége elismeréseként
dr. Hetey László, a Berlini Magyar Egyesület elnöke részére,

a magyar–német agrárkapcsolatok erősítése és Magyarország érdekében végzett elkötelezett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Jörg Wendisch, a  Német Szövetségi Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium volt 
főosztályvezetője részére,

a magyarországi twinning projektben nyújtott szakmai segítsége, valamint a  magyar–német agrárkapcsolatok 
erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Peter-Reinhard Schick, a Bajor Mezőgazdasági Minisztérium EU-ügyek Osztályának volt vezetője részére,

a magyar borágazat versenyképességének javítása és Magyarország érdekében végzett elkötelezett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Reinhard Muth, a Német Borászati Szövetség volt elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. január 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00015-2/2015.
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A köztársasági elnök 118/2015. (II. 27.) KE  határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–osztrák gazdasági kapcsolatok erősítésében, a  hazai befektetések növelésében, valamint a  megújuló 
energiák magyarországi fejlesztésében és népszerűsítésében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
Johann Marihart, az Agrana Beteiligungs AG elnök-vezérigazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 25.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03829-3/2014.

A köztársasági elnök 119/2015. (II. 27.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok María del Carmen González Cabal rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Ecuadori Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2015. február 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. február 16.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00804-2/2015.
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Helyreigazítás

A Magyar Közlöny 2015. évi 22. számának 1743. oldalán megjelent kormányhatározat számozása helyesen: 
A Kormány 1079/2015. (II. 25.) Korm. határozata
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	2015. évi I. törvény
	az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról* 

	2015. évi II. törvény
	a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról*

	A Kormány 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelete
	a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 35/2015. (II. 27.) Korm. rendelete
	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2015. (II. 27.) MvM rendelete
	egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2015. (II. 27.) MvM rendelete
	a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2015. (II. 27.) MvM rendelete
	az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2015. (II. 27.) MvM rendelete
	a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 4/2015. (II. 27.) BM rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

	A belügyminiszter 5/2015. (II. 27.) BM rendelete
	az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

	Az emberi erőforrások minisztere 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelete
	egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete 
	az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5053/2014/3. számú határozata
	 

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5060/2014/4. számú határozata
	 

	A köztársasági elnök 117/2015. (II. 27.) KE  határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 118/2015. (II. 27.) KE  határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 119/2015. (II. 27.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
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