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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
fiatal mezőgazdasági termelő:
a)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
3. § 30. pontjától eltérően az a természetes személy, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások
részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján támogatási
határozattal rendelkezik és a kötelezően vállalt működtetési időszak a támogatási kérelem
beadásakor még fennáll, vagy kizárólag forráshiányon alapuló elutasító határozattal rendelkezik,
vagy
b)
akinek e minőségét a Vhr. 28/A. § alapján az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) határozattal
megállapította,
2.
gép tárolási helye: az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt hely, ahol a támogatott gép üzemszerű
használata vagy használaton kívüli tárolása megvalósul,
3.
hátrányos helyzetű település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] szerinti település,
4.
kertészeti tevékenység: az 1. és 2. mellékletben meghatározott tevékenység,
5.
kisértékű gépbeszerzés: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt
kiadások teljes összege legfeljebb 35 000 000 forint,
6.
nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan
a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140 000 000 forint,
7.
induló vállalkozás: a Vhr. 3. § 19. pontja szerinti vállalkozás.
(2) Az (1) bekezdés 5. és 6. pontja szerinti összegek tekintetében, amennyiben az általános forgalmi adóról szóló
törvény értelmében az áfa nem igényelhető vissza, úgy a bruttó ár, míg ha az áfa visszaigényelhető, úgy a nettó ár
alkalmazandó.
(3) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és a Vhr.-ben foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.
(4) E rendelet vonatkozásában nem alkalmazandóak a Vhr. 3. § 30. pontjában, 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. §
(2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 16/B. § (2) bekezdésében,
17. § (2)–(4) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés e)–f ) pontjában, 28/C. §-ában,
29. § (3)–(4) bekezdésében, 31. §-ában, 33. § (4) bekezdésében, valamint 35. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések.
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2. A támogatás jellege és célterületei
2. §

(1) Vissza nem térítendő támogatás a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát,
energiahatékony,
a)
a 7. mellékletben szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, valamint
a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez kapcsolódó és a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó
gépkatalógus hatályba helyezéséről szóló 5/2015. (I. 30.) IH közlemény 3. mellékletében (a továbbiakban:
gépkatalógus) megtalálható, vagy
b)
a 7. mellékletben szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, de
a gépkatalógusban nem szereplő, a 3. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő,
új kertészeti gépek (a továbbiakban: gép) beszerzésére vehető igénybe.
(2) A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatók, amelyeknek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél),
a)
aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy
01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és
b)
akinek a 2. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás
(a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében
számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.
(2) Támogatás igénybevételére az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az az ügyfél is jogosult,
a)
akinek a nyilatkozata alapján az 1. mellékletben szereplő SFH kódok alapján számított 2014. évi 4 EUME
kertészeti üzemméretét a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében
(a továbbiakban: TERA kérelem) megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és területnagyság
alátámasztják,
b)
aki a 2014. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2014. évben benyújtott
TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét
alátámasztani, az a 2014. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti
tevékenységek vonatkozásában a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez
elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal
által földművelésügyi igazgatási jogkörében kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kormányhivatali igazolás)
hitelt érdemlően igazolja,
c)
akinek a nyilatkozatát a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2014. évben benyújtott TERA kérelem
hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja,
d)
aki a 2015. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2015. évben benyújtott
TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét
alátámasztani, az a 2015. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti
tevékenységek vonatkozásában a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez
elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által
kiállított, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja, vagy
e)
akinek a nyilatkozatát a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2015. évben benyújtott TERA kérelem
hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.
(3) Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltakat induló vállalkozások esetén nem kell alkalmazni.
(5) Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy a 2. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó
SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a 4. § (1) bekezdésben meghatározott időpontig
eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet köteles a 4. § (3) bekezdésben meghatározott ideig fenntartani. A kertészeti
üzemméret a 2015. évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra.
(6) A műveletet 2015. szeptember 21-ig kell megvalósítani.
(7) Amennyiben a támogatási kérelem alapját képező gép azonosítható a 7. mellékletben szereplő kódokkal
ellátott gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél
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a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, e rendelet hatálybalépését követően kiállított,
6. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól származó, azonos típusú,
azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb
árajánlattal rendelkező gépet kell a támogatási kérelemben feltüntetni.
(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép
a)
a 7. mellékletben szereplő gépcsoportok melyikébe sorolható be, valamint műszaki paramétereit,
felszereltségét, és árát tekintve a gépkatalógusban szereplő gépek közül melyiknek feleltethető meg, és
b)
kertészeti tevékenység végzésére alkalmas és e célból került értékesítésre.
(9) Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell
terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető be.
4. §

(1) Az ügyfél legkésőbb 2015. október 5-ig köteles a kifizetési kérelmet benyújtani.
(2) Az ügyfél köteles:
a)
a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti
tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (a továbbiakban:
üzemeltetési kötelezettség),
b)
a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást
is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani, és
c)
az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet
fenntartani.
(3) Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és a kifizetési határozat
jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.
(4) Nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható
támogatás, akinek – a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés mellett – a támogatási
kérelmére az értékelés során adott pontszám a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján megadott
összpontszámból legalább a 22 pontot eléri.
(5) A művelet e rendelet hatálybalépésének időpontjától az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.
(6) Amennyiben a támogatást igénylő olyan szakképesítéssel rendelkezik, amely a 4. vagy 5. mellékletben nem
szerepel, úgy köteles a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, mint az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program megvalósulását segítő szakképzés felügyeletét ellátó szervezet állásfoglalását beszerezni
arra vonatkozóan, hogy szakképesítése a 4. vagy 5. mellékletben felsorolt szakképesítések közül melyiknek felel
meg.

4. A támogatási kérelem benyújtása
5. §

(1) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(2) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül
2015. május 18-án 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1-jén 18.00 óráig lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható
formában kell csatolni a kérelemhez.
(3) A (2) bekezdés szerinti forráskimerülés esetén az IH vezetője kisértékű és nagyértékű beszerzésekre vonatkozóan
külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.
(4) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap
végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi,
úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően
új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Ha a támogatási kérelem
benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig
szerkeszthető és nyújtható be. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján a támogatási kérelméhez
csatolandó nem kizárólag pontozást érintő dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem
vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
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(5) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben
(a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig
az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH
elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
(6) A támogatási kérelemhez elektronikusan kötelezően csatolni kell:
a)
nagyértékű gépbeszerzés esetén az értékelési szempontokat alátámasztó, a 3. mellékletben meghatározott
dokumentumokat, illetve mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyet e rendelet a támogatási
jogosultság megszerzésének vagy megtartásának feltételéül előír,
b)
kisértékű gépbeszerzés esetén – induló vállalkozások kivételével – a 3. melléklet C része szerinti szempontok
alapján készített pénzügyi tervet,
c)
az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet a kertészeti tevékenység
keretében, mezőgazdasági üzemén belül használja,
d)
nagyértékű gépbeszerzés esetén a 4. és 5. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező alkalmazottat
foglalkoztató ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja az üzemeltetési
kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott
mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását,
e)
a 3. § (2) bekezdés a)–e) pontok szerinti nyilatkozatok valamelyikét és amennyiben szükséges,
kormányhivatali igazolást.
(7) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép tárolásának helyét.
6. §

(1) A támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást
követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz
történő benyújtása.
(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell
meghatalmazni, amely tartalmazza:
a)
a meghatalmazás típusát,
b)
a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c)
a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,
d)
azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá
e)
a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus
kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak az 5. § (2) bekezdése, valamint a 9. §
szerinti eljárások elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie. Az MVH kizárólag a (2) bekezdés
szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás eseten az MVH
a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet elutasítja.
(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell
nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban
szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani a meghatalmazó lakóhelye vagy
székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság
ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.
(5) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik.
(6) Amennyiben a meghatalmazás MVH-val szembeni hatályosulását követően a képviseleti jogosultság tartalmában
vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt
a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus
űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles
haladéktalanul bejelenteni.
(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját
használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve
a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.
(8) Amennyiben a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott
által ügyfélkapun beadott meghatalmazást a meghatalmazó elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által
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(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

jóváhagyott elektronikus meghatalmazást papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az a meghatalmazó általi
jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában válik hatályossá az MVH-val szemben.
Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti,
egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el.
Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által kijelölt képviselőnek kézbesíti,
kijelölés hiányában az irat – az ügyfél egyidejű értesítésével – az MVH által kijelölt meghatalmazott részére kerül
kézbesítésre.
A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően,
az előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét a KR dokumentum rögzíti, amelyet az MVH felhívására
a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.
A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú
nyomtatványon nyújtható be az MVH-hoz.
A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet
az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz.
A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH irányába
nem hatályos.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások
7. §

(1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Darányi Ignác Terv – Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt 31 691 703 eurónak megfelelő keretösszeg,
amely az Európai Központi Bank 2015. január 1. napján érvényes hivatalos középárfolyamán átszámítva 10 milliárd
forint azzal, hogy
a)
a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 50%-a kisértékű
gépbeszerzésekre fordítandó, és
b)
amennyiben a kisértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el
a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a nagyértékű beruházások támogatására felhasználható, vagy
c)
amennyiben a nagyértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el
a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a kisértékű beruházások támogatására felhasználható.
(2) A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás
a)
35%-a,
b)
45%-a, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,
c)
45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.
(3) Amennyiben az igényelt gép besorolható a 7. melléklet szerinti valamely gépcsoportba, és szerepel
a gépkatalógusban, úgy a gépkatalógusban feltüntetett árat az elszámolható kiadások nem haladhatják meg.
(4) A benyújtott árajánlatok közül az alacsonyabb árat az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszerzés
elszámolható kiadásai nem haladhatják meg.
(5) Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nem
támogathatóak.

6. A támogatási kérelem elbírálása
8. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el. A támogatási kérelemre vonatkozó döntést a kisértékű és a nagyértékű
beszerzésekre vonatkozó külön – a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – benyújtási sorrend alapján hozza
meg.
(2) Nagyértékű gépbeszerzés támogatási kérelmeinek értékelése a 3. mellékletben meghatározott pontozási
szempontok szerint történik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti benyújtási sorrendbe állított, nagyértékű gépbeszerzés esetében a (2) bekezdés szerint is
értékelt, és az értékelést követően jóváhagyható, valamint a jogosultsági szempontoknak megfelelő támogatási
kérelmek közül azon kérelmek, amelyek tekintetében a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási igény
meghaladja az intézkedésre fordítható forrásnak az IH által megállapított összegét, a Törvény 56. § (1) bekezdés
b) pontja alapján forráshiány miatt kerülnek elutasításra.
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7. A kifizetési kérelem benyújtása
9. §

(1) A kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételét követően legkésőbb
a 4. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat
szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.
(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a forgalmi engedély, a járműkísérő lap vagy a megfelelőségi tanúsítvány
másolatát, amely egyértelműen igazolja a gép kW-ban kifejezett motorteljesítményét.
(3) A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során az 5. § (5) bekezdésének és a 6. §
(2)–(13) bekezdésének, valamint a Vhr. 29. § (8) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(4) Egy támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelem nyújtható be.

8. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
10. §

(1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele
megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint
nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles
teljesíteni.
(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai, vagy – amennyiben annak feltételei
fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel.
(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en
keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.
(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési
tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott
KR dokumentum igazolja.

9. Jogkövetkezmények
11. §

(1) Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (6) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, vagy
a 4. § (1) bekezdésében foglalt határidőig nem nyújt be kifizetési kérelmet, abban az esetben az MVH
a)
a kifizetési kérelmet határozattal
b)
elkésetten benyújtott kifizetési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel
elutasítja, külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél
támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik.
(2) Amennyiben a 3. §-ban foglalt szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott,
úgy az MVH a támogatási határozatot visszavonja.
(3) Amennyiben nagyértékű gépbeszerzés esetén a 3. mellékletben szereplő értékelési táblázatban nyilatkozattal
alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy
az MVH a támogatási határozatot visszavonja.
(4) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor
az igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell
visszafizetni.
(5) Amennyiben az ügyfél a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe
vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell
visszafizetni.
(6) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdésében foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult
eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdődött, akkor
az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem
alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül.
(7) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt
foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként
egyszer – a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb
300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.
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10. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
14. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.)
MvM rendelet [a továbbiakban: 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az (1) bekezdéstől eltérően csak
azon ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást, ahol az EMVA-ból nyújtott támogatással beszerzett
gépjárművek vonatkozásában a támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége
áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.
(XI. 8.) VM rendelet alapján az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.”
(2) A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi
gépjármű-kategóriák esetében:
a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
b) mikrobusz I. és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint;
c) mikrobusz II. esetében legfeljebb 10 000 000 forint.”
(3) A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlat eltér a támogatási határozattal jóváhagyott
árajánlattól, úgy az abban foglaltakat kell irányadónak tekinteni, azzal, hogy a támogatási határozatban
megállapított támogatás összege nem emelhető.”
(4) A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. és 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(5) A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében a „2015. szeptember 21-ig” szövegrész helyébe a „2015. október 16-ig” szöveg, és
a „2015. október 5-ig” szövegrész helyébe a „2015. október 30-ig” szöveg,
b)
10. § (6) bekezdésében a „2015. május 4-én” szövegrész helyébe a „2015. május 7-én” szöveg, a „2015. május
13-án” szövegrész helyébe a „2015. május 18-án” szöveg,
c)
10. § (7) bekezdésében a „2015. május 13-án” szövegrész helyébe a „2015. május 18-án” szöveg, a „2015. május
4.” szövegrész helyébe a „2015. május 7.” szöveg,
d)
15. § (1) bekezdésében a „2015. október 5-ig” szövegrész helyébe a „2015. október 30-ig” szöveg
lép.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
(2014. évi TERA kódok alapján)

A

B

C

Megnevezés

TERA kód

1.

SFH
Kód
D14A

Friss zöldségfélék, dinnye,
szamóca – szabadföldi és
alacsony takarás alatt,
szántóföldi vetésforgóban

ZOL01; ZOL02; ZOL03; ZOL04; ZOL05; ZOL06; ZOL07;
ZOL08; ZOL09; ZOL10; ZOL11; ZOL12; ZOL13; ZOL14;
ZOL15; ZOL16; ZOL17; ZOL18; ZOL19; ZOL20; ZOL21;
ZOL22; ZOL23; ZOL24; ZOL25; ZOL26; ZOL27; ZOL28;
ZOL29; ZOL30; ZOL31; ZOL32; ZOL33; ZOL34; ZOL35;
ZOL36; ZOL37; ZOL38; ZOL39; ZOL41; ZOL42; ZOL43;
ZOL44; ZOL45; ZOL46; ZOL47; GYU01; GYU02; GYU03;

2.

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye,
szamóca – szabadföldi és
alacsony takarás alatt,
kertészeti vetésforgóban

3.

D15

Friss zöldségfélék, dinnye,
szamóca – járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt

FOL01;

4.

D16

Virágok – szabadföldi és
alacsony takarás (síkfólia,
fóliaalagút, hollandiágy)

VIR01;

5.

D17

Virágok – járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt

6.

D34

Illóolaj-, gyógy- és
fűszernövények

AGF01; AGF02; AGF03; AGF04; AGF05; AGF06; AGF07;
AGF08; AGF09; AGF10; AGF11; AGF12; AGF13; AGF14;
AGF15; AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21; AGF22;
AGF23; AGF24; AGF25; AGF26; AGF27; AGF28; AGF29;
AGF30; AGF31; AGF32;

7.

G01A

Gyümölcsültetvények,
mérsékelt égövi friss

GYU04; GYU05; GYU06; GYU07; GYU08; GYU09; GYU10;
GYU11; GYU12; GYU13; GYU14; HAG01; HAG03; HAG04;
HAG06; HAG07; HAG12; HAG15; HAG16; HAG17; HAG18;
ULT01; ULT03; ULT04; ULT06; ULT07; ULT12; ULT14;
ULT15; ULT16; ULT17; ULT18; ULT21;

8.

G01C

Gyümölcsültetvények,
héjasok

HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09; ULT10;
ULT11;

9.

G04A

ULT19;

10.

G04B

11.

G04C

Minőségi borszőlő
ültetvények
Egyéb borszőlő
ültetvények
Csemegeszőlő ültetvények

12.

G05

Faiskolák

FAT01; FAT02; FAT03;

13.

G07

Járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatti
ültetvények

ULT20;
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14.

I02

Gomba

15.

D10

Burgonya

BUR01;

16.

D23

Dohány

DV102; DBU01
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2. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
(2015. évi TERA kódok alapján)

A

B

C

Megnevezés

TERA kód

1.

SFH
Kód
D14A

Friss zöldségfélék, dinnye,
szamóca – szabadföldi és
alacsony takarás alatt,
szántóföldi vetésforgóban

VEG01; VEG02; VEG03; VEG04; VEG06; VEG07;VEG05;
VEG08; VEG09; VEG10; VEG11; VEG18; VEG19; VEG20;
VEG21; VEG22; VEG23; VEG24; VEG26; VEG27; VEG28;
VEG29; VEG30; VEG31; VEG25; VEG32; VEG22; VEG34;
VEG35; VEG36; VEG37; VEG38; VEG39; VEG40; VEG41;
VEG42; VEG43; VEG44; VEG46; VEG12; VEG13; VEG14;
VEG15; VEG16; VEG17; VEG46; VEG47; VEG18; IND15;
VEG48; PIL07; PIL01; PIL11; PIL13; KAL22; KAL23;
VEG52; VEG49; VEG50; VEG51; FRU01; FRU02; FRU04;
FRU02;

2.

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye,
szamóca – szabadföldi és
alacsony takarás alatt,
kertészeti vetésforgóban

3.

D15

Friss zöldségfélék, dinnye,
szamóca – járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt

4.

D16

Virágok – szabadföldi és
alacsony takarás (síkfólia,
fóliaalagút, hollandiágy)

5.

D17

Virágok – járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt

6.

D34

Illóolaj-, gyógy- és
fűszernövények

VEG44; AGF02; AGF03; AGF05; AGF06; AGF07; AGF08;
AGF09; AGF10; AGF11; AGF12; AGF13; AGF14; AGF15;
AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21; AGF22; AGF23;
AGF24; AGF25; AGF26; AGF33; AGF34; AGF28; AGF29;
AGF30; AGF31; AGF32;

7.

G01A

Gyümölcsültetvények,
mérsékelt égövi friss

FRU08; FRU09; FRU11; FRU13; FRU15, FRU16; FRU05;
FRU06; FRU14; FRU07; FRU10; FRU12; HAG01; HAG03;
HAG04; HAG06; HAG07; HAG12; HAG15; HAG16;
HAG17; HAG18; ULT01; ULT03; ULT04; ULT05; ULT06;
ULT07; ULT12; ULT26; ULT27; ULT28; ULT15; ULT16;
ULT17; ULT18; ULT21;

8.

G01C

9.

G04A

HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09;
ULT10; ULT11;
ULT19;

10.

G04B

Gyümölcsültetvények,
héjasok
Minőségi borszőlő
ültetvények
Egyéb borszőlő ültetvények

11.

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

ULT20;

12.

G05

Faiskolák

FAT01; FAT02; FAT03;

FLO01; FLO02;
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13.

G07

Járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatti ültetvények

14.

I02

Gomba

15.

D10

Burgonya

BUR01;

16.

D23

Dohány

DBU01; DVI02.
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3. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
Nagyértékű gépbeszerzések értékelése

1.
2.
3.

A
Értékelési szempont megnevezése
A
Szakmai szempontok
Természetes személy ügyfél vagy
alkalmazottja; nem természetes személy
ügyfél esetén vezető tisztségviselője,
tagja
vagy
alkalmazottja;
családi
gazdálkodó ügyfél esetén a családi
gazdaság vezetőjének vagy tagjának
végzettsége
Természetes személy ügyfél, vagy nem
természetes személy ügyfél esetén a
gazdaság vezető tisztségviselője, családi
gazdálkodó ügyfél esetén a családi
gazdaság vezetője

4.

B

C
Értékelés/Ellenőrzés módja

5. melléklet
végzettség
4. melléklet
végzettség

szerinti végzettséget
igazoló
okirat
és
szerinti nem természetes személy ügyfél esetén (vezető
tisztségviselő kivételével) munkaszerződés (vagy
az alkalmazást igazoló egyéb dokumentum) vagy
családi gazdaság esetén a családi gazdasági
vezetőséget/tagságot igazoló okirat
5 évnél kevesebb Őstermelői igazolvány és az értékesítési
mezőgazdasági
betétlapja(i) (aktív őstermelő), egyéni vállalkozói
szakmai gyakorlattal igazolvány, vagy ezek hiányában a területileg
illetékes kormányhivatal igazolása.
rendelkezik
5 vagy annál több Őstermelői igazolvány és az értékesítési
éves mezőgazdasági betétlapja(i) (aktív őstermelő), egyéni vállalkozói
szakmai gyakorlattal igazolvány, ezek hiányában a területileg illetékes
rendelkezik
kormányhivatal igazolása. Nem természetes
személy ügyfél gazdaság vezető tisztségviselője
esetén
ezen
túlmenően
a
megbízási
szerződése(i)/ munkaszerződése(i).
A termelői csoport, termelői szervezet,
vagy
hegybíró
igazolása
arról,
hogy az ügyfél a csoport/szervezet/tanács
tagja.

5.

Az
ügyfél
elismert
zöldség-gyümölcs
termelői
csoportnak,
termelői
szervezetnek vagy hegyközségi tanácsnak
a tagja illetve a támogatható kertészeti
tevékenység
termékének
megfelelő
termelői csoport tagja

6.

Az ügyfél gazdaságának 2014. évi adatok 4-25 EUME
alapján jelen rendeletben foglaltak szerint
számított kertészeti EUME mérték szerinti
26-100 EUME
nagysága

MVH adatbázis, kormányhivatal igazolása

5
3

4

6

3

6
3

100 EUME felett

Összesen:
B
Horizontális szempontok
9.a A támogatási kérelem benyújtását
megelőző naptári év átlaglétszámának
megtartása
az önfoglalkoztatást is
figyelembe
véve
a
beruházás
megvalósítását követő első teljes naptári
évben

D
Pontszám
RÉSZ

1

Max:20
RÉSZ

7.
8.

Nyilatkozat

2
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9.b A
támogatási kérelem benyújtását legalább
megelőző naptári év átlaglétszámához munkahely
képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására a beruházás
megvalósítását követő első teljes naptári
évben

1

új nyilatkozat

10. Az ügyfél lakóhelye/székhelye

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján

4

11.

Munkaszerződés

1

Munkaszerződés

2

Nyilatkozat

2

Támogatási kérelem
Nyilatkozat

2
2

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

hátrányos
helyzetű
településen van.
A nem természetes személy ügyfél A foglalkoztatott nők
száma 1 fő.
esetében
A foglalkoztatott nők
száma legalább 2 fő.
Megváltozott
munkaképességű
személy
foglalkoztatása
Természetes személy ügyfél esetében
Az ügyfél nő
Az
ügyfél
megváltozott
munkaképességű
Összesen:
C
Pénzügyi terv
A nem természetes személy ügyfél esetében
2013. évi adósságállomány aránya Amennyiben az érték
(hosszú
lejáratú+hátrasorolt 50 % alatti akkor
kötelezettségek)/(saját
tőke+
hosszú Amennyiben az érték
lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek)
50-60% közötti
Amennyiben az érték
több mint 60%
2013.
évi
likviditási Amennyiben az érték
ráta(forgóeszközök/rövid
lejáratú 2 vagy a feletti
kötelezettségek)
Amennyiben az érték
1- 2 közötti
Amennyiben az érték
1 alatti
Természetes személy ügyfél esetében
A személyi jövedelemadó alap 2013. évi Nem történt változás
értékének a 2012. évihez viszonyított valamint növekedés
tapasztalható
arányának %-ban meghatározott értéke
10%- vagy annál
kisebb a csökkenés
mértéke
10 %-nál nagyobb
csökkenés mértéke

4

max: 12
RÉSZ

Meghatározása a 2013. évi beszámolóban, üzleti 5
évet záró főkönyvi kivonat alapján történik.
3
0
Meghatározása a 2013. évi beszámolóban, üzleti 5
évet záró főkönyvi kivonat alapján történik.
3
0

Meghatározása a 2012. valamint 2013. évi 5
személyi jövedelemadó bevallás alapján történik.
3

0
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20. A bevétel 2013. évi értékének a 2012. évihez Nem
történt
változás Meghatározása a 2012. valamint 2013. évi
növekedés személyi jövedelemadó bevallás alapján
viszonyított arányának %-ban meghatározott valamint
tapasztalható
értéke
történik.
25%- vagy annál kisebb a
csökkenés mértéke
25 %-nál nagyobb csökkenés
mértéke
21. Összesen:
22. Mindösszesen:

5

3
0
max:
10
42
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4. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések
1.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése

2.

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

3.

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

Szakmunkás

4.

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

5.

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

6.

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

7.

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

8.

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

Szakmunkás

A képzés szintje

9

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

Technikus

10.

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

Szakmunkás

11.

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

12.

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

13.

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

14.

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

15.

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

16.

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

17.

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

18.

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

Technikus

19.

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

20.

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

21.

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

22.

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

23.

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

Szakmunkás

24.

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

25.

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

Technikus

26.

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

27.

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

Szakmunkás

28.

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

29.

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

Szakmunkás

30.

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

31.

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

Szakmunkás

32.

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

33.

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

Szakmunkás

34.

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

Szakmunkás

35.

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

36.

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

Szakmunkás

37.

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

38.

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

39.

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

40.

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus
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41.

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

42.

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

43.

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

44.

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

Technikus

46.

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

47.

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

Technikus

48.

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

49.

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

50.

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

51.

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

52.

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

Szakmunkás

53.

26 1 8312 04 9 0 11

Önjárómunkagép-kezelő

Szakmunkás

54.

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

55.

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

56.

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

Szakmunkás

57.

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

58.

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

59.

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

60.

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

62.

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

63.

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

64.

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

65.

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

Technikus

66.

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

2.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról
szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján
A

B

1.

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése

2.

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat
megjelölésével)

Szaktechnikus

3.

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

Felsőfokú
szakképesítés

4.

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

Szaktechnikus

3.

C
A képzés szintje

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról
szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján
A

B

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

C

2.

31 6203 02

Állattenyésztő

Szakmunkás

3.

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

4.

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

Technikus

5.

52 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

A képzés szintje
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6.

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

7.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

8.

31 6203 04

Juhtenyésztő

Szakmunkás

9.

51 6201 01

Képesített gazda

Technikus

10.

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

11.

34 7872 01

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

12.

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

Szakmunkás

13.

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

Szakmunkás

14.

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

15.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

16.

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

17.

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

18.

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

19.

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

Szakmunkás

20.

31 6203 07

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

21.

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

Szakmunkás

22.

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

4.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról
szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján
A

B

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

2.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

3.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

4.

33 6207 04

Vincellér

Szakmunkás

5.

C
A képzés szintje

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése

2.

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú
szakképesítés

3.

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

Technikus

4.

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

6.

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

Szakmunkás

7.

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

8.

31 6203 10

Általános állattenyésztő

Szakmunkás

9.

32 6201 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

10.

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

11.

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú
szakképesítés

12.

32 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

13.

33 5212 01

Borász

Szakmunkás

14.

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

A képzés szintje
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15.

33 6207 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

16.

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

17.

31 6206 03

Dohánykertész

Szakmunkás

18.

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

Technikus

19.

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

20.

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

21.

54 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

22.

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

23.

51 6201 01

Gazda I.

Technikus

24.

33 6201 01

Gazda II.

Szakmunkás

25.

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

26.

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

27.

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

28.

33 6207 03

Kertész

Szakmunkás

29.

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

30.

34 6280 03

Kertészeti gépész

Szakmunkás

31.

52 5470 04

Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány)

Technikus

32.

31 6203 05

Lótenyésztő

Szakmunkás

33.

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

34.

31 6203 06

Méhész

Szakmunkás

35.

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

Technikus

36.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

Szakmunkás

37.

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

38.

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

39.

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

Szakmunkás

40.

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

41.

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)

Szakmunkás

42.

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

43.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú
szakképesítés

44.

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)

Felsőfokú
szakképesítés

45.

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

46.

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

Technikus

47.

31 6206 04

Mikroszaporító

Szakmunkás

48.

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

49.

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

50.

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

Szakmunkás

51.

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú
szakképesítés

52.

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

53.

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

54.

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

55.

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

56.

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus
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57.

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

58.

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

59.

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú
szakképesítés

60.

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

61.

51 6207 02

Vincellér

Technikus

62.

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

6.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról
szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján
A

B

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

C

2.

34 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

3.

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

4.

33 6201 01

Gazda

Szakmunkás

5.

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

6.

55 6203 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

7.

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

8.

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

A képzés szintje

7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján
1.

Szakképesítés azonosító száma

2.

55 621 01 0010 55 07

Szőlész, borász szaktechnikus

Felsőfokú szakképesítés

3.

55 621 04 0000 00 00

Méhészeti technológus

Technikus

8.

Megnevezése

A képzés szintje

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján
A

B
Megnevezése

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

2.

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

A képzés szintje
Felsőfokú szakképesítés

3.

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

Technikus

4.

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

Technikus

6.

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

Technikus

7.

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

8.

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

Szakmunkás

9.

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

Szakmunkás

10.

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

Szakmunkás

11.

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

Szakmunkás

12.

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

Technikus

13.

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás
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14.

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

15.

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

Szakmunkás

16.

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

Szakmunkás

17.

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

Szakmunkás

18.

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Technikus

19.

33 621 01 0000 00 00

Borász

Szakmunkás

20.

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

Felsőfokú szakképesítés

21.

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

Szakmunkás

22.

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

Szakmunkás

23.

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

Szakmunkás

24.

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

25.

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

Technikus

26.

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

Felsőfokú szakképesítés

27.

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

28.

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

Szakmunkás

29.

33 621 02 1000 00 00

Gazda

Szakmunkás

30.

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

31.

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

Szakmunkás

32.

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

Szakmunkás

33.

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

Technikus

34.

31 521 19 0010 31 03

Kertészeti gépkezelő

Szakmunkás

35.

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

36.

31 521 20 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

37.

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

Szakmunkás

38.

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

Szakmunkás

39.

31 521 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

Szakmunkás

40.

31 621 05 0000 00 00

Méhész

Szakmunkás

41.

31 521 19 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

Szakmunkás

42.

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

43.

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

Szakmunkás

44.

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

45.

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

46.

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

47.

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

48.

31 521 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

49.

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

50.

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

51.

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

52.

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

53.

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

54.

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

Szakmunkás

55.

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

56.

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

57.

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

Szakmunkás

58.

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás
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59.

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

Szakmunkás

60.

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

Felsőfokú szakképesítés

61.

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

Szakmunkás

62.

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

63.

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

64.

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

Szakmunkás

65.

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

66.

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

67.

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

68.

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

Szakmunkás

69.

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

Technikus

70.

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

Technikus

71.

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

Szakmunkás

9. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján
1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 621 01

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

Szaktechnikus

3.

35 621 01

Állattartó szakmunkás

Szakmunkás

4.

54 621 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

5.

35 621 02

Biogazdálkodó

Szakmunkás

6.

55 541 01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

Szaktechnikus

7.

34 622 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

8.

54 623 01

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

Technikus

9.

54 521 02

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

10.

34 623 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

11.

34 621 01

Gazda

Szakmunkás

12.

35 622 01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

Szakmunkás

13.

34 622 02

Kertész

Szakmunkás

14.

55 622 01

Kertészeti szaktechnikus

Szaktechnikus

15.

34 621 02

Lovász

Szakmunkás

16.

34 811 02

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

Szakmunkás

17.

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

18.

54 521 05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

19.

35 521 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

20.

54 621 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

21.

32 621 02

Méhész

Szakmunkás

22.

55 621 02

Növényvédelmi szaktechnikus

Szaktechnikus

23.

34 541 06

Szőlész-borász

Szakmunkás

24.

55 581 04

Vidékfejlesztési szaktechnikus

Szaktechnikus

25.

35 622 02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

26.

31 621 02

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

27.

31 621 01

Állatgondozó

Szakmunkás
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10.

28.

31 541 02

Borász

29.

31 811 01

Falusi vendéglátó

Szakmunkás

30.

31 541 11

Vincellér

Szakmunkás

Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg
szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján
A

1.
2.

Szakképesítés azonosító
száma
1801-1

B
Megnevezése
Juhtenyésztő

3.

1801-2

Lótenyésztő

4.

1801-3

Sertéstenyésztő

5.

Szakmunkás

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

6.

1804

Méhész

7.

1805

Vadász-vadtenyésztő

8.

1806

Baromfitenyésztő

9.

1807

Állategészségőr

10.

1809

Általános állattenyésztő

11.

1810

Kisállattenyésztő

12.

1701

Dísznövénykertész

13.

1705

Kertész

14.

1705-1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

15.

1705-2

Zöldségtermesztő

C

D

A képzés szintje
Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány

Technikus
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alapján:
16.

1707

Általános kertész

17.

1706

Mezőgazdasági gépész

18.

1706-1

Állattartótelepi gépész

19.

1706-2

Kertészeti gépész

20.

1706-3

Növénytermesztő gépész

21.

1913-1

Borász

22.

313

Gépszerelő
és -karbantartó

23.

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő, karbantartó

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

24.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

25.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi
(technikus)

Technikus

26.

32-101

Erdészeti (technikus)

Technikus

11.

Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

A
1.
2.

3.

4.

5.

Szakképesítés azonosító
száma
313-4

1809

1913-1

31-100

B
Megnevezése
Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági
gépszerelő)

Általános tenyésztő

Erjedésipari termékgyártó (borász)

Növényvédelmi (technikus)

C

D

A képzés szintje
Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Technikus
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6.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

7.

51-0100

Állattenyésztő és állategészségügyi
(technikus)

Technikus

8.

51-0200

Erdész (technikus)

Technikus

9.

51-0300

Kertész (technikus)

Technikus

10.

51-0400

Növénytermesztő és növényvédelmi
(technikus)

Technikus

11.

61-0102

Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

Technikus

12.

71-0200

Mezőgazdasági gépész (technikus)

Technikus
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5. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
Mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzések
A

B

1.

Végzettségi szint

Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve

2.

alapfokozat
(baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BSc)

állattenyésztő mérnöki alapképzési szak
élelmiszermérnöki alapképzési szak (borászati szakirány)
erdőmérnöki alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
kertészmérnöki alapképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak
növénytermesztő mérnöki alapképzési szak
szőlész-borász mérnöki alapképzési szak
természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
vadgazda mérnöki alapképzési szak

3.

mesterfokozat
(magister, master;
rövidítve: MSc)

agrármérnöki mesterképzési szak
állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés
állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak
birtokrendező mérnöki mesterképzési szak
díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak
élelmiszermérnöki mesterképzési szak
gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak
kertészmérnöki mesterképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
növényorvosi mesterképzési szak
növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak
tájépítész mérnöki mesterképzési szak
természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak
vadgazda mérnöki mesterképzési szak
vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak

4.

Főiskolai

agrármérnök
agrármenedzser főiskolai szintű szak
agrár-szakoktató főiskolai szintű szak
állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési üzemszervezési, vagy
állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztő
főiskolai szintű szak
élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy élelmiszer-technológus
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üzemmérnöki főiskolai szintű szak (borászati szakirány)
élelmiszeripari mérnök főiskolai szintű szak (borászati szakirány)
gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak
kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki főiskolai szintű
szak
meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű
szak
mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak
növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak
szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak
szőlész-borász főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási mérnök főiskolai szintű szak
természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak
vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak
vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser
főiskolai szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak
5.

Egyetemi

agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak
agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki, vagy
vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
alkalmazott zoológus szak
állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak
élelmiszeripari mérnök egyetemi szintű szak (borászati szakirány)
élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak (borászati szakirány)
erdőmérnöki egyetemi szintű szak
gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
informatikus agrármérnök
kertészmérnöki egyetemi szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási egyetemi szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak
növényorvosi egyetemi szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak

6.

Szakirányú
továbbképzési szak

agrárközgazdasági
agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
agrármenedzsment
alapszintű nemzetközi mezőgazdasági
baromfi-egészségügy
európai uniós agrárszakértő
gombatermesztési szakmérnök
gombatermesztési szaktanácsadó
gyógynövénytermesztő
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gyógynövénytermesztő szakember
gyümölcstermesztési (integrált termesztési)
gyümölcstermesztő
gyümölcstermesztő szakmérnök
integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
integrált növénytermesztő
integrált növénytermesztő szakember
juh- és kecskeágazati szakmérnök
kertészeti marketing és logisztikai
környezet- és tájgazdálkodási
környezet- és tájgazdálkodási szakember
környezetgazdálkodási
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó
lótenyésztő
mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági
mezőgazdasági környezetgazdálkodási
mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
mezőgazdasági szaktanácsadó
mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
mezőgazdasági vízgazdálkodási
nemzetközi agrárágazati
növénygenetika és növénynemesítés
növénygenetikai és növénynemesítési
növényvédelmi szakmérnök
ökológiai gazdálkodó
ökológiai gazdálkodó szakmérnök
ökológiai növénytermesztő
ökológiai növénytermesztő szakember
sertés-egészségügyi
sertéstenyésztő szakmérnök
szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági
szarvasmarhatenyésztő szakmérnök
szőlész-borász
szőlő- és borgazdasági szakmérnök
szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
szőlőtermesztő és borász menedzser
szőlőtermesztő és borász szakmérnök
takarmánykeverék-gyártási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
talajerőgazdálkodás
talajerőgazdálkodás szakmérnök
talajtani
talajtani szakmérnöki
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tápanyag-gazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
vadgazdálkodási
vadgazdálkodási szakember
vetőmag-gazdálkodási
vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési menedzsment és marketing
vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök
vidékfejlesztő menedzser
vidékfejlesztő menedzser szakmérnök
zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási
zöldséghajtatási
zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök
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6. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
Kötelezően benyújtandó árajánlat minimális tartalmi elemei:
I.

Árajánlat kérő:

1.
2.
3.
4.

neve
lakhelye vagy székhelye
adószáma vagy adóazonosító jele
MVH ügyfél-azonosító száma

II.

Árajánlat tevő:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

megnevezése
lakhelye vagy székhelye
adószáma vagy adóazonosító jele
kiadási tétel műszaki adatai
kiadási tétel mennyisége
kiadási tétel mértékegysége
kiadási tétel nettó összege, felszámított általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) és a kiadási tétel bruttó
összege, vagy
ha az árajánlatból megállapítható az áfa, akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa
a kiadási tétel pénzneme, amennyiben az forinttól eltérő
motorteljesítmény
korszerűségi mutató
a forgalmazó 3. § (8) – (9) bekezdések szerinti nyilatkozata
árajánlat érvényességi ideje

III.

az árajánlattevő aláírása

IV. az árajánlat kiállításának dátuma
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7. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
A rendelet alapján támogatható gépcsoportok
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számát és megnevezését tartalmazza)

1.

Gépcsoport
kód:
1111

Gépcsoport megnevezése:
Kerekes traktorok közül a legfeljebb 75Kw teljesítményű

2.

1122

Hidastraktorok közül a legfeljebb 75Kw teljesítményű

3.

1129

Egyéb különleges traktorok közül a kertészeti célra alkalmas

4.

1212

Kukoricabetakarítók közül a csemegekukorica-betakarítók

5.

1216

Paradicsombetakarítók

6.

1217

Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók

7.

1218

Egyéb zöldségbetakarítók

8.

1219

Egyéb szántóföldi betakarítók közül csak a dohánybetakarítók

9.

1291

Gyümölcsbetakarítók

10.

1292

Szőlőbetakarítók

11.

1299

Egyéb betakarítók, kivéve: nád és gyep betakarítók

12.

1912

Forgórakodók, kivéve: ipari rakodók

13.

1914

Targoncák, tereptargoncák

14.

1992

Permetezők közül csak a hatósági engedéllyel rendelkezők

15.

1999

Egyéb magajáró gépek, kivéve: takarmánykeverők, kiosztók

16.

2152

Sorközművel kultivátorok

17.

2153

Ültetvénykultivátorok

18.

2159

Egyéb kultivátorok

19.

2161

Magágykészítők

20.

2171

Középmélylazítók

21.

2172

Mélylazítók

22.

2179

Egyéb kombinált talajlazítók

23.

2181

Simítók

24.

2183

Talajmarók

25.

2184

Ásógépek

26.

2185

Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők

27.

2193

Gödörfúrók

28.

2194

Árokásók és - karbantartók

29.

2214

Zöldség- és aprómagvető gépek

30.

2221

Burgonyaültető gépek

31.

2222

Palántázógépek

32.

2223

Csemeteültető gépek

33.

2229

Egyéb ültetőgépek

34.

2293

Fóliafektetők, fólia alagútkészítők, fólia begyűjtők

35.

2311

36.

2321

Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya kijuttató gépek közül az ültetvénypermetezők
csak hatósági engedéllyel rendelkezők
Műtrágyaszóró gépek

37.

2331

Szilárd szervestrágya-szórók

38.

2441

Burgonyakiszedők
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39.

2442

Burgonyafelszedők, kocsirakók

40.

2443

Egymenetes burgonyabetakarítók

41.

2449

Egyéb burgonyabetakarító gépek

42.

2462

Borsó adapterek, vágóasztal-toldatok

43.

2464

Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek

44.

2465

Hagymabetakarító gépek

45.

2466

Gyökérzöldség-betakarító gépek

46.

2467

Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek

47.

2469

Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei

48.

2491

Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyűjtőernyők

49.

2492

Szőlőbetakarító gépek

50.

2499

Egyéb betakarítógépek

51.

2511

Vontatott és rászerelt rakodógépek közül csak a kertészetben használható homlokrakodók

52.

2512

53.

2513

Rakodógépek adapterei, munkaeszközei közül csak a kertészetben használt homlokrakodók, 3
pont villák
Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek

54.

2531

Törzstisztítók

55.

2532

Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők

56.

2533

Mulcsozók, zúzók, sorkaszák

57.

2539

Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcsápolási gépek

58.

2591

Permetlékeverők, keverőfeltöltők

59.

2611

Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek, legfeljebb 5 t teherbírásig

60.

2612

Két- és többtengelyes billenő szekrényes vontatott járművek, 5 t teherbírásig

61.

2613

Két- és többtengelyes speciális felépítményű vontatott járművek

62.

2623

Egytengelyes és tandemrendszerű speciális felépítményű vontatott járművek

63.

2699

Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek

64.

3111

Öntözőcsövek, csőhálózatok

65.

3114

Öntözőkonzolok

66.

3115

Csepegtető öntözőberendezések

67.

3121

Csévélhető öntözőgépek és tömlős öntöző-berendezések

68.

3122

Lineár és körforgó öntözőberendezések

69.

3123

Öntöző szivattyúk

70.

3191

Szűrők, víztisztítók

71.

3192

Műtrágya, növényvédőszer- stb. adagolók

72.

3211

Szállítószalagok

73.

3321

Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek

74.

3322

Zöldség tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek

75.

3323

Gyümölcs tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek

76.

3333

Burgonya, zöldség- és gyümölcsszárítók

77.

3334

Dohányszárítók

78.

3335

Fűszer- és gyógynövényszárítók

79.

3913

Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései

80.

3993

Ködképző gépek
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81.

3999

82.

5111

Növénytermesztés egyéb stabil- és kézi gépei, berendezései közül támrendszer és jégvédő
háló; gombatermesztéshez szükséges gépek
Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.)

83.

5113

Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.) II

84.

5131

Ventilátorok

85.

5132

Zsaluk, kürtők, légbeejtők

86.

5139

Egyéb lég-szabályozó berendezések
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8. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez
1. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklet 2. pontjának címe helyébe a következő cím lép:
„2. Egyterű személygépjárművek (mikrobusz I., M1 gépjármű-kategória) részletes műszaki követelményei”
2. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklet 2. pont 2.1.8. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„2.1.8. Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő mint 60 kW”
3. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklet 2. pont 2.2.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„2.2.3. Gyárilag vagy forgalmazó által beépített LED nappali menetfény”
4. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklet 2. pont 2.2.6. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„ 2.2.6. Oldallégzsák elöl, legalább a vezető oldalán”
5. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklet 2. pont 2.2.29. és 2.2.30. alpontjai helyébe a következő alpontok lépnek:
„2.2.29. Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan megadható)
2.2.30. Oldalsó fellépő (opcionálisan megadható)”
6. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklet 3. pont 3.1.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„3.1.3. Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő mint 100 kW”
7. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 3. melléklete az alábbi 4. ponttal egészül ki:
„4. Egyterű személygépjárművek (mikrobusz II, M1 gépjármű-kategória) részletes műszaki követelményei
4.1. Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
4.1.1. B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
4.1.2. Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm
4.1.3. Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm
4.1.4. Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm
4.1.5. Szállítható személyek száma: 8-9 fő
4.1.6. Ülések száma: a gépkocsi rendelhető 8 üléssel és 9 üléssel is (kizárólag 8 üléssel rendelhető gépkocsi nem
megfelelő), a 8 és 9 üléssel rendelkező gépjárműveket és azok ajánlati árát egyaránt fel kell tüntetni a
katalógusban
4.1.7. Hajtás: kétkerék (2WD). A megajánlott típus rendelhető összkerék (4WD) meghajtással is. Mindkét (2WD)
és (4WD) meghajtással rendelkező gépjárművet és azok ajánlati árát fel kell tüntetni az árajánlaton
4.1.8. Ajtók száma: 4 vagy 5
4.1.9. Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő mint 60 kW
4.1.10. Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
4.1.11. Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
4.1.12. Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km
4.1.13. Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla magasságáig
mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 m3, hosszú tengelytáv esetén
nagyobb, mint 1,3 m3

4.2. Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
4.2.1. Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
4.2.2. Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
4.2.3. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
4.2.4. Blokkolásgátló
4.2.5. Menetstabilizáló rendszer
4.2.6. Kipörgésgátló
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4.2.7. Vezető és utas oldali első légzsák
4.2.8. Oldallégzsák elöl, legalább a vezető oldalán
4.2.9. Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
4.2.10. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
4.2.11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez magasság állítással
4.2.12. Állítható fejtámla valamennyi üléshez
4.2.13. Audio berendezés
4.2.14. Központi zár
4.2.15. Pollenszűrő
4.2.16. Belső levegőkeringtetés
4.2.17. Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval minden üléssorhoz
4.2.18. Elektromos ablakemelő elöl
4.2.19. Szervokormány
4.2.20. Visszagurulásgátló
4.2.21. Állítható magasságú fényszóró
4.2.22. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
4.2.23. Állítható magasságú vezetőülés gerinctámasszal
4.2.24. Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
4.2.25. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
4.2.26. Indításgátló
4.2.27. Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont
4.2.28. 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító
4.2.29. Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan megadható)
4.2.30. Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel)
4.2.31. Vonóhorog
4.2.32. 4 darab téli gumiabroncs, hólánc
4.2.33. Porral oltó
4.2.34. Telefon kihangosító Bluetooth, rádió
Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is
vonatkozó jótállás.”

8. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Horizontális szempontok” része 1. pontjának első
sora helyébe a következő sor lép:
[HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK]
„1. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.)
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
rendelet alapján

Korm. max.
pont”

7
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A nemzeti fejlesztési miniszter 22/2015. (V. 6.) NFM rendelete
az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló
22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása
1. §		
A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Vasúti járművezetői engedélynek minősül, és Magyarország területén vasúti jármű közlekedtetésére jogosít:
a) csere esetén a lejárt érvényességű vasúti járművezetői engedély leadását követően a közlekedési hatóság által
kiállított igazolás az új vasúti járművezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb az igazolás kiállításától számított
30 napig,
b) az érvényes vasúti járművezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása esetén
a közlekedési hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának napjától számított
30 napig.”
2. §		
Az R1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A vasúti társaság a vele munkaviszonyban álló vasúti járművezető részére tanúsítványt állít ki, ha
a) a munkavállaló a KR.-ben meghatározottak szerint a tanúsítványhoz szükséges alapvizsgát letette,
b) a munkavállaló a vasúti társaság által üzemben tartott vasúti járműre, valamint a vasúti társaság által igénybe vett
vasúti pályahálózatra vagy annak egy részére vonatkozóan szakismereti és alkalmassági vizsgát szerzett, továbbá
c) a munkavállaló a KR. 6. mellékletében meghatározott magyar nyelvismerettel rendelkezik.
(2) A vasúti társaság a tanúsítványt a biztonságirányítási rendszerében meghatározott eljárásrend szerint,
a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített
másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági
rendeletben meghatározottaknak megfelelően állítja ki.
(3) A tanúsítvány tulajdonosa a kiállító vasúti társaság. A vasúti társaság a vasúti járművezető kérelmére a részére
a tanúsítványból hitelesített másolatot ad.
(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a munkáltató megbízásából a vasúti vizsgaközpont is jogosult
kiállítani a tanúsítványt. A vasúti vizsgaközpont a munkáltató kérelmére a részére a tanúsítványból hitelesített
másolatot ad.
(5) A tanúsítványt a vasúti vizsgaközpont a (2) bekezdésben meghatározott formai előírásoknak és a biztonsági
okmányokra vonatkozó szabályoknak megfelelően az alap- és időszakos vizsga adatai alapján állítja ki.
(6) A vasúti vizsgaközpont által kiállított tanúsítvány egy tekintet alá esik a vasúti társaság által kiállított
tanúsítvánnyal.”
3. §		
Az R1.
a)
14. §-ában a „vasúti társaság haladéktalanul” szövegrész helyébe a „vasúti társaság vagy a vasúti
vizsgaközpont haladéktalanul” szöveg,
b)
16. § (1) bekezdésében a „vasúti társaságnak” szövegrész helyébe a „vasúti társaságnak vagy a vasúti
vizsgaközpontnak” szöveg,
c)
16. § (2) bekezdésében a „vasúti társaság intézkedése” szövegrész helyébe a „vasúti társaság vagy a vasúti
vizsgaközpont intézkedése” szöveg,
d)
17. § (1) bekezdésében a „vasúti társaság nyilvántartást vezet” szövegrész helyébe a „vasúti társaság és
a vasúti vizsgaközpont nyilvántartást vezet” szöveg,
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e)
f)
g)
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17. § (3) bekezdésében a „vasúti társaság hozzáférést” szövegrész helyébe a „vasúti társaság, vagy a vasúti
vizsgaközpont hozzáférést” szöveg,
17. § (4) bekezdésében a „vasúti társaság hozzáférést” szövegrész helyébe a „vasúti társaság, vagy a vasúti
vizsgaközpont hozzáférést” szöveg,
21. § (4) bekezdésében a „vasúti társaság a tanúsítvány kiállításakor” szövegrész helyébe a „vasúti társaság
vagy a vasúti vizsgaközpont a tanúsítvány kiállításakor” szöveg

lép.
4. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
22. § (1) bekezdés a) pontjában az „és VI. melléklet 8. pontjának” szövegrész,
b)
3. melléklete.

2. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása
5. §		
A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 17. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Ez a rendelet
a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv
és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról
és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a vasúti rendszer Közösségen belüli átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 1–2. cikkének, 4–5. cikkének, 8–18. cikkének, 20. cikkének, 27–28. cikkének, 35. cikkének,
38. cikkének és az I–IX. mellékletének,
c) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv VII. mellékletének módosításáról szóló, 2009. október 16-i 2009/131/EK bizottsági irányelvnek,
d) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv II., V. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 1-jei 2011/18/EU bizottsági irányelvnek,
e) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2013. március 11-i 2013/9/EU bizottsági irányelvnek,
f ) a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zajszennyezés tekintetében történő
módosításáról szóló 2014. március 10-i 2014/38/EU bizottsági irányelvnek,
g) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv V. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2014. december 5-i 2014/106/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. november 26-i 2014/880/EU bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
6. §		
Az R2.
a)
4. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
5. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
7. §		
Az R2. 15. § (2)–(3) bekezdésében a „633/2011/EU bizottsági” szövegrész helyébe a „2014/880/EU bizottsági
végrehajtási” szöveg lép.

3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók
szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének,
a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása
8. §		
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és
vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának,
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továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a
a következő 13–15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. eltérés alapvizsga: a megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó alapképzést követő vizsga;
14. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;
15. képzési központ: az alapképzés végzésére jogosult olyan szervezet, amelynek a hatóság tanfolyamok szervezését
engedélyezte.”
9. §

(1) Az R3. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Alapképzés végzésére e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, a hatóság által
kiadott képzési engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult. Az alapképzési engedély (a továbbiakban:
képzési engedély) iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. mellékletben meghatározott dokumentumokat.
(2) Képzési engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy
a) az általa szervezett képzés oktatója e rendeletben előírt személyi feltételnek megfelel és biztosítani tudja
a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket,
b) a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységei között szerepel a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás.”
(2) Az R3. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelemben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő adatokban változás áll be, az alapképzés
végzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) tizenöt napon belül köteles a változásról a hatóságot
tájékoztatni.”

10. §		
Az R3. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A hatóság a képzési engedélyt vagy az egyszerűsített képzési engedélyt visszavonja, ha a képzőszervezet
180 napon belül három esetben a vizsgázót (vizsgázókat) a vizsgára bejelentette, de a 18. § (3) bekezdésében foglalt
feltételek nem teljesülnek.
(2) Ha a hatóság a képzőszervezet képzési vagy egyszerűsített képzési engedélyét visszavonja, a hatóság hivatalból
visszavonja a szervezet regisztrációját is.”
11. §

(1) Az R3. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az adott alapképzésre a vizsgaközpont nem határozott meg képzési programot, a képzőszervezet az általa
meghatározott és a vizsgaközpont által jóváhagyott képzési programot alkalmazza. A vonal- és állomásismereti
képzési programok jóváhagyásához a pályahálózat működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési program
a valós állapotoknak megfelelő adatokat tartalmazza. A pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a jóváhagyás
iránti kérelemhez csatolni kell.”
(2) Az R3. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vasúti pályahálózat vonal- és állomásismeretre
vonatkozó képzési programot az adott pályahálózat működtetőjének egyetértésével bármely vasúti társaság,
a vasúti járművekre vonatkozó jármű típusismeretre vonatkozó képzési programot az adott járművet
üzemeltető vasúti társaság nyújtja be a vizsgaközpontnak. A képzési program tartalmazza az (1) bekezdésben
meghatározottakon felül a vizsgatémaköröket és a vizsgatémakörök ellenőrző kérdéseit.”

12. §		
Az R3. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az oktatói névjegyzékbe való felvételét az kérheti, aki
a) egy évnél nem régebbi vasútszakmai oktatói vizsgával,
b) felsőfokú végzettséggel,
c) a képzés tartalmának megfelelő felsőfokú szakmai, alap- vagy képesítő vizsgával, és
d) legalább 3 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontjától eltérően
a) a csak gyakorlati képzést végző oktató érettségi végzettséggel,
b) a saját célú vasúti pályahálózaton és a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton csak gyakorlati képzést végző
oktató középfokú végzettséggel,
c) a saját célú vasúti pályahálózaton és a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton elméleti képzést végző oktató
érettségi végzettséggel
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is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, ha a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai
gyakorlata legalább 5 év.
(3) A 3. melléklet „V. Járművezető alapképzés” cím „5. Járművezetői gyakorlat” táblázat „Munkamódszer-átadás”
című képzés során az előírt járművezetői kíséretet a munkáltató által külön nyilvántartásba vett, legalább 5 év
gyakorlattal rendelkező járművezető láthatja el.
(4) Az alapképzés oktatóit a képzőszervezet a hatósági névjegyzékből választja ki, és bízza meg a képzés
elvégzésére. Az oktató a végzettségének, vagy érvényes alapvizsgáinak megfelelő témakörökben oktathat.
(5) A hatóság 30 napon belül törli a névjegyzékből azt az oktatót,
a) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti képzésen a tárgyév december 31-éig nem vesz részt, valamint
b) aki – a vasútszakmai oktatói alapvizsga kivételével – nem rendelkezik érvényes alapvizsgával és a műszaki
témakörök oktatására külön végzettséggel nem rendelkezik.
(6) Vasúti járművezetők esetében a felügyelet alatti vezetési gyakorlatra a 4. § (2a) bekezdés c) pontját is alkalmazni
kell.”
13. §		
Az R3. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az alapképzéshez a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket a képzőszervezet biztosítja.
(2) Az 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek a képzési engedély kiadásakor és az adott alapképzés
tartama alatt rendelkezésre kell állniuk.”
14. §

(1) Az R3. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az alapképzésben a képzésben résztvevő – amennyiben nem kapott a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint
mentesítést vagy felmentést – köteles részt venni, és a képzési idő – modulrendszerű képzéseknél modulonként –
5%-át meghaladó hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél
a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a képzésben résztvevő igazoltan
nem pótolja, vagy annak mértéke meghaladja a képzési modul óraszámának 30%-át, a képzést nem folytathatja és
vizsgát csak a képzési modul megismétlése után tehet.”
(2) Az R3. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az alapképzésen való részvétel alól az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a 9. számú mellékletben felsorolt
OKJ bizonyítvánnyal rendelkező képzésben résztvevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére
a vizsgaközpont mentesítést ad.”

15. §		
Az R3. 13. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vasúti vizsgaközpont az alap- és időszakos vizsgára is kiterjedően Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet
(a továbbiakban: vizsgaszabályzat) készít, amelyet a hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal korábban
a honlapján közzétesz. A vizsgaszabályzatot a közlekedésért felelős miniszter hagyja jóvá.
(6) A rendelet 3. mellékletében meghatározott alapképzések vizsgáztatásához a vizsgatételek, vizsgakérdések,
vizsgafeladatok összeállításához a szükséges utasításokat, kiegészítő utasításokat, végrehajtási utasításokat,
segédkönyveket, illetve a kapcsolódó szabályozásokat, rendelkezéseket, kezelési szabályzatokat (távközlő-,
biztosítóberendezés) és azok módosításait az utasítás kezelője, felelőse köteles a vizsgaközpont részére legkésőbb
30 nappal a jóváhagyást követően megküldeni. A vasúti járművek üzemeltetési leírásait és azok módosításait
a jármű üzemeltetője a járművet érintő típusismereti képzéseket megelőző legkésőbb 30. napig magyar nyelven
elkészíti és a vizsgaközpontnak megküldi.”
16. §		
Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A vizsgán – a 3. mellékletben meghatározottak szerint – a vizsgázó, valamint a vizsgaközpont által
a vizsgára kijelölt vizsgabiztos vagy vizsgabizottság vehet részt.
(2) A vizsgán – a vizsga rendjének zavarása nélkül – megfigyelőként jelen lehet
a) a hatóság képviselője,
b) a Közlekedésbiztonsági Szervezet képviselője, valamint
c) a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén a vizsgaközponttal a vizsgát megelőző két munkanappal közölt
bejelentés alapján a képzőszervezet vagy regisztrált szervezet egy képviselője.
(3) A vizsgán részt vevő vizsgabiztost vagy a vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaközpont jelöli ki.
A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az
a) aki a vizsgára felkészítő képzésben oktatott,
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b) aki a 12. § (3) bekezdés alapján konzultációt biztosított a vizsgázó részére,
c) aki az országos vasúti pályahálózaton foglalkoztatott munkavállaló esetén a vizsgázó közvetlen szakmai vezetője,
d) aki a vizsgázó közvetlenül a szakmai felügyelete alá tartozó munkavállalója,
e) aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
f ) akitől más okból nem várható el a vizsgázó pártatlan értékelése.
A vizsgabizottság tagja a tudomásszerzést követően az összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni
a vizsgaközpontnak, amelyre tekintettel a vizsgaközpont új tagot jelöl ki.
(4) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők alapvizsgáztatására – a vasúti
járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti
vizsga esetén – a vasúti vizsgaközpont csak olyan vizsgabiztost jelölhet ki, aki a tanúsítványa adatai szerint
rendelkezik az adott pályahálózatra, vagy járműtípusra vonatkozó ismerettel.
(5) A vizsgabiztosoknak évente – a kinevezés évét kivéve – legalább egy alkalommal a vizsgaközpont által szervezett
továbbképzésen kell részt venniük.
(6) Amennyiben a vizsga több vasúti szakterület ismereteire is kiterjed, a 2. melléklet a szakterületek – így különösen
forgalmi, műszaki szakterület – arányának megfelelően tartalmazza a vizsgabizottság létszámát és összetételét.
(7) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett gyakorlati
vizsgáinak lefolytatására a vizsgabiztosnak vasúti járművezetői igazolvánnyal, és az adott vonalra és járműtípusra
vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik tanúsítvánnyal a vonatkozó
vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a vizsgán jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy
vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek.”
17. §		
Az R3. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem minősül sikertelennek az a vizsga, amelyről a vizsgázó távol maradt és a távolmaradásának okát
a munkáltatója három munkanapon belül a vizsgaközpont felé igazolja.”
18. §		
Az R3. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A képzésben résztvevő akkor bocsátható alapvizsgára, ha a képzőszervezet őt a vizsgaközpontnak vizsgára
bejelentette és a vizsga díját megfizette.
(2) Az alapképzést követő első alapvizsga esetében a képzőszervezet a vizsga tervezett időpontja előtt
legkésőbb a 10. munkanapig a vizsgázók névsoráról és adatairól szóló (a vizsgabejelentő adattartalmával
megegyező) tájékoztatót küld a vizsgaközpontnak. Ezt követően a képzőszervezet a vizsgabejelentéseket
a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 2. munkanapig megküldi a vizsgaközpontnak. Tájékoztató
hiányában a vizsgabejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig kell beérkeznie
a vizsgaközpontba, a vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapon belül vizsgaidőpont nem jelölhető ki.
A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők,
amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző
5. munkanapig kérhető.
(3) A képzőszervezet akkor jelenti be a képzésben résztvevőt vizsgára, ha a képzésben résztvevő:
a) hiányzása nem haladta meg a 12. § (6) bekezdésben előírt mértéket,
b) a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette,
c) megfelelt a 12. §-ban meghatározott képzésben részvétel feltételeinek, és
d) az előírt számonkérések és gyakorlatok követelményeit teljesítette.
(4) Az alapvizsga egyes részei alóli felmentésre való jogosultságot a vizsgaközpont állapítja meg.
(5) Az alapvizsga alól mentesítés nem adható.
(6) A képzésben résztvevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet
a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben résztvevő rajta kívülálló okból kéri a halasztást. Az engedélyezett
halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.”
19. §		
Az R3. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Összetett vizsga esetében a szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg.
A vizsgabiztosnak az írásbeli vizsga eredményét a szóbeli vizsgát megelőzően haladéktalanul a képzőszervezet
képviselőjével írásban kell közölnie. A képzőszervezet a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről a tudomásszerzést
követően haladéktalanul értesíti. A vizsgabiztos (a vizsgabizottság elnöke) az írásbeli vizsga eredményét

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 63. szám

5833

a vizsgázóval a szóbeli vizsga előtt szóban közli. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli
vizsga megtekintésére.”
20. §		
Az R3. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsgabiztosok alapvizsgája érvényes marad, amíg a vizsgabiztos a vizsgabiztosi névjegyzékben szerepel.
Az oktatók vasútszakmai oktatói alapvizsgája mindaddig érvényes marad, amíg az oktató az oktatói névjegyzékben
szerepel.
(3) Amennyiben a balesetvizsgáló szerv az ajánlásában vagy azonnali intézkedésében, továbbá a hatóság,
a vasúti társaság, vagy annak biztonsági szervezete az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy
a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállalónak az adott munkakör
ellátásához szükséges ismereteinek hiányát állapítja meg, a hatóság a munkavállalót az ellenőrzés, vagy a vizsgálat
megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.”
21. §		
Az R3. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. mellékletben meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó
munkaköröket betöltő személyek – az ott meghatározott minimális időkeretben és gyakorisággal – időszakos
oktatásokon való részvételre kötelezettek. A munkáltató a 2. mellékletben meghatározott időkeretnél magasabb
óraszámot, illetve gyakoriságot írhat elő munkavállalói részére. A vasútszakmai oktató a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő más munkakörére vonatkozó időszakos oktatáson történő részvételi kötelezettségénél
az általa – az oktatási ütemtervben előírt témakörökben – tartott időszakos oktatásokat is be kell számítani.”
22. §

(1) Az R3. 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Időszakos oktatás szervezésére, végzésére vonatkozó nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: regisztráció) iránti
kérelmet nyújthat be
a) a képzőszervezet, vagy
b) az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató vasúti társaság, amelynek gazdasági tevékenységei között
a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás szerepel.
(2) A regisztráció feltétele, hogy a képzőszervezet, vagy a vasúti társaság nyilatkozik arról, hogy a 8. mellékletben
meghatározott tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja.”
(2) Az R3. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képzőszervezet vagy a vasúti társaság a regisztráció iránti kérelemben nyilatkozik a hatóság részére, hogy
az időszakos oktatáshoz a 8. mellékletben meghatározott feltételeket biztosítani tudja.”

23. §		
Az R3. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hatóság a regisztrációt felfüggeszti vagy visszavonja, ha a regisztrált szervezet a vizsgázót (vizsgázókat)
a vizsgára bejelentette, de a 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételei nem teljesülnek.”
24. §		
Az R3. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők
a) szóbeli és írásbeli időszakos vizsgáztatására – a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges
pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén – vizsgabiztosnak,
b) tesztrendszerű időszakos vizsgáztatására – a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges
pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén – a vizsgát előkészítő, a vizsgakérdéseket,
a vizsgafeladatokat és azok megoldókulcsait ellenőrző személynek
a vasúti vizsgaközpont csak olyan személyt jelölhet ki, aki a tanúsítványa adatai szerint rendelkezik az adott
pályahálózatra, vagy járműtípusra vonatkozó ismerettel.”
25. §		
Az R3. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) A regisztrált szervezet az oktatási ütemtervben meghatározott időszakos vizsgáztatást – az időszakos
vizsgára kötelezett munkavállalókat – a tervezett vizsganapot megelőző 10. – javítóvizsga esetében 5. –
munkanapig a vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelenti a vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentés
beérkezését követő 9 munkanapban – javítóvizsga esetén 4 munkanapban – vizsgaidőpont nem jelölhető ki.
A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások – javítóvizsga kivételével – a vizsga tervezett időpontját megelőző
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5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett
időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető.
(2) A bejelentésben csak olyan munkavállalókat lehet feltüntetni, akik az időszakos oktatásokon, vagy
a pótoktatásokon az előírt óraszámban részt vettek és a vizsgadíjuk megfizetésre került a vizsgaközpont részére,
– soron kívüli időszakos vizsga kivételével – érvényes alapvizsgával rendelkeznek, soron kívüli időszakos vizsga
esetén alapvizsgával korábban már rendelkeztek.
(3) Több alapvizsgával rendelkező munkavállaló időszakos vizsgáit ugyanarra a napra kell bejelenteni.
(4) Ha az alapvizsgák mennyisége indokolja, az időszakos vizsgákat a vizsgaközpont több napra jelölheti ki.
(5) Soron kívüli időszakos vizsgák bejelentésénél az (1)–(2) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.”
26. §		
Az R3. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az időszakos vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak a személyazonosságának igazolása érdekében
a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kell bemutatnia, valamint nyilatkoznia kell arról,
hogy nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy
járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt.
(2) Az időszakos vizsgán résztvevő felfüggesztésére és eltiltására az időszakos vizsgától a 20. § (1) és
(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Az időszakos vizsga a vizsgaközpont előírásai alapján lehet írásbeli, szóbeli, tesztrendszerű (interaktív vagy
papíralapú), vagy gyakorlati (szimulációs berendezésen), vagy ezek kombinációi. A vizsgázó eredményét „megfelelt”
vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A vasúti vizsgaközpont az üzemeltetési szabályok alkalmazásának
és a vészhelyzetekben nyújtott teljesítmények vizsgájához szimulációs berendezés (szimulátor) használatát is
előírhatja.
(4) Az időszakos vizsga az alapvizsga érvényességét meghosszabbítja.
(5) A munkavállaló sikertelen időszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti,
a vizsga igazolatlan elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható. A munkavállaló
a sikertelen, vagy az igazolatlanul elmulasztott vizsga napjától számított 5. munkanap után, de – az alapvizsga
22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meg nem haladó időben – legfeljebb hat hónapon belül
pótolhatja az igazolatlanul elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.
(6) A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha a (5) bekezdésben előírt időben sikertelen
javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta. A munkavállaló a sikertelen, vagy az elmulasztott soron
kívüli vizsga napjától számított 10. munkanap után, legfeljebb három hónapon belül pótolhatja az elmulasztott
vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.
(7) Amennyiben a munkavállaló a (6) bekezdésben előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott
vizsgát nem pótolta, a munkakört ismételten csak akkor töltheti be, ha sikeres alapvizsgát tett. Alapvizsgára
a munkavállaló csak akkor bocsátható, ha az alapképzésben részt vett. Ebben az esetben az alapképzés alól
mentesség nem adható.
(8) Nem minősül sikertelennek az a vizsga, amelyről a vizsgázó távol maradt és a távolmaradásának okát
a munkáltatója három munkanapon belül a vizsgaközpont felé igazolja.”
27. §		
Az R3. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatóság és a vizsgaközpont az (1) bekezdés szerinti okmányok tekintetében kötelezően alkalmazandó
formanyomtatványt, vagy a vizsgaközpont – a hatóság egyetértésével – az adatokat kódolt formában tartalmazó,
a hatósági ellenőrzésre alkalmas kártyaformátumú igazolványt is rendszeresíthet.”
28. §		
Az R3. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) Az alapvizsgára való jelentkezéskor – a vizsgaszabályzatban meghatározott esetekben – alapvizsga
bejelentőt kell használni. Az alapvizsgáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – hárompéldányos jegyzőkönyvet
kell készíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a képzőszervezet, továbbá
egy másolati példányát a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság 50 évig köteles megőrizni. A vizsgadolgozatokat
a vizsgaközpont 6 évig köteles megőrizni.
(2) Amennyiben a képzőszervezet azonos a vizsgázót alkalmazó vasúti társasággal, az alapvizsgáról kétpéldányos
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek eredeti példányát a vizsgaközpont, másolati példányát a képzést végző
vasúti társaság köteles megőrizni.
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(3) Az időszakos vizsgáról négypéldányos vizsgajegyzőkönyvet kell készíteni. Annak eredeti példányát
a vizsgaközpont, egy másolati példányát a regisztrált szervezet, egy másolati példányát a vizsgázó őrzi, egy másolati
példányát a vizsgaközpont a vizsgázót alkalmazó vasúti társaságnak megküldi. Az időszakos vizsgáról szóló
vizsgajegyzőkönyv a következő eredményesen teljesített időszakos vizsga után selejtezhető.
(4) Az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalók nyilvántartása a vizsgaközpont adatszolgáltatása alapján
a hatóság és az alkalmazó vasúti társaság feladata. A vizsgázók, valamint az alap- és időszakos vizsgák adatait
tartalmazó nyilvántartások (anyakönyvek) nem selejtezhetők.
(5) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör vonatkozásában létesített új munkaviszony esetén
az új foglalkoztató vasúti társaság – a munkavállaló hozzájárulásával – jogosult a munkavállaló képzettségének,
képesítéseinek, tapasztalatának és szakmai alkalmasságának bizonyítékául szolgáló összes okmányra, amelyeket
a foglalkoztatásnál figyelembe vesz.”
29. §

(1) Az R3. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sikeres alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján
a hatóság – ha a vasúti járművezetői engedélyről és vasúti járművezetői tanúsítványról szóló rendelet szerint
szükséges – hatósági igazolványt állít ki. Az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére
vizsgajegyzőkönyvet állít ki. Az alapvizsgáról és az utolsó időszakos vizsgáról szóló igazolásokat a munkavállaló
köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni.”
(2) Az R3. 34. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgaközpont kérelemre a névváltozás folytán, valamint az elveszett, a megrongálódott, vagy egyéb okból
használhatatlanná vált vizsgaigazolásról, illetve vizsgajegyzőkönyvről másodlatot állít ki.”

30. §		
Az R3. 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honosításhoz szükséges benyújtandó dokumentumok megegyeznek a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló törvényben meghatározott dokumentumokkal.”
31. §

(1) Az R3. 35/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új vasúti pálya építése esetén a műszaki átadás-átvételt követően a pályahálózat-működtető köteles az új
vonalra vonatkozó előképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot
erről értesíteni. A pályahálózat-működtető az előképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi.”
(2) Az R3. 35/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását
követően szervezhető. Az elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a vonalismereti képzésen történő
részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.”

32. §

(1) Az R3. 35/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képzést követően – a műszaki átadás-átvételt megelőzően – a vasúti társaság saját hatáskörében szervez
vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett
vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat és munkavállalókat a vasúti társaság a vizsgaközpontnak és a hatóságnak
bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga egy évig érvényes. Sikeres
elővizsga nem ismételhető. A vasúti társaság elővizsgákat a műszaki átadás-átvételt követően legfeljebb 180 napig
szervezhet.”
(2) Az R3. 35/B. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi
jóváhagyását követően szervezhető. Az elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a vonalismereti képzésen
történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.”

33. §		
Az R3. 35/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/C. § (1) Az üzembentartó által üzemeltetni kívánt, üzemeltetett új vasúti jármű előzetes típusengedélyezését,
típusengedélyezését vagy már meglévő jármű típusengedélyezését, vagy átalakítási engedélyezését követően
és az üzembehelyezési engedélyt megelőzően, vagy olyan történelmi és muzeális vasúti jármű esetén, amely
nem különleges menetre vonatkozó üzembehelyezési engedéllyel vesz részt a vasúti forgalomban, a vasúti jármű
üzembentartója magyar nyelvű előzetes képzési programot készít a vasúti járműre vonatkozóan. A vasúti jármű
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üzembentartója az előzetes képzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi és erről a hatóságot
értesíti.
(2) A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai
oktatók és más vasúti járművön gyakorlatot szerzett vasúti járművezetők részére a vasúti járműismeretre vonatkozó
elméleti képzést. Ezen a képzésen résztvevők száma a 30 főt nem haladhatja meg. A képzés megszervezéséhez nem
szükséges képzési vagy egyszerűsített képzési engedély. A képzés megtartásához nem szükséges vasútszakmai
oktató.
(3) A képzést követően a vasúti jármű üzembentartója saját hatáskörében szervez vasúti járműismereti elővizsgát,
és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett munkavállalókat a vasúti jármű
üzembentartója, vagy a képzőszerv a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett
vasúti járműismereti elővizsga egy évig érvényes. Sikeres elővizsga nem ismételhető. A vasúti társaság elővizsgákat
legfeljebb egy évig szervezhet.
(4) A vasúti jármű üzembentartója által szervezett elővizsgán vizsgáztatóként eljárhat olyan személy is, aki nem
került a hatóság részéről vizsgabiztosként kinevezésre. Az alapvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat nem
kell alkalmazni.
(5) Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását
követően szervezhető. A próbafutáson résztvevő elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a típusismereti
képzésen történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.
(6) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló a vasúti
pályahálózaton nem jogosult az új vasúti jármű közlekedtetésére.”
34. §		
Az R3. 35/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/D. § (1) Amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, a pályahálózat működtető vagy a vasúti
társaság köteles az új képzési program alapján megkezdeni azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek
a biztonsági szabályok változása a munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag
változását eredményezi, és a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzés feltétele.
(2) A megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó képzést olyan vasútszakmai oktató is megtarthatja, aki
a módosítást megelőzően rendelkezett az adott biztonsági szabályzatra vonatkozóan képesítéssel.
(3) Az eltérés alapvizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos
szerepelhet, aki a módosítást megelőzően vizsgáztatott az adott biztonsági szabályzat ismeretanyagából.
(4) Az alapvizsga érvényességét a hozzá kapcsolódó eltérés alapvizsga nem hosszabbítja meg.
(5) A megváltozott biztonsági szabályok alkalmazásának feltétele, hogy legalább annyi munkavállaló sikeres vizsgát
tegyen, amennyi elegendő ahhoz, hogy egy munkavégzési helyen és munkakörben legalább háromnapi folyamatos
szolgálatot képesek legyenek ellátni.”
35. §		
Az R3. VI. fejezete a következő 30/B. alcímmel egészül ki:

„30/B. Egyeztetési eljárás
35/E. § (1) A vizsgaközpont képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatosan meghozott döntéseivel kapcsolatban
– írásban – egyeztetési eljárás kezdeményezhető a döntés meghozatalától számított 5 napon belül.
(2) Egyeztetést kezdeményezhet:
a) a képzésben résztvevő személy,
b) a képzőszervezet,
c) a regisztrált szervezet,
d) a vizsgázó,
e) a vizsgázó munkáltatója.
(3) A vizsgaközpont az egyeztetés eredményéről írásban értesíti az egyeztetést kezdeményezőt.”
36. §

(1) Az R3. 37. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015. (V. 6.) NFM rendelet
(a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését követően a 6. melléklet követelményeit az országos pályahálózaton
közlekedő vasúti járművezetői alapképzés képzési programjában 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A Módr1. 23. §-ában meghatározott, a vizsgabiztosok kijelölésére vonatkozó rendelkezéseket 2016. január 1-jétől
kell alkalmazni.”
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(2) Az R3. 37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet a Módr1. hatálybalépését követő 90 napon belül
köteles jóváhagyásra benyújtani.”
(3) Az R3. 37. § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendelet 3. mellékletében meghatározott alapképzések vizsgáztatásához a vizsgatételek, vizsgakérdések,
vizsgafeladatok összeállításához a szükséges utasításokat, kiegészítő utasításokat, végrehajtási utasításokat,
segédkönyveket, illetve a kapcsolódó szabályozásokat, rendelkezéseket, kezelési szabályzatokat (távközlő-,
biztosítóberendezés) és azok módosításait az utasítás kezelője, felelőse, a vasúti járművek magyar nyelvű
üzemeltetési leírásait és azok módosításait a jármű üzemben tartója a Módr1. hatálybalépését követő 3 hónapon
belül elkészítteti és átadja a vizsgaközpontnak.
(9) A Módr1. hatálybalépésekor érvényes egyszerűsített képzési engedélyek érvényességi ideje a képzési engedély
kiadásának napjától számított 5 évre módosul.”
37. §		
Az R3. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (1) Ez a rendelet
a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv
és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról
és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló,
2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének, 3. cikk l) pontjának,
11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk
(2) bekezdésének, 23. cikk (1)–(3) és (5)–(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének és 37. cikk 3. és 4. pontjának,
a III–VII. mellékletének, valamint a VI. melléklet 8. pontjának,
c) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal,
valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i
2014/82/EU bizottsági irányelv 1. cikk 2. és 3. pontjának
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt
vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére
vonatkozó feltételekről szóló, 2011. november 22-i 2011/765/EU bizottsági határozat,
b) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági
műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági
határozat I. melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
38. §

(1) Az R3.
a)
2. melléklete helyébe a 4. melléklet,
b)
3. melléklete helyébe az 5. melléklet,
c)
4. melléklete helyébe a 6. melléklet,
d)
5. melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.
(2) Az R3.
a)
1. melléklete a 3. melléklet szerint,
b)
6. melléklete a 8. melléklet szerint
módosul.
(3) Az R3.
a)
a 9. melléklet szerinti 8. melléklettel,
b)
a 10. melléklet szerinti 9. melléklettel
egészül ki.
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39. §		
Az R3.
a)
2. § 8. pontjában a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban:
hatóság)” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében a „munkakörök munkaköri leírásában” szövegrész helyébe a „munkakörökben
foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásában” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében a „4. § (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § (2) bekezdésében” szöveg,
d)
5. § (2) bekezdés a) pontjában a „12 főt” szövegrész helyébe a „25 főt” szöveg,
e)
5. § (4) bekezdésében az „1 évre” szövegrész helyébe az „5 évre” szöveg,
f)
9. § (1) bekezdésében a „szakmai irányítását és vizsgáztatását” szövegrész helyébe a „szakmai irányítását, alapés időszakos vizsgáztatását” szöveg,
g)
9. § (2) bekezdésében a „vasúti járművezető időszakos képzése” szövegrész helyébe a „vasúti járművezető,
valamint az üzemvezetői munkakörben foglalkoztatottak időszakos képzése” szöveg,
h)
14. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében a „vasúti oktatói” szövegrész helyébe a „vasútszakmai
oktatói” szöveg,
i)
20. § (3) bekezdésében a „18. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „18. § (1) és (3) bekezdésében”
szöveg,
j)
21. § (4) bekezdésében a „tizenöt nap elteltével” szövegrész helyébe a „tizedik munkanapot követően” szöveg,
k)
21. § (5) bekezdésében az „alapképzésben ismételten” szövegrész helyébe az „alapképzésben a képzésnek
abból a részéből (elméleti képzési rész, gyakorlati képzési rész), amelyből sikertelen vizsgát tett ismételten”
szöveg,
l)
25. § (3) bekezdésében a „szervezet egyszerűsített képzési engedélyét” szövegrész helyébe a „szervezet
képzési, illetve egyszerűsített képzési engedélyét” szöveg,
m)
26. § (2) bekezdésében a „hónap 25. napjáig” szövegrész helyébe az „ötödik munkanapig” szöveg,
n)
27. § (2) bekezdésében az „az öt” szövegrész helyébe az „a hat” szöveg,
o)
29. § (1) bekezdésében a „vizsgabiztos kijelölésére” szövegrész helyébe a „vizsgabiztos kijelölésére és
a vizsgán jelenlévőkre” szöveg,
p)
37. § (1) bekezdésében a „szakvizsga” szövegrész helyébe a „szakvizsga, alapvizsga” szöveg
lép.
40. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
6. § (2) bekezdésében az „és képzési programok” szövegrész,
b)
6. § (4a) bekezdésében a „vasúti közlekedési” szövegrész,
c)
12. § (4) bekezdése,
d)
1. melléklet 106. pontja,
e)
2. melléklet 106. pontja.

4. Záró rendelkezések
41. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
42. §

(1) Ez a rendelet
a)
a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről
szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi
állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló,
2014. június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelvnek,
c)
a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv V. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2014. december 5-i 2014/106/EU bizottsági
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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(2) Ez a rendelet
a)
az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó
átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i
2012/757/EU bizottsági határozat I. melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének,
b)
a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2014. november 26-i 2014/880/EU bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
ALRENDSZEREK EK-HITELESÍTÉSI ELJÁRÁSA
1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
Az EK-hitelesítés egy, a 11. § értelmében vett kérelmező által végrehajtott eljárás, amely azt hivatott kimutatni, hogy egy
alrendszer megfelel a vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezen belül a vonatkozó nemzeti
szabályoknak, és az alrendszer üzembe helyezése engedélyezhető-e.
2. BEJELENTETT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÁLLÍTOTT HITELESÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY
2.1. Bevezetés
Ezen rendelet alkalmazásában az ÁME-kre való hivatkozás alapján történő hitelesítés az az eljárás, amelynek során egy
bejelentett szervezet ellenőrzi és tanúsítja, hogy az alrendszer megfelel a vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásoknak (ÁME).
Ez nem érinti az ajánlatkérő vagy a gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett kérelmező) azon kötelezettségét, hogy megfeleljen az
Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő más vonatkozó jogszabályoknak, beleértve a más jogszabályok által előírt
értékelő szervezet által végzett ellenőrzéseket.
2.2. Közbenső hitelesítési nyilatkozat (ISV)
2.2.1. Alapelvek
Az ajánlatkérő vagy gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett kérelmező) kérésére a hitelesítés elkészíthető egy alrendszer részeire,
vagy korlátozható a hitelesítési eljárás bizonyos szakaszaira. Ezen esetekben a hitelesítés eredményeit egy, az ajánlatkérő vagy
gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett kérelmező) által kiválasztott bejelentett szervezet által kiállított közbenső hitelesítési
nyilatkozatban (a továbbiakban: ISV) lehet összefoglalni.
A közbenső hitelesítési nyilatkozatban hivatkozásnak kell szerepelnie azokra az ÁME-kre, amelyek alapján a megfelelőséget
értékelték.
2.2.2. Az alrendszer részei
A 11. § értelmében vett kérelmező az alrendszer bármely, általa meghatározott különálló részére kérhet ISV-t. Minden részt
minden szakasz során ellenőrizni kell, a 2.2.3. pontban leírtak szerint.
2.2.3. A hitelesítési eljárás szakaszai
Az alrendszeren vagy az alrendszer bizonyos részein a következő szakaszok mindegyikében ellenőrzést kell végrehajtani:
a) általános tervezés;
b) előállítás: az alrendszer kiépítése, ezen belül különösen az építőmérnöki tevékenységek, a gyártás, a rendszerelemek
összeszerelése és az általános beállítások;
c) végső ellenőrzés.
A (11. § értelmében vett) kérelmező a tervezési szakaszban (a típusvizsgálatokat is ideértve) és az előállítási szakaszban kérhet
ISV-t az egész alrendszerre, vagy bármely, általa meghatározott különálló részre (lásd 2.2.2. bekezdés).
2.3. Hitelesítési tanúsítvány
2.3.1. A hitelesítésért felelős bejelentett szervezetek értékelik az alrendszer konstrukcióját, előállítását és végső ellenőrzését,
valamint kiállítják az ajánlatkérő vagy a gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett kérelmező) számára a hitelesítési tanúsítványt, aki
kiállítja az EK-hitelesítési nyilatkozatot. A hitelesítési tanúsítványban hivatkozásnak kell szerepelnie azokra az ÁME-kre, amelyek
alapján a megfelelőséget értékelték.
Amennyiben nem vizsgálták egy alrendszer minden vonatkozó ÁME-nek való megfelelését (pl. eltérés, ÁME-k korszerűsítés vagy
felújítás céljából történő részletes alkalmazása, ÁME-ben meghatározott különleges eset vagy átmeneti időszak esetén), a
hitelesítési tanúsítványnak pontos hivatkozást kell tartalmaznia azon ÁME-kre vagy részeikre, amelyek tekintetében a bejelentett
szervezet a hitelesítési eljárás során nem vizsgálta a megfelelést.
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2.3.2. Amennyiben ISV-t állítottak ki, az alrendszer hitelesítéséért felelős bejelentett szervezet figyelembe veszi ezeket az ISV-ket,
és a hitelesítési tanúsítványának kiadása előtt:
a) ellenőrzi, hogy az ISV-k pontosan kiterjednek-e a vonatkozó ÁME-követelményekre;
b) ellenőrzi az ISV-k által nem lefedett területeket; valamint
c) ellenőrzi a teljes alrendszer végső ellenőrzését.
2.3.3. Egy hitelesítési tanúsítvánnyal már rendelkező alrendszer módosítása esetén a bejelentett szervezet csak a releváns és
szükséges vizsgálatokat és teszteket végzi el, vagyis az értékelés csak az alrendszer módosított részeire, illetve azoknak az
alrendszer nem módosított részeihez való interfészeire terjed ki.
2.3.4. Minden, egy alrendszer hitelesítésében részt vevő bejelentett szervezet műszaki dokumentációt készít tevékenységeinek
köréről.
2.4. Az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció
Az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentációt a (11. § értelmében vett) kérelmezőnek kell összeállítania, és annak
tartalmaznia kell a következőket:
a) a tervezéshez kapcsolódó műszaki jellemzők, ezen belül az érintett alrendszerre vonatkozó általános és részletes kivitelezési
tervrajzok, elektromos kapcsolási rajzok és a hidraulikus rendszer rajzai, vezérlőáramköri ábrák, az adatfeldolgozó és automatikus
rendszerek leírása olyan részletességgel, ami elegendő a végrehajtott megfelelőség-ellenőrzés dokumentálására, üzemeltetési és
karbantartási dokumentáció stb.;
b)
az
alrendszerbe
beépített,
a
kölcsönös
átjárhatóságot
lehetővé
tevő
rendszerelemek
listája,
c) az alrendszer hitelesítésében részt vevő minden bejelentett szervezet által összeállított műszaki dokumentációk, amelynek a
következőket kell tartalmaznia:
– az EK-megfelelőségi nyilatkozatok, valamint adott esetben a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekhez
kiállított EK-alkalmazhatósági nyilatkozat példányai, csatolva hozzá, adott esetben, a vonatkozó számítási feljegyzéseket és a
közös műszaki előírások alapján a bejelentett szervezetek által elvégzett próbákról és vizsgálatokról felvett jegyzőkönyvek,
– ha rendelkezésre áll, a hitelesítési tanúsítványt kísérő ISV, ideértve az ISV érvényességét illetően a bejelentett szervezet által
végzett ellenőrzés eredményét is,
– a hitelesítésért felelős bejelentett szervezet által ellenjegyzett, a megfelelő számítási feljegyzésekkel kísért hitelesítési
tanúsítvány, amely igazolja, hogy az alrendszer megfelel a vonatkozó ÁME-k előírásainak, és tartalmazza az esetleges, a
tevékenységek végrehajtása során észrevételezett és vissza nem vont fenntartásokat; a hitelesítési tanúsítványhoz csatolni kell az
ugyanezen szervezet által a 2.5.2. és 2.5.3. pontokban meghatározottak szerint saját feladatkörben elkészített ellenőrzési, illetve
vizsgálati jelentéseket;
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő egyéb jogszabályokkal összhangban kiadott ellenőrzési tanúsítványok;
e) amennyiben ellenőrizni kell a biztonságos integrációt, a vonatkozó műszaki dokumentációhoz csatolni kell a
kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerekről szóló vizsgálati jelentést.
2.5. Bejelentett szervezetek általi felügyelet
2.5.1. A gyártás ellenőrzéséért felelős bejelentett szervezetnek állandó hozzáférést kell biztosítani minden építési területhez,
gyártóüzemhez, raktárterülethez, az esetleges előgyártási műhelyekhez vagy kísérleti berendezésekhez, illetve általánosságban
minden olyan helyiséghez, amely esetében ezt szükségesnek ítéli meg feladatának végrehajtásához. Az ajánlatkérő vagy a gyártó
(vagyis a 11. § értelmében vett kérelmező) a bejelentett szervezetnek köteles benyújtani az összes, ezt a célt szolgáló
dokumentumot, elsősorban az alrendszerre vonatkozó kivitelezési terveket és műszaki dokumentációt.
2.5.2. A vonatkozó ÁME-knek való megfelelés érdekében a megvalósítás ellenőrzéséért felelős bejelentett szervezet rendszeresen
vizsgálatot köteles végezni. Erről vizsgálati jelentést kell benyújtania a kivitelezésért felelős személyek részére. A szervezetnek az
építési műveletek bizonyos szakaszainál jelen kell lennie.
2.5.3. Ezenkívül a bejelentett szervezet előzetes bejelentés nélkül is felkeresheti a munkaterületet vagy a gyártóüzemeket. Az
ilyen látogatások idején a bejelentett szervezet teljes vagy részleges vizsgálatot végezhet. A kivitelezés felelősei felé ellenőrzési,
illetve az esettől függően vizsgálati jelentést kell benyújtania.
2.5.4. A bejelentett szervezetnek nyomon kell tudnia követni azokat az alrendszereket, amelyekre kölcsönös átjárhatóságot
lehetővé tevő rendszerelemet szereltek fel, annak vizsgálata céljából – amennyiben a vonatkozó ÁME így rendelkezik –, hogy az
alrendszer alkalmas-e a tervezett vasúti környezetben történő használatra.
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2.6. A dokumentáció átadása
Az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció egy példányát a gyártó vagy az ajánlatkérő (vagyis a 11. §
értelmében vett kérelmező) az alrendszer teljes élettartama alatt köteles megőrizni. A dokumentációt kérésre bármely tagállam
részére el kell juttatni.
Az üzembehelyezési engedély iránti kérelemben benyújtott dokumentációt azon tagállam nemzeti biztonsági hatóságához kell
benyújtani, ahol az engedélyezést kérik. A nemzeti biztonsági hatóság kérheti, hogy az engedéllyel együtt benyújtott
dokumentumok egyes részeit lefordítsák a saját nyelvére.
2.7. Közzététel
Minden bejelentett szervezet köteles rendszeresen közzétenni a vonatkozó információkat a következőkről:
a) a hitelesítés és ISV iránti beérkezett kérelmek;
b) a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó megfelelőségi vagy használatra való alkalmassági
értékelés iránti kérelmek;
c) a kiadott vagy elutasított ISV;
d) a kiadott vagy elutasított megfelelőségi nyilatkozatok és a használatra való alkalmasságra vonatkozó EK-tanúsítványok;
e) a kiállított vagy elutasított hitelesítési tanúsítványok.
2.8. Nyelv
Az EK-hitelesítési eljárással kapcsolatos dokumentációkat és levelezést annak a tagállamnak a hivatalos, az EU hivatalos nyelvei
között szereplő nyelvén kell elkészíteni, illetve folytatni, ahol az ajánlatkérő vagy a gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett
kérelmező) letelepedett, vagy pedig az Uniónak az ajánlatkérő vagy a gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett kérelmező) által
elfogadott valamelyik hivatalos nyelvén.
3. KIJELÖLT SZERVEZET ÁLTAL KIÁLLÍTOTT HITELESÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY
3.1. Bevezetés
Abban az esetben, ha nemzeti szabályok alkalmazandók, a hitelesítés része egy olyan eljárás, amelynek során a kijelölt szervezet
(a kijelölt szervezet) ellenőrzi és tanúsítja, hogy az alrendszer megfelel e rendelet 10. §-a szerint bejelentett, a hatóság által
jegyzékbe foglalt műszaki előírásoknak (a továbbiakban: műszaki előírások).
3.2. Hitelesítési tanúsítvány
A kijelölt szervezet elkészíti az ajánlatkérőnek vagy a gyártónak (vagyis a 11. § értelmében vett kérelmezőnek) szánt hitelesítési
tanúsítványt.
A tanúsítvány pontos hivatkozást tartalmaz azon műszaki előírásokra, amelyek megfelelését a kijelölt szervezet a hitelesítési
eljárás során megvizsgálta.
Amennyiben a nemzeti szabályok egy járművet alkotó alrendszerekre vonatkoznak, a kijelölt szervezet két részre osztja fel a
tanúsítványt: az egyik rész a jármű és a kapcsolódó hálózat közötti műszaki összeegyeztethetőséghez szigorúan kapcsolódó
műszaki előírásokra való hivatkozásokat tartalmazza, a másik pedig az összes többi műszaki előírást.
3.3. Műszaki dokumentáció
A műszaki előírások alkalmazása esetén követendő hitelesítési eljárás tanúsítványát kísérő, a kijelölt szervezet által elkészített
műszaki dokumentációnak a 2.4. pontban említett, az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció részét kell
képeznie, és tartalmaznia kell az alrendszer műszaki előírásoknak való megfelelésének értékelésére vonatkozó műszaki adatokat.
3.4. Nyelv
Az EK-hitelesítési eljárással kapcsolatos dokumentációkat és levelezést annak a tagállamnak a hivatalos, az EU hivatalos nyelvei
között szereplő nyelvén kell elkészíteni, illetve folytatni, ahol az ajánlatkérő vagy a gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett
kérelmező) letelepedett, vagy pedig az Uniónak az ajánlatkérő vagy a gyártó (vagyis a 11. § értelmében vett kérelmező) által
elfogadott valamelyik hivatalos nyelvén.
4. ALRENDSZEREK RÉSZEINEK HITELESÍTÉSE
Ha egy alrendszer bizonyos részeire vonatkozó hitelesítési tanúsítvány kerül kiállításra, ezen melléklet rendelkezései
értelemszerűen alkalmazandók ezen részekre.”
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2. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
ALRENDSZEREK EK-HITELESÍTÉSI NYILATKOZATA
1. ALRENDSZEREK EK-HITELESÍTÉSI NYILATKOZATA
Az alrendszerek EK-hitelesítési nyilatkozata a kérelmező által a 11. § szerint kiállított nyilatkozat, amelyben a kérelmező
kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy a releváns hitelesítési eljárások alatt álló kérdéses alrendszer megfelel a vonatkozó uniós
jogszabályoknak, beleértve a vonatkozó nemzeti szabályokat is.
Az EK-hitelesítési nyilatkozatot és a kísérő dokumentumokat dátummal és aláírással kell ellátni.
Az EK-hitelesítési nyilatkozatnak az alrendszerekre vonatkozó, a 4. mellékletben meghatározott EK-hitelesítési eljárásból
származó információkon kell alapulnia. Azt ugyanazon a nyelven kell írni, mint az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki
dokumentációt, és a következőket kell tartalmaznia:
a) hivatkozás ezen rendeletre, az átjárhatósági műszaki előírásokra (a továbbiakban: ÁME) és az alkalmazandó nemzeti
szabályokra;
b) hivatkozás azon ÁME(k)-re vagy azok részeire, amelyek betartását nem vizsgálták az EK-hitelesítési eljárás során, és azon
nemzeti szabályokra, amelyeket egy eltérésnél, az ÁME-k korszerűsítés vagy felújítás céljából történő részleges alkalmazásánál,
egy ÁME-ben meghatározott átmeneti időszaknál vagy különleges esetben alkalmaztak;
c) a 11. § értelmében vett kérelmező neve és címe (feltüntetve a kereskedelmi nevét és teljes címét; meghatalmazott képviselő
esetében pedig az ajánlatkérő vagy a gyártó kereskedelmi nevét is);
d) az alrendszer rövid leírása;
e) azon bejelentett szervezet(ek) neve, címe és azonosító száma, amely(ek) a 11. §-ban említett EK-hitelesítést végezte (végezték);
f) azon bejelentett szervezet(ek) neve, címe és azonosító száma, amely(ek) az Európai Unió működéséről szóló szerződésből
eredő más szabályoknak való megfelelőséget értékelte/értékelték;
g) azon kijelölt szervezet(ek) neve és címe, amely(ek) a nemzeti szabályoknak való megfelelőséget ellenőrizte/ellenőrizték;
h) azon értékelést végző szervezet(ek) neve és címe, amely a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerek (CSM)
alkalmazásával kapcsolatos biztonsági értékelést készítette, amennyiben ezen rendelet azt előírja;
i) az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentációban található dokumentumok hivatkozásai;
j) minden olyan vonatkozó átmeneti vagy végleges rendelkezés, amelyet az alrendszer tekintetében be kell tartani, ezen belül
adott esetben az üzemeltetési korlátozások és feltételek;
k) az aláíró (azaz a nyilatkozatot aláírni jogosult természetes személy vagy személyek) személyazonossága.
Amennyiben a 4. melléklet hivatkozik a közbenső EK-hitelesítési nyilatkozatra (ISV), e szakasz rendelkezései arra a nyilatkozatra is
vonatkoznak.
2. ALRENDSZEREK EK-HITELESÍTÉSI NYILATKOZATA MÓDOSÍTÁSOK ESETÉN
EK-hitelesítési nyilatkozat tárgyát képező alrendszert érintő olyan módosítás esetén, amely nem karbantartás keretében történő
pótlás, a következő rendelkezések alkalmazandók.
2.1. Ha a módosítás benyújtója igazolja, hogy a módosítás nem érinti az alrendszernek azon alapvető konstrukciós jellemzőit,
amelyek az alapvető paraméterekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés szempontjából relevánsak:
a) a módosítás benyújtója aktualizálja az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentációban található dokumentumok
hivatkozásait;
b) nem kell új EK-hitelesítési nyilatkozatot készíteni.
2.2. Ha a módosítás benyújtója igazolja, hogy a módosítás az alrendszernek azon alapvető konstrukciós jellemzőit érinti, amelyek
valamely alapvető paraméterre vonatkozó követelményeknek való megfelelés szempontjából relevánsak,
a) a módosítás benyújtója egy kiegészítő EK-hitelesítési nyilatkozatot állít ki, megjelölve az érintett alapvető paramétereket;
b) a kiegészítő EK-hitelesítési nyilatkozathoz listát kell csatolni az eredeti EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő eredeti műszaki
dokumentáció azon dokumentumairól, amelyek érvényüket vesztették;
c) az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell annak igazolását, hogy a módosítások hatása
az a) pontban említett alapvető paraméterekre korlátozódik;
d) e melléklet 1. szakaszának rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a kiegészítő EK-hitelesítési nyilatkozatra;
e) az eredeti EK-hitelesítési nyilatkozat érvényesnek tekintendő azon alapvető paraméterek tekintetében, amelyeket a módosítás
nem érint.
3. ALRENDSZEREK EK-HITELESÍTÉSI NYILATKOZATA TOVÁBBI VIZSGÁLATOK ESETÉN
Egy alrendszer EK-hitelesítési nyilatkozata kiegészíthető, ha további vizsgálatokra kerül sor, különösen ha ezek a kiegészítő
vizsgálatok egy további üzembehelyezési engedélyhez szükségesek. Ebben az esetben a kiegészítő nyilatkozat hatálya a
kiegészítő vizsgálat tárgyára korlátozódik.”
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3. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
1. Az R3. 1. melléklet a „II. 2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat” alcímének 14. pontját követően a következő 14/A. ponttal
egészül ki:
„
14/A.
Felsővezeték szerelő
Felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
„
2. Az R3. 1. melléklet a „II. 2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat” alcímének 27. pontját követően a következő 27/A. ponttal
egészül ki:
„
27/A.
Pályamunkás
A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain
(sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat)
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő
elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan
vasúti forgalom biztosítása érdekében.
„

5
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4. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)

gyakoriság (hónap)

3

12

6

Valamennyi keskeny nyomtávú pályahálózat

gyakoriság (hónap)

30

Helyi vasúti pályahálózat

Éves oktatási idő (óra)

30

Elővárosi vasúti pályahálózat

Saját célú vasúti pályahálózat

gyakoriság (hónap)

Éves oktatási idő (óra)
Vasúti járművezető munkakörök,
feladatkörök
Vasúti pálya üzemeltetésével
összefüggő munkakörök (országos
pályahálózat)
1. melléklet 15-22. sorszámú
munkakörök
1. melléklet 1-14; 23-39/B sorszámú
munkakörök
Vasúti pálya üzemeltetésével
összefüggő munkakörök (kivéve
országos pályahálózat)
Távközlő, erősáramú és
biztosítóberendezések fenntartásával
összefüggő munkakörök
Vasúti pálya fenntartásával
összefüggő munkakörök
Személyszállítási szolgáltatással
összefüggő munkakörök
Áruszállítási szolgáltatással
összefüggő munkakörök
Járművek üzemeltetésével és
fenntartásával összefüggő
munkakörök

Térségi vasúti pályahálózat

Országos vasúti pályahálózat

Időszakos oktatásra, illetve időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje

3

30

3

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12
„
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5. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a
vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök
A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra (utasításrendszer) feltüntetésével értelmezendő. Pl.: Általános forgalmi (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó
szabályozások) vizsga, vagy Tolatásvezető (Iparvágányok Szolgálati Utasítása és kapcsolódó szabályozások) képzés.
A vizsga megfeleltetése: a képzéshez (azonos infrastruktúrához) kapcsolódó érvényes (sikeres) hatósági vizsga megléte esetén, a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és
időszakos vizsgá(ka)t külön nem kell tenni.
Időszakos vizsgán a jelen melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető.
A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések
B

C

D

E

F

G

H

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

1.

Általános forgalmi

- Vonat fel- és
átvevő
- Vonali
tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő,
erősáramú,
biztosítóberendezés és
pálya
szakszolgálat)
- Vasúti
munkavezető
- Vezető
jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített
forgalmi
(árufuvarozási
szolgáltatás)

- 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 15., 16.,
17., 18., 19. sorszám
alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi üzemmérnök
- Forgalmi technológus
- Különleges
szabályozást igénylő
küldemények
irányítója
- Személyszállítási
főirányító
- Személyszállítási
üzemeltetési vezető
- Személyszállítási
technológus,
- Állomáskezelő
- Árutovábbítási
üzemirányító
- Területi vonatatási

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1.
Jelzési ismeretek
2.
Forgalmi ismeretek
3.
Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő -, és
biztosítóberendezés
ismeretek)

7

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1fő vizsgabiztos
(műszaki)
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A
Sorszám

I. Országos, térségi, illetve sajátcélú vasúti pályahálózat

B

C

D

E

F

G
- Egyszerűsített
forgalmi
(gépészeti
szolgáltatás)
- Mozdonyfelvi
gyázó
- Villamosfűtési lakatos
- Keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton
vonatkísérő
(Gyermekvasúti
vonatkísérő)

H

-

2.

Önállósító forgalmi

- Általános forgalmi
vizsga

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek (160
óra oktató forgalmi
szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati
munkavégzés)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek
(biztosítóberendezés
ismeretek)

- Általános
forgalmi
- Vonat fel- és
átvevő
- Vonali
tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő,
erősáramú,
biztosítóberendezés és
pálya
szakszolgálat)
- Vasúti
munkavezető
- Vezető

-

-

5847

8

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

szolgáltatási
központvezető
Vonatatási
szolgáltatási
telephelyvezető
Területi vontatási
vezető
Vontatási-telepvezető
Vontatási technológus
Vontatási reszortos
Vontatási (gépészeti)
vonalellenőr
Vontatási
vezetőmérnök
Területi vontatási
főirányító
Hálózati árufuvarozási
vontatási főirányító,
irányító
Árutovábbítási
vontatási irányító
1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 15., 16.,
17., 18., 19 sorszám
alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
Forgalmi csomóponti
vezető
Forgalmi koordinátor
Állomásfőnök I-III.
Térfőnök
Hálózati főüzemirányító
Tervező főirányító
Területi főüzemirányító
Rendkívüli helyzeteket
kezelő irányító
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A

B

C

D

E

F

G
-

-

-

3.

Vonat fel- és átvevő

- Általános forgalmi
vizsga
- Biztosítóberendez
és üzemeltetése
esetén: Önállósító
forgalmi vizsga.

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Üzemeltetési ismeretek

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Üzemeltetési
ismeretek

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

H
-

Forgalmi vonalirányító
KÖFI irányító
KÖFE irányító
Forgalmi szolgálattevő
Külső forgalmi
szolgálattevő
Naplózó forgalmi
szolgálattevő
MEFI irányító
MERÁFI irányító
Ügyeletes tiszt
(forgalmi)
Gyermekvasúti
forgalmi állomásfőnök

- Vasútüzem vezető

Kiegészítő témakörök
–
Jogi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi

9

---

- Vonat fel- és átvevő
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4.

Vasútüzem vezető

jegyvizsgáló
Jegyvizsgáló
Egyszerűsített
forgalmi
(árufuvarozási
szolgáltatás)
Egyszerűsített
forgalmi
(gépészeti
szolgáltatás)
Mozdonyfelvigyázó
Keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton
vonatkísérő
(Gyermekvasúti
vonatkísérő)
Villamosfűtési lakatos
---

5.

6.

B

Vonali tolatásvezető

Tolatásvezető

C

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
- 480 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
- 480 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat

D

E

ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek

F

G

H

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Tolatásvezető
- Kocsirendező

- 6., 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Vonali tolatásvezető

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Kocsirendező

- 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Kocsimester (forgalmi)
- Tolatásvezető
- Gurításvezető

Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
gurítódombi berendezés
ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
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Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
gurítódombi berendezés
ismeretek)

5849
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7.

8.

9.

Kocsirendező

Váltókezelő

Térközőr

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

-

Vonali kocsirendező
Kocsirendező
Saruzó
Fékező (tolatásnál,
gurításnál)
Vágányfék kezelő
Vontatási telepi
rendező
Vontatási telepi
váltókezelő
Szállítmánykísérő

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Váltókezelő
- Vezető váltókezelő
- Gyermekvasúti vezető
váltókezelő

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

-

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés

11

Útsorompókezelő
Térközőr
Vonatjelentő-őr
Jelzőőr
Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Felsővezeték szerelő
- Felsővezeték szerelő
különleges
körülmények között
(nagy magasságban,
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- Betöltött 18 életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- Biztosítóberendez
ési műszerész,
biztosítóberendez
ési lakatos,
felsővezeték
szerelő részére:
szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezés
és pálya
szakszolgálat)

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.

25 kV feszültség
közelében)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő
berendezés ismeretek,
biztosítóberendezés
berendezés ismeretek –
csak erősáramú és pálya
szakszolgálat részére)

- Térközőr

- 9. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- TEB Vezetőmérnök
- TEB szakaszmérnök
- Technológiai
rendszerszakértő
- Biztosítóberendezési
vonalellenőr
- Távközlőmester
(beosztott
távközlőmester)
- Blokkmester
(beosztott
blokkmester)
- Területi
biztosítóberendezési
diszpécser
- Biztosítóberendezési
művezető
- Területi távközlő
diszpécser
- Erősáramú mester
(erősáramú beosztott
mester)
- Erősáramú művezető
- Elektrikus, elektrikus
diszpécser
- Vezetőmérnök (pályás)
- Szakaszmérnök
(pályás)
- Főpályamester
- Pályamester
- Vonalkezelő
- Technikus
- Diszpécser (pályás)

5851

12

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)
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10.

ismeretek
(biztosítóberendezés
ismeretek – kivéve
biztosítóberendezési
műszerész,
biztosítóberendezési
lakatos – és távközlő
berendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

5852

11.

12.

13.

Vasúti munkavezető

Vezető jegyvizsgáló

Jegyvizsgáló

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- 3 hónap
jegyvizsgálói
gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Jegyvizsgáló

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés

13

----

-

Vasúti munkavezető
Vonalgondozó
Előmunkás
Jelzőőr

- Vezető jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi)
- 13. sorszám alatt
felsorolt munkakörök

- Jegyvizsgáló (belföldi,
nemzetközi)
- vonatkezelő-levelező,
kirakó
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- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

15.

Kocsivizsgáló

Egyszerűsített
forgalmi
(árufuvarozási
szolgáltatás)

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi
ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Járműszerkezeti
ismeretek
Gyakorlati:
1. Műszaki kocsiüzemeltetési
ismeretek

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

- Villamosfűtési lakatos

- 19. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Kocsivizsgáló
- Féklakatos
- Művezető
(kocsivizsgáló)
- Tengelyátszerelő

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos,
(műszaki)

---

- Raktárnok
- Árufuvarozási főnök
- Állomási operatív
koordinátor
(árufuvarozás)
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14.

ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
–
Általános ismeret a
személyszállító járművekre
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezeti ismeretek
2. Műszaki kocsi-üzemeltetési
ismeretek
3. Jelzési ismeretek
4. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)

5853

14

5854

16.

17.

Egyszerűsített
forgalmi
(gépészeti
szolgáltatás)

Mozdonyfelvigyázó

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.
-

- Betöltött 20.
életév,
- Középiskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos,
(műszaki)

- Villamosfűtési lakatos

- 19. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
- Járműfenntartási
vezető,
- Járműfenntartási
vezetőmérnök,
- Kocsivizsgálati vezető
- Kocsivizsgálati
vezetőmérnök

Elméleti:
írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Mozdonyfelvigyázó
- Külsős
mozdonyfelvigyázó
- Gépészeti diszpécser

Elméleti:
írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Vonatvezető (keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton)
- Fékező (keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton)
- Gyermekvasúti
vonatvezető
- Gyermekvasúti vezető
jegyvizsgáló
- Jelzőőr

Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő
berendezés ismeretek)
Keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton
vonatkísérő
(Gyermekvasúti
vonatkísérő)

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek

15

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 63. szám

18.

19.

Villamos-fűtési
lakatos

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség

Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.

Elméleti:
írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek)

---

- Villamos-fűtési lakatos
(szerelő)

5855

16

1 fő vizsgabiztos,
(forgalmi)
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−

5856

II. Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat
A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

II. 1. Elővárosi vasúti pályahálózat

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető
munkakörök
megnevezése

1.

Általános forgalmi

2
.

Önállósító forgalmi

- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség

- Általános forgalmi
vizsga

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

-

Váltókezelő
Térközőr
Tolatásvezető
Vezetőjegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
villamos
felsővezetéki-,
biztosítóberendezési-,
pálya
szakszolgálat)
- Vasúti
munkavezető

- 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi
csoportvezető
- Naplózó

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Általános
forgalmi
- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezetőjegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
villamos
felsővezetéki-,
biztosítóberendezési-,

- 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Üzemegységi
diszpécser
- Központi
forgalomirányító
(KÖFI)
- Forgalmi
szolgálattevő,
jelenlétes forgalmi

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek (160
óra oktató forgalmi
szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati
munkavégzés)

Kiegészítő témakörök:

17
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Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek

B

C

D

E

F

–

3.

4.

Váltókezelő

Térközőr

- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18 életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- Biztosítóberendez
ési műszerész,
biztosítóberendez
ési lakatos,
távközlő
műszerész részére:
szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség

Pályavasúti berendezés
ismeretek
(biztosítóberendezés
ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

G
pálya
szakszolgálat)
- Vasúti
munkavezető
---

---

H
szolgálattevő

- Váltókezelő

-

Kiegészítő témakörök:
− Tűzvédelmi ismeretek
− Egészségügyi ismeretek
− Környezetvédelmi
ismeretek
− Munkavédelmi ismeretek
− Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek
− – kivéve távközlő
− műszerész –,
biztosítóberendezés
ismeretek – kivéve
biztosítóberendezési
műszerész,

-

Sorompókezelő
Térközőr
Vonatjelentő-őr
Szükség
vonatjelentő-őr
Jelzőőr
Biztosítóberendezési
műszerész
Biztosítóberendezési
lakatos
Távközlő műszerész

5857
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A

5858

A

5.

6.

B

Tolatásvezető

Vezető-jegyvizsgáló

C

- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

D
biztosítóberendezési
lakatos)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

E

F

G

H

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Tolatásvezető
- Kocsirendező

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Vezető-jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
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Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)

8.

Vonatvezető

Egyszerűsített
forgalmi
(pálya, távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési
szakszolgálat)

- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
- szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Vonatvezető
- Műszaki irányító

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

---

- Távközlőmester
- Blokkmester
(beosztott
blokkmester)
- Biztosítóberendezési
művezető
- Elektrikus
- Pályamester
- Pályás szakszolgálat,
készenlétes
- Pályás szakszolgálat,
művezető
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Pályás szakszolgálat
szolgálatvezető
- Pályás szakszolgálat
üzemvezető
- Pályás szakszolgálat
technikus

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek – csak villamos
felsővezetéki- és pálya
szakszolgálat részére)

5859
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7.

5860

9.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

-

Vasúti munkavezető
Vonalgondozó
Előmunkás
Jelzőőr

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
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A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

II.2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető
munkakörök
megnevezése

1.

2.

Forgalmi
diszpécser

Váltóőr

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
- Villamos
meghajtású közúti
vasúti
járművezetői
engedély

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek
(KRESZ)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Váltóőr
- Vonatvezető
- Kísérő

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek
(KRESZ)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- 2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi diszpécser
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi
csoportvezető

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 63. szám

II.2. Helyi vasúti pályahálózat

- Váltóőr,
- Tabulátorkezelő
- Jelzőőr

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
5861
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5862

A

B

C

D

3.

Vonatvezető

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Kísérő

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Kísérő

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester
(beosztott
blokkmester)
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész

4.

Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési
szakszolgálat)

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
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F

G

H
- 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Vonatvezető
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5.

Kísérő

E

B

C

D
–
–
–

6.

7.

Egyszerűsített
forgalmi (pálya
szakszolgálat)

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség

E

F

G

Környezetvédelmi
ismeretek
Munkavédelmi ismeretek
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek –
kivéve távközlő
szakszolgálat)

H
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezeték szerelő

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

-

Szolgálatvezető
Üzemvezető
Pályamester
Technikus
Készenlétes
Művezető

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

-

Vasúti munkavezető
Vonalgondozó
Előmunkás
Pályamunkás
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A

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeretek)
5863

24

5864

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

1.

2.

Utasforgalomirányító

Vonatforgalom
irányító

- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső
ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Egyszerűsített
forgalmi
- (a távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezésiés pálya szakszolgálatok
részére)
- Vasúti
munkavezető

- a 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök (amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek)
- Központi
utasforgalom-irányító
diszpécser (KUD)
- Műszaki diszpécser
- Állomási (utasforgalom
irányító) diszpécser,
- Központi forgalmi
menetirányító
megbízottja
- Peronőr

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Utasforgalomirányító
- Tolatásvezető
- Egyszerűsített
forgalmi
- (a távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezésiés pálya szakszolgálatok
részére)
- Vasúti
munkavezető

- az 1., 3., 4., 5. sorszám
alatt felsorolt
munkakörök amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi
csoportvezető
- Járműtelepi forgalmi
operátor

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő
berendezés ismeret)
–
Általános járműismeret
–
Utasforgalom irányítási
gyakorlat, (vasútszakmai
oktató felügyelete alatti
munkavégzés)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
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- Betöltött 20.
életév
- Középiskolai
végzettség
- Utasforgalom
irányítói vizsga

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső ismeretek

B

C

D

–
–

3.

Tolatásvezető

- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

E

F

G

biztosítóberendezés és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)
Általános járműismeret
Vonatforgalom irányítási
gyakorlat (vasútszakmai
oktató felügyelete alatti
munkavégzés)

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)
–
Általános járműismeret

- Egyszerűsített
forgalmi
- (a távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezésiés pálya szakszolgálatok
részére)
- Vasúti
munkavezető

5865

26

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

H
- Járműtelepi forgalmi
szolgálattevő
- Központi forgalmi
menetirányító (KFM)
- Központi forgalmi
operátor
- Állomási forgalmi
szolgálattevő
- Műszakvezető
diszpécser
- Kocsiszíni diszpécser
- a 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Tolatásvezető
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A

5866

A

B

C

4.

Egyszerűsített
forgalmi
(a távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési- és
pálya
szakszolgálatok
részére)

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületre előírt
szakirányú
végzettség

D
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

E
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)

G

H

- Vasúti
munkavezető

- az 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Biztosítóberendezési
művezető, műszerész l
- Biztosítóberendezési
diszpécser, lakatos
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész,
diszpécser
- PFT Szolgálatvezető
- PFT Üzemvezető
- Pályamester
- PFT Technikus
- PFT Készenlétes
- PFT Művezető
- Központi forgalmi
menetirányító
megbízottja
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F
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
- Szakterületre előírt
szakmai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)

---

-

Vasúti munkavezető
Vonalgondozó
Előmunkás
Jelzőőr

5867
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1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)
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5.

5868

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút
Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

Vonat és
utasforgalom
irányító

- Betöltött 20. életév
- Középiskolai
végzettség

- 2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Központi menetirányító
- Forgalmi szolgálattevő,
- Térfelvigyázó
- Központi utasforgalomirányító diszpécser
(KUD)
- Műszakvezető
diszpécser

1.

Tolatásvezető

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeret)
–
Általános járműismeret
–
Vonat és utasforgalom
irányítási gyakorlat,
felügyelet alatti
munkavégzés
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek.

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

- Tolatásvezető
- Peronőr
- Egyszerűsített
forgalmi
- (a távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezésiés pálya szakszolgálatok
részére)

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
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- Tolatásvezető
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2.

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek, pályaismeret)

B

C

D

E

F

G

H

–

3.

4.

Peronőr

Egyszerűsített
forgalmi
(a távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezési- és
pálya
szakszolgálatok
részére)

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületre előírt
szakirányú
végzettség

Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
felsővezetéki villamos
berendezés ismeret)
–
Általános járműismeret
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)

- Biztosítóberendezési
művezető, műszerész l
- Biztosítóberendezési
lakatos, diszpécser
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezetékes
művezető
- Felsővezetékes
csoportvezető
- Műszaki diszpécser
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész,
diszpécser
- PFT Szolgálatvezető
- PFT Üzemvezető
- Pályamester
5869
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A

5870

A

B

C

D

E

F

G

H
-

5.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
- Szakterületre előírt
szakirányú
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

-

PFT Technikus
PFT Készenlétes
PFT Művezető
Központi menetirányító
helyszíni megbízottja
Vasúti munkavezető
Vonalgondozó
Előmunkás
Jelzőőr

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Szakterületre vonatkozó
üzemeltetési szabályzat
(szolgálati utasítás)
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)
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A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése
- 2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Forgalmi diszpécser

1.

Forgalmi
diszpécser

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

- Tolatásvezető
- Váltóállító
- Jelzőőr

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)
2.

Tolatásvezető

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
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II.2.4. Fogaskerekű vasút

- Művezető (Művezető
megbízottja)
- Kapcsolást végző
műszaki dolgozó

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeret)
–
Járműismeret

5871
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5872

3.

4.

5.

Váltóállító

Jelzőőr

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeret)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeret)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Váltóállító

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Jelzőőr

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
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Egyszerűsített
forgalmi (távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendezés
szakszolgálat)

- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség

6.

Egyszerűsített
forgalmi (pálya
szakszolgálat)

- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség

Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeret, kivéve távközlő
szakszolgálat)
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

-

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

---

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás

Szolgálatvezető
Üzemvezető
Pályamester
Technikus
Készenlétes
Művezető

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeret)
7.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
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–

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
–
Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlőberendezés ismeret)

5873
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5874

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

II.2.5. Sikló-, függőpálya, sífelvonó
Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

1.

Siklókezelő

2.

Függőpálya-kezelő

- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

1 fő vizsgabiztos

---

- Sikló-üzemvezető
- Siklókezelő

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

1 fő vizsgabiztos

---

- Függőpályaüzemvezető
- Függőpálya-kezelő
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- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1.
Műszaki alapismeretek
2.
Villamossági ismeretek
3.
Gépészeti-berendezési
ismeretek
4.
Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5.
Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6.
Hibakeresés és
hibaelhárítás
7.
Kezelési gyakorlat

B

C

D
6.
7.

3.

Sífelvonó-kezelő

- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség

E

F

G

H

---

- Sífelvonó-üzemvezető
- Sífelvonó-kezelő

Hibakeresés és
hibaelhárítás
Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

1 fő vizsgabiztos
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A

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek

5875
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5876

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

III. Mozgólépcső (mozgójárda), tolópad és fordítókorong

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

1.

2.

Mozgólépcső
(mozgójárda) kezelő

- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat
Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
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1 fő vizsgabiztos

1 fő vizsgabiztos

---

- Mozgólépcsőüzemvezető
- Mozgólépcső
(mozgójárda) kezelő

---

- Fordítókorong-kezelő
- Tolópad-vezető
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Fordítókorongkezelő, tolópadvezető

- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség

B

C

D
6.
7.

E

Hibakeresés és
hibaelhárítás
Kezelési gyakorlat

hibaelhárítás

Kiegészítő témakörök:
–
Tűzvédelmi ismeretek
–
Egészségügyi ismeretek
–
Környezetvédelmi
ismeretek
–
Munkavédelmi ismeretek

G

H

5877
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A

5878

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

IV. Vasúti oktatók képzése

Képzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

A vizsga
megfeleltetése

Betölthető munkakörök
megnevezése

1.
Vasútszakmai
oktató
(elméleti /
gyakorlati
oktató)

Elméleti oktatói szak
esetén:
- szakirányú
felsőfokú
végzettség

A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
Elméleti szak:
1.

- felsőfokú szakmai,
vagy képesítő
vizsga

Vasútszakmai ismeretek
elmélete és oktatásának
módszertana

2.

- legalább 3 éves
szakmai gyakorlat

Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana

Gyakorlati szak

- vasúti
járművezetői
képzés esetén:
vasúti
járművezetői
képesítés

1.

Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana

2.

Gyakorlati oktatás
módszertana

Gyakorlati oktatói
szak esetén:

Kiegészítő témakörök

- középiskolai
végzettség

- 5 év szakmai
gyakorlat
- vasúti
járművezetői
képzés esetén:
vasúti
járművezetői
képesítés

–
–
–
–
–

1.

Pedagógiai, andragógiai
alapismeretek
Felnőttképzés
pszichológiája
Oktatástechnológia,
oktatástechnika
Munkavédelem,
tűzvédelem
Oktatási gyakorlat
A képzés dokumentumai

39

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke),
1fő vizsgabiztos
(vasútszakmai)

---

- Vasútszakmai oktató

Vizsgatanítás
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- felsőfokú szakmai,
vagy képesítő
vizsga

–

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Oktatástechnológia,
oktatástechnika
2. Vasútszakmai
ismeretek
oktatásának
módszertana
3. Munkavédelem,
tűzvédelem
Gyakorlati:

A vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, mely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.
A táblázatok tartalmazzák a külön jogszabályban meghatározott Mozdonyvezetői engedélyhez és a Tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.
A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön – külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti
utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.
Kizárólag saját célú vasúti pályahálózathoz kapcsolódó alapképzés kivételével – valamennyi járművezető alapképzés esetén közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezőnek
orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, mely 2 x 8 óra (1 nappali és 1 éjszakai szolgálat) a szükséges munkabiztonsági oktatás után.
Az országos vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői igazolvány (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
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V. Vasúti járművezető alapképzések

A térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői igazolvány (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges
alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Kategória modul
b) Típusismereti modul
c) Infrastruktúra modul
d) Vonal- és állomásismereti modul
* (Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges, az engedély megszerzéséhez típusismereti modul szükséges.)
** (Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.)
Betölthető munkakörök
A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői igazolvánnyal és tanúsítvánnyal.
-

Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,
Járművezető instruktor,
Főinstruktor,
Pilóta,
Kocsiszíni diszpécser,
Térfelvigyázó.

5879

40

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

5880

A

Képzés-modul és a
hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való
részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörök

Vizsgáztatásra
jogosult

Az elméleti
képzés
minimális
ideje (óra)

Előírt gyakorlatok
(óra)

200

40

1. Általános szakmai ismeretek modulok
1.
Országos
- A vizsga
pályahálózatra
időpontjáig
érvényes általános
betöltött 20.
szakmai ismeretek
életév
- Középiskolai
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. A mozdonyvezetői munka, a
munkakörnyezet, a mozdonyvezető
szerepe és felelőssége a vasútüzemeltetésben, a mozdonyvezetői
feladatok ellátásának szakmai és
személyi kívánalmai
2. Vasúti technológiák, köztük az
üzemeltetési szabályok alapjául
szolgáló és rendelkezések ismerete
3. A vasúti infrastruktúra alapelvei
4. Az üzemeltetési kommunikáció
alapelvei
5. A vonatok és összeállításuk,
valamint a vontatójárművek, a
teherkocsik, a személyszállító kocsik
és egyéb járművek műszaki előírásai
6. A vasút-üzemeltetéssel járó
általános kockázatok
7. Fizikai alaptörvények

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki,
elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás,
forgalombiztonság,
munkamódszer) és
közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési
ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

41
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Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági
ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

Térségi, elővárosi, helyi
vagy saját célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek

- A vizsga
időpontjáig
betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai
ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer)
és közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek
Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági
ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki,
elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás,
forgalombiztonság,
munkamódszer) és
közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési
ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

50

10

5881

42

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi)
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)
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2.

5882

2. Vasúti járműismereti modulok
2.1. Kategória modulok
A

B

1.

Gőzmozdony,
(gőzakkumulátorosmozdony)

2.

C

G

H

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

D

Szóbeli
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

E

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

Kazánfűtői
gyakorlat: 130

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

43

F
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- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
Villamosmozdony
- Országos vagy
(Váltakozó feszültségű, térségi, elővárosi,
több áramnemű)
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

B

C

Villamosmozdony
(Egyenfeszültségű)

4.

Villamos meghajtású
elővárosi vasúti jármű

5.

Villamos meghajtású
közúti vasúti jármű

- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott

G

H

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

D

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

E

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

130

40

5883

44

F
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A
3.

5884

A

B

C

D

Mozdonyvezetői
6. Üzemeltetési ismeretek
engedély és a
7. Vezetéstechnikai ismeretek
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

6.

7.

F

G

H

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

45
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Villamos meghajtású - Országos vagy
földalatti (metró) vasúti térségi, elővárosi,
jármű
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
Villamos meghajtású - Országos vagy
földalatti (metró) vasúti térségi, elővárosi,
jármű (segédvezető) helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

E
7. Vezetéstechnikai ismeretek

B

C

Villamos meghajtású
millenniumi földalatti
vasúti jármű

9.

Villamos meghajtású
fogaskerekű vasúti
jármű

10.

Dízelmozdony

- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott

G

H

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

D

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

E

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

130

40

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

5885

46

F
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A
8.

5886

A

B

11.

Karbantartó (építő)
vasúti jármű
(vágánygépkocsi, saját
géperejű vasúti
munkagép)

12.

Közúti-vasúti kétéltű
jármű

C

D

E
7. Vezetéstechnikai ismeretek

- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- mezőgazdasági
vontató vezetésére
jogosító vezetői

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

47

F

G

H

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

30

10
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Mozdonyvezetői
6. Üzemeltetési ismeretek
engedély és a
7. Vezetéstechnikai ismeretek
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

B

13.

Motoros hajtány

14.

Hajtány

15.

Keskeny
nyomtávolságú
villamosmozdony

C
engedély
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT

D

E

F

G

H

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések4.
Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

60

20

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

30

8

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

5887

48
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A

5888

A

B

16.

Keskeny
nyomtávolságú
dízelmozdony

17.

Egysínű függővasúti
dízelmozdony

C

D

E
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

49

F

G

H

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

160

40
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államban kiadott
ismeretek
Mozdonyvezetői
6. Üzemeltetési ismeretek
engedély és a
7. Vezetéstechnikai ismeretek
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

A

B

C

D

E

Szóbeli:
- A típusnak
A vasúti közlekedés biztonságával
1. Berendezések elhelyezkedése a
megfelelő
összefüggő témakörök:
járművön
kategória vizsga
1. Berendezések elhelyezkedése a
2. Berendezések kezelése
A vezetési
járművön
3. Vezetési és működtetési
gyakorlathoz:
2. Berendezések kezelése
sajátosságok
- a vezetési
3. Vezetési és működtetési
4. Vezetéstechnikai ismeretek
gyakorlatnál
sajátosságok
Gyakorlati:
használt
4. Vezetéstechnikai ismeretek
1. Üzemeltetési és vezetési
infrastruktúrára
vonatkozó vizsga
gyakorlat
2.
Földalatti (metró)
- A típusnak
A vasúti közlekedés biztonságával
Szóbeli:
vasúti segédvezetői
megfelelő
összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a
típusismeret
kategória vizsga
1. Berendezések elhelyezkedése a
járművön
(Járműtípus
- A vezetési
járművön
2. Berendezések kezelése
megjelöléssel)
gyakorlatnál
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
használt
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
infrastruktúrára
sajátosságok
Gyakorlati:
vonatkozó vizsga
1. Segédvezetői gyakorlat
* Közúti-vasúti kétéltű járműnél az elméleti képzés minimális ideje 10 óra, a jármű-ismereti gyakorlat ideje 5 óra.
1.

Típusismeret
(Járműtípus
megjelöléssel)

F

G

H

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

30*

Jármű-ismereti
gyakorlat: 10*
Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
24

1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

30

Jármű-ismereti
gyakorlat: 10
Felügyelet alatti
segéd vezetői
gyakorlat: 30
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2.2. Típusismereti modulok

3. Vasúti pályahálózat ismereti modulok
3.1. Infrastruktúra modulok
A

B

C

D

1.

Országos
pályahálózaton
személy és/vagy
áruszállítás és tolatás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

- Országos
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

E
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

G

H

250

50

5889

50

F
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

5890

B

C

D

G

H

Országos
pályahálózaton
munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás (Infrastruktúra
megjelöléssel)

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

200

50

3.

Országos
pályahálózaton tolatás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

90

30

4.

Saját célú, térségi és
keskenynyomtávolságú
pályahálózaton
közlekedés
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

- Országos
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a

E

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

70

10

51

F
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A
2.

B

C

D

E

F

G

H

magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

5.

Elővárosi
pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

6.

Elővárosi
pályahálózaton nem
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30

5891

52
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A

5892

B

C

D

G

H

Helyi pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű
esetén)

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti
jármű esetén)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30

8.

Helyi pályahálózaton
nem személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)

- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- Országos vagy
térségi, elővárosi,
helyi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

E

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű
esetén)

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti
jármű esetén)

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

120

30

53
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A
7.

A

B

C

1.

Vonalismeret (Vonal,
vonalrész
megjelöléssel)

- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély, valamint
az adott vonalnak
megfelelő
infrastruktúra
vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Állomásismeret
- valamely EGT
(Szolgálati hely, tolatási államban kiadott
körzet megjelöléssel) Mozdonyvezetői
engedély, valamint
az adott szolgálat
helynek megfelelő
infrastruktúra
vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

2.

D

E

F

G

H

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

1

1 fő vizsgabiztos
(forgalmi)

1

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
vagy a járművezető
mellett – legfeljebb
1 fő – utazási
gyakorlat
útvonalanként
legalább 3 oda
vissza út
Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
vagy a járművezető
mellett – legfeljebb
1 fő – utazási
gyakorlat szolgálati
helyenként legalább
2x8 óra (tolatási
körzetenként
legalább 2x4 óra)
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3.2. Vonal- és állomásismereti modulok

4. Vezetési gyakorlat modulok
A

B

C

1.

Országos
pályahálózaton
személy és/vagy
áruszállítás és tolatás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)

- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga

2.

Országos
pályahálózaton
munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás (Infrastruktúra
és kategória
megjelöléssel)

D

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
- Kategória vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
és befejezett
összefüggő témakörök:
típusismereti
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
elméleti képzés,
lassítás, sebességtartás
valamint az adott
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
vonalnak megfelelő szabályok alkalmazása
infrastruktúra
3. Járműre járás
vizsga
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

E
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

F

H

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
320*, ebből 120
tolatás

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
320*, ebből 120
tolatás

5893

54

G

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

5894

B

C

Országos
pályahálózaton tolatás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)

- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga

4.

Saját célú, térségi és
keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton
közlekedés
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)

5.

Elővárosi
pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)

6.

Elővárosi
pályahálózaton nem
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)

D

A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
- Kategória vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
és befejezett
összefüggő témakörök:
típusismereti
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
elméleti képzés,
lassítás, sebességtartás
valamint az adott
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
vonalnak megfelelő szabályok alkalmazása
infrastruktúra
3. Utastéri ajtók működtetése
vizsga
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
- Kategória vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
és befejezett
összefüggő témakörök:
típusismereti
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
elméleti képzés,
lassítás, sebességtartás
valamint az adott
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
vonalnak megfelelő szabályok alkalmazása
infrastruktúra
3. Utastéri ajtók működtetése
vizsga
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
- Kategória vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
és befejezett
összefüggő témakörök:
típusismereti
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
elméleti képzés,
lassítás, sebességtartás
valamint az adott
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
vonalnak megfelelő szabályok alkalmazása
infrastruktúra
3. Járműre járás
vizsga
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

E
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

55

G

H

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

F

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
120*

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(forgalmi, a vizsga
elnöke),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*
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A
3.

Helyi pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)

- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával
Gyakorlati:**
Vizsgabizottság:
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
1 fő vizsgabiztos
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
(forgalmi, a vizsga
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
elnöke),
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
végrehajtása, szabályok
1 fő vizsgabiztos
szabályok alkalmazása
alkalmazása
(műszaki)
3. Utastéri ajtók működtetése
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
követendő eljárások
8.
Helyi pályahálózaton - Kategória vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
Gyakorlati:**
Vizsgabizottság:
nem személyszállítás és befejezett
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
1 fő vizsgabiztos
(Infrastruktúra és
típusismereti
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
(forgalmi, a vizsga
kategória
elméleti képzés,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
elnöke),
megjelöléssel)
valamint az adott
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
végrehajtása, szabályok
1 fő vizsgabiztos
vonalnak megfelelő szabályok alkalmazása
alkalmazása
(műszaki)
infrastruktúra
3. Járműre járás
3. Járműre járás
vizsga
4. Rendkívüli helyzetekben
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
követendő eljárások
* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.
Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul nem szükséges.
** A vezetési gyakorlat modul vizsga a típusismeret modul vizsga gyakorlati vizsgatevékenységével egy időben, vagy azt követően is megtartható.

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*

-

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*
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7.

Sorszám

5. Járművezetői gyakorlat
A képzés szükségességét a munkavállalót alkalmazó vasúti társaság dönti el.
Képzés megnevezése

1.

Munkamódszer-átadás

A képzésben való részvétel feltételei
- Vezetési gyakorlat vizsga

A képzés témakörei
Az alapvizsgának megfelelő járművön és
infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett
végzett járművezetés

Ajánlott gyakorlatok (óra)
50

„

5895

56
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 63. szám

6. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

Képzési engedély iránti kérelem mellékletei
A képzési engedély kiadásához benyújtandó dokumentumok (adatok):
1. A képzőszervezet neve,
– címe,
– tevékenységi jegyzékének hiteles másolata
2. A képzés/képzések rendelet szerinti megnevezése
3. Telephely pontos címe, ahol a képzést folytatni kívánja, és a tárgyi feltételeket biztosítja
4. Igazolás a tárgyi feltételek biztosításáról
(A 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételek, a képzés szakterületének megfelelően az eszközök, berendezések, alkalmas
járművek, szimulátor berendezések, vasúti járművek javítását végző hely, tanműhely, vasúti pálya és szolgálati helyiség
meglétének vagy azok használati lehetőségének okmánymásolattal, illetve a használatra vonatkozó szerződés másolatának
csatolásával történő igazolása.)
5. A képzést oktató vasútszakmai oktatók névsora
– az oktató neve
– az oktatott témakör megnevezése”

57

5897

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 63. szám

7. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez
Okmányok
I. Az alapképzéshez tartozó okmányok
1. Képzési jelentkezési lap
Tartalmazza:
– a képzésben résztvevő személyes adatait,
– a képzésben résztvevővel szerződő vasúti társaság, szervezet adatait,
– érvényes vasúti alap- és időszakos vizsgáit,
– a képzés megjelölését.
2. Képzési napló
Tartalmazza:
– A képzés adatait (képzési program, képzőszervezet, oktatók névsora az oktatott tantárgy feltüntetésével, a képzés helyszíne,
kezdete és vége);
– a megtartott elméleti és gyakorlati órák számát a tantárgy és a témák megnevezésével, az oktató aláírását;
– a képzésben résztvevők névsorát (a felmentett, illetve mentesített képzésben résztvevők neveit is), a feleletek, beszámolók,
dolgozatok érdemjegyeit képzésben résztvevőnként és tárgyanként, végül azok átlagát;
– a hiányzásokat és azok pótlásának nyilvántartását.
3. A gyakorlati képzés személyi naplója
Tartalmazza:
– A képzésben résztvevő nevét, a képzés adatait.
– A gyakorlati foglalkozások időpontját, idejét, helyét, útvonalát, a gyakorlati foglalkozás témáját, az oktató nevét és aláírását,
az oktató megjegyzését.
– A gyakorlati foglalkozások idejének összesítését, valamint az oktatók összegzett véleményét a képzésben résztvevő vizsgára
bocsáthatóságáról.
II. Az alapvizsgához tartozó okmányok
1. Alapvizsga bejelentő
A munkavállaló alapvizsgára történő bejelentése. Tartalmazza a vizsgázó személyi adatait, a bejelentett vizsgák felsorolását és
a költségviselő megnevezését.
2. Vizsgajegyzőkönyv
A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázó adatait, a vizsga megnevezését, illetve a „megfelelt”, „nem felelt meg” vagy „nem
jelent meg” minősítést.
3. Anyakönyv
A vizsgajegyzőkönyvek adatait, a kiadott vizsgaigazolások sorszámát, a foglalkozástól történő eltiltás és a soron kívüli vizsgára
kötelezés tényét az anyakönyvben kell rögzíteni.
4. Vizsgaigazolás
A vizsgaeredményről a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki a vizsgázó részére.
III. Az időszakos oktatáshoz tartozó okmányok
1. Oktatási napló
Az oktatott anyagot szakterületenként részletesen, valamint a képzésben résztvevők (a továbbiakban: munkavállalók) névsorát
az oktatás megkezdése előtt be kell írni. A munkavállalók – az oktatás befejezése után – aláírásukkal igazolják az oktatáson való
részvételüket. Az utolsó aláírást követő sorban az oktató aláírásával záradékolja az oktatási naplót, és feltünteti a megjelentek
létszámát. Az oktatási naplót a vasúti társaság 6 évig köteles megőrizni.
2. Az időszakos oktatások személyi adatlapja
Tartalmazza a munkáltató megnevezését, a munkavállaló nevét, munkakörét (feladatkörét), és az időszakos oktatásokon való
megjelenés időpontjait. A személyi adatlapot a vasúti társaság köteles vezetni és 6 évig megőrizni.
IV. Az időszakos vizsgához tartozó okmányok
1. Időszakos vizsgabejelentő
A munkavállaló időszakos vizsgára történő bejelentése.
2. Vizsgajegyzőkönyv az időszakos vizsgáról
A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsga megnevezését, a vizsgázó adatait, valamint a vizsgán elért minősítést.”
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8. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
1. Az R3. 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Általános szakmai ismeretek és az engedéllyel kapcsolatos követelmények
1.1. Az általános képzés az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezető (a továbbiakban:
mozdonyvezető) mozdonyvezetői szakma gyakorlása szempontjából releváns összes aspektust tekintve általános jellegű
kompetenciákat hivatott biztosítani. Ennek szellemében az általános képzés azokra az alapismeretekre és alapelvekre koncentrál,
amelyek a járművek és az adott pályahálózatra jellemző állomás- és vonalismeret (a továbbiakban: pályahálózat) típusától és
jellegétől függetlenül alkalmazhatók. Nem követelmény, hogy gyakorlati feladatmegoldást is magában foglaljon.
1.2. A járművek konkrét típusaival, illetve adott pályahálózat biztonsági és üzemeltetési szabályaival és technikáival kapcsolatos
ismeretek nem képezik az általános kompetencia részét. Az adott járműtípusokkal vagy pályahálózatokkal kapcsolatos
kompetenciákat biztosító képzés a vasúti járművezetői tanúsítványt érinti.
Az általános képzés az alábbi 1.3-1.9. pontban felsorolt területekre terjed ki. A felsorolás rendje nem jelent fontossági sorrendet.
A felsorolásban a kognitív folyamatokra utaló főnevek azokat a kompetenciákat jelzik, amelyeket a résztvevőknek a képzés
eredményeképpen el kell sajátítaniuk. Jelentésüket az alábbi táblázat ismerteti:
A kompetencia jellege
tárgyi tudás, ismeret

Meghatározás
az összefüggések megértéséhez szükséges ismeretek (adatok, tények)
megszerzése

megértés, tájékozottság, azonosítás, a

helyzetek felismerésének és előhívásának képessége, feladat- és

meghatározás képessége

problémamegoldás meghatározott keretrendszeren belül

1.3. A mozdonyvezetői munka, a munkakörnyezet, a mozdonyvezető szerepe és felelőssége a vasút-üzemeltetésben, a
mozdonyvezetői feladatok ellátásának szakmai és személyi kívánalmai
a) a vasút-üzemeltetésre és a biztonságra vonatkozó szabályok és szabályozás (a mozdonyvezetők minősítésére, a
veszélyes árukra, a környezetvédelemre, tűzvédelemre stb. vonatkozó követelmények és eljárások) általános
irányvonalainak ismerete;
b) tájékozottság a sajátos követelményekkel, valamint a szakmai és személyi kívánalmakkal kapcsolatban (jellemzően
önálló munkavégzés, 24 órás cikluson belül váltott műszak, személyi védelem és biztonság, dokumentumok elolvasása
és tartalmuk frissítése stb.);
c) tájékozottság a biztonság szempontjából kritikus feladatokkal összeegyeztethető magatartásmintákkal kapcsolatban
(gyógyszerek, alkohol, drogok és egyéb pszichoaktív anyagok fogyasztásának következményei, betegség, stressz,
fáradtság stb. hatása);
d) a referencia- és üzemeltetési dokumentumok (szabálykönyv, útvonalkönyv, mozdonyvezetői kézikönyv stb.)
azonosítása;
e) a vasút-üzemeltetésben részt vevők felelősségi köreinek és funkcióinak azonosítása;
f) a feladatvégzéskor és a munkamódszerek megválasztásakor tanúsított precizitás fontosságának megértése;
g) tájékozottság a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatban (a vasútvonalakon és azok közelében
tanúsítandó magatartásra vonatkozó szabályzat, a vontatóegységre való fel- és leszállás biztonságát garantáló
magatartásra vonatkozó szabályzat, ergonómia, a személyzetre vonatkozó biztonsági szabályok, egyéni
védőfelszerelések stb.);
h) viselkedés-lélektani készségek és elvek ismerete (stressz-kezelés, helytállás szélsőséges helyzetekben stb.);
i) a környezetvédelem elveinek ismerete (a fenntarthatóságot szolgáló vezetési szokások stb.).

1.4. Vasúti technológiák, köztük az üzemeltetési szabályok alapjául szolgáló biztonsági elvek
a) a vasút-üzemeltetés biztonságával kapcsolatos elvek, jogszabályok és rendelkezések ismerete;
b) a résztvevők felelősségi köreinek és funkcióinak azonosítása.
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1.5 A vasúti pályahálózat alapelvei
a) rendszerszintű és strukturális elvek és paraméterek ismerete;
b)

a pálya, az állomás és a rendező pályaudvar általános jellemzőinek ismerete;

c)

a vasúti szerkezeti létesítmények (hidak, alagutak, váltók stb.) ismerete;

d)

az üzemeltetési módok (egyvágányú pálya, kétvágányú pálya stb.) ismerete;

e)

az ellenőrző-irányító és jelzőrendszerek ismerete;

f)

a biztonsági berendezések (hőnfutásjelzők, alagúti füstérzékelők stb.) ismerete;

g)

a vontatási tápellátás (felsővezeték, áramvezető sín stb.) ismerete.

1.6. Az üzemeltetési kommunikáció alapelvei
a) a kommunikáció jelentőségének, a kommunikációs eszközöknek és eljárásoknak az ismerete;
b) a mozdonyvezetői feladatkör ellátásához szükséges kapcsolattartásban részt vevő személyeknek, azok szerep- és
felelősségi köreinek az azonosítása (pályahálózat-működtetők személyzete, az egyéb vasúti személyzet munkaköri
feladatai stb.);
c) azon helyzetek/indítóokok azonosítása, amelyek kommunikáció kezdeményezését teszik szükségessé;
d) tájékozottság a kommunikáció különböző módozataival kapcsolatban.
1.7. A vonatok és összeállításuk, valamint a vontatójárművek, a teherkocsik, a személyszállító kocsik és egyéb járművek műszaki
előírásai
a) a vontatás általános típusainak (villamos-, dízel-, gőzhajtású stb.) ismerete;
b) a járműelrendezés (forgóvázak, járműtestek, vezetőfülke, védelmi rendszerek stb.) ismertetésének képessége;
c) a minősítő rendszerek és tartalmuk ismerete;
d) a vonatok összeállításáról szóló dokumentáció ismerete;
e) a fékrendszer-működés és a fékhatásosságra vonatkozó számítások értelmezésének képessége;
f) a vonatsebesség meghatározásának képessége;
g) a legnagyobb terhelés és a kapcsolókészülékre ható erők meghatározásának képessége;
h) a vonatvezérlési rendszer céljának és működésének ismerete.
1.8. A vasút-üzemeltetéssel járó általános kockázatok
a) a forgalombiztonságot szabályozó alapelvek megértése;
b) a vasút üzemeltetésével kapcsolatos kockázatoknak, valamint az ezen kockázatok csökkentésére szolgáló különböző
eszközöknek az ismerete;
c) a biztonságot érintő események ismerete és tájékozottság az ilyen események bekövetkezésekor elvárt
magatartással/reakcióval kapcsolatban;
d) a személyi sérüléssel járó balesetekre vonatkozó eljárások (például evakuálási, kiürítési) ismerete.
1.9. Fizikai alaptörvények
a) tájékozottság a kerekeknél fellépő erőkkel kapcsolatban;
b) a gyorsítást és a fékteljesítményt befolyásoló tényezők (időjárási viszonyok, fékberendezések, csökkent tapadás,
homokszórás stb.) meghatározásának képessége;
c) a villamosság alapelveinek (áramkörök, feszültségmérés stb.) megértése.”
2. Az R3. 6. melléklet 2.2.7. pontja utáni szöveg (a 6. melléklet 2. pontjának utolsó mondata) helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képzési programok az előzőeken túl tartalmazhatják az a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító
műszaki előírásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és
forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló,
2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat szerinti képzési célokat, illetve követelményeket is, továbbá az
Ügynökség által javasolt kritériumokat.”
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3. Az R3. 6. melléklet a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Szóbeli kommunikációs képesség osztályozása, nyelvvizsgák
3.1. Azon mozdonyvezetőknek, akiknek fontos biztonsági kérdésekről kell a pályahálózat-működtetővel kommunikálniuk,
nyelvismerettel kell rendelkezniük az adott pályahálózat-működtető által megjelölt nyelven. E nyelvismeretnek olyan szintűnek
kell lennie, amely képessé teszi őket az aktív és hatékony kommunikációra – a pályahálózattal és forgalmi helyzettel kapcsolatos
tájékoztatásra és utasítások megértésére – rutinhelyzetekben, nehéz körülmények között és vészhelyzetben egyaránt.
3.2. A mozdonyvezetőknek képesnek kell lenniük a forgalomirányítási és forgalmi szolgálati Átjárhatósági Műszaki Előírásban
foglalt üzenetek és kommunikációs módszer használatára. A mozdonyvezetőkkel szemben elvárás, hogy az Európa Tanács által
létrehozott közös európai nyelvi referenciakeret (CEFR) (1) B1 szintjének megfelelően értsék a beszélt nyelvet és az írott szöveget,
emellett szóban és írásban is ezzel megegyező szinten tudjanak kommunikálni.”
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9. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„8. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez
Képzési központok és regisztrált szervezetek esetében
az alapképzés és időszakos oktatás tárgyi feltételei
I. Helyiségek
Helyiségek

Mennyiségi mutató

Megjegyzés
képzési, oktatási helyszínenként, oktatásKépzési, oktatási helyszínenként
képzésben lévő csoportlétszám max.:
egyidejűleg képzésben, oktatásban lévők
1.
Oktatóterem
elméleti képzés esetén 30 fő, gyakorlati
figyelembevételével, csoportonként 1
képzés esetén 12 fő- csoportonként
Kiszolgáló helyiségek: WC
Az egy időben jelen lévő résztvevői
2.
képzési, oktatási helyszínenként legalább 1
- mosdó
létszám figyelembe vételével
A képzési, oktatási helyszínenként – a székhelyen, a telephelyen vagy bármely más helyszínen, ahol képzést, oktatást
folytat a képzőszervezet, vasúti társaság – a helyiség, a megnevezett eszköz, felszerelés biztosítandó.
II. Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai

1.

2.
3.

4.

5.

A
B
Eszköz, berendezés
Mennyiségi mutató
Oktatóterem
Tanulóasztalok vagy padok és csoport, résztvevők létszámának
székek
figyelembevételével
Oktatói asztal, szék
oktatótermenként 1-1
Tábla vagy flipchart
(megfelelő íróeszközzel és
oktatótermenként 1
táblatörlővel)
Szeméttároló
oktatótermenként 1
csoport, résztvevők létszámának
Ruhatároló vagy fogas
figyelembevételével
A képzési programban, vagy az oktatási
Oktatástechnikai eszközök, ütemtervben előírt oktatás tárgykörének
berendezések
bemutatására, gyakorlására alkalmas
legyen.
Egyéb eszközök
Hang és képlejátszásra
Képzési program, oktatási ütemterv
alkalmas eszköz vagy
előírása szerint.
eszközök
Számítógép, internet
képzési helyszínenként 1
hozzáféréssel, perifériákkal
vetítővászon
képzési helyszínenként 1
vetítésre alkalmas eszköz
képzési helyszínenként 1
Nyomtatási lehetőség
képzési helyszínenként 1
A képzés jellegétől függően
oktatási segédanyag
képzési helyszínenként 1
sokszorosítására alkalmas
berendezés
A képzési program alapján a gyakorlati
képzéshez biztosítani kell a képzés
szakterületének megfelelő eszközöket,
berendezéseket, alkalmas járműveket,
Gyakorlati képzőhely
vasúti járművek javítását végző helyet,
tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati
helyiséget vagy azok használati
lehetőségét.
Elektronikus, vezetékes vagy
központi képzési helyszínen 1
mobil telefonos elérhetőség

C
Megjegyzés

alkalmanként

alkalmanként
központi képzési helyszínen
alkalmanként
alkalmanként
központi képzési helyszínen
pl. nyomtató, fénymásoló / központi
képzési helyszínen

„
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10. melléklet a 22/2015. (V. 6.) NFM rendelethez
„9. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez
E rendelet hatálya alá tartozó OKJ képzések a vasúti ágazatban

Szint

Tanulmányi
terület

Sorszám

Megfeleltetési táblázat

OKJ-s végzettség

62

54

525

04

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője





Dízelmozdony kategória modul
Karbantartó (építő) vasúti jármű kategória modul
Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória
modul

312

62

521

02

Mozgólépcső ellenőr



Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

313

33

521

01

Mozgólépcső karbantartó-szerelő



Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő

457

54

841

05

Vasútforgalmi szolgálattevő



Általános forgalmi




Villamosmozdony kategória modul
Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű
kategória modul
Villamos meghajtású közúti vasúti jármű
kategória modul
Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti
jármű kategória modul
Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti
jármű (segédvezető) kategória modul

E rendelet 3. melléklet szerinti vizsga



460

54

525

07



Vasúti villamos jármű szerelője





Szakközépiskolai ágazat
XXI.

Közlekedés

Munkakörhöz/Tevékenységhez
kapcsolódó végzettség (FEOR-08
alapján)

Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti
jármű kategória modul
Villamos meghajtású fogaskerekű vasúti jármű
kategória modul
Keskeny nyomtávolságú villamosmozdony
kategória modul

Képzési rendelet 3. melléklet szerinti vizsga

5231/6 Jegyvizsgáló



Jegyvizsgáló
„
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 183/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Snóbli József Vilmost 2015. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-2/2015.

A köztársasági elnök 184/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Méhész Istvánt 2015. június 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-3/2015.

A köztársasági elnök 185/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Turu
Olgát 2015. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-4/2015.
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A köztársasági elnök 186/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Gyeneiné dr. Vogel Zsuzsannát 2015. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-5/2015.

A köztársasági elnök 187/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Veress Józsefnét 2015. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-6/2015.

A köztársasági elnök 188/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Égető Sándor
Lajost 2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra katonai bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-7/2015.
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A köztársasági elnök 189/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kirst-Papachristos
Annát a 2015. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-8/2015.

A köztársasági elnök 190/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Albrecht Krisztiánt
2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-9/2015.

A köztársasági elnök 191/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Asbóth Orsolyát
2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-10/2015.
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A köztársasági elnök 192/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Hornyák Zsolt
Sándort 2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-11/2015.

A köztársasági elnök 193/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Kovácsházyné
dr. Fekete Anna Gabriellát 2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-12/2015.

A köztársasági elnök 194/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kutas Rékát
2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-13/2015.
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A köztársasági elnök 195/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Lukács Levente
Jánost 2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-14/2015.

A köztársasági elnök 196/2015. (V. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Simon Károly
Lászlót 2015. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02474-15/2015.

A köztársasági elnök 197/2015. (V. 6.) 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 német–magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint a magyar fiatalok képzését és munkahelyi
elhelyezkedését támogató tevékenysége elismeréseként
Joachim Koschnicke, az Opel Group GmbH kormányzati kapcsolatokért felelős alelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. április 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. április 21.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02429-2/2015.
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A köztársasági elnök 198/2015. (V. 6.) 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 –
Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése, különösen a budapesti
Koreai Kulturális Központ megnyitása érdekében végzett, kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként
Nam Gwan-Pyo, a Koreai Köztársaság volt budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a brazil, elsősorban a Sao Paulo-i magyar közösség fejlesztése érdekében végzett odaadó szervező és társadalmi
tevékenységei elismeréseként
Fransisco Montano-Filho, a Pedra Forte Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. tulajdonosa, igazgatója,
a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének brazil képviselője, a Diaszpóra Tanács tagja részére,
a magyar cirkuszművészet elismertségét és nemzetközi rangját emelő, értékes szakmai munkája elismeréseként
Franz Czeisler, a Circus Tihany igazgatója részére,
a népszerű és a helyi magyar közösség számára meghatározó jelentőségű kulturális intézmény létrehozása és
önzetlen támogatása elismeréseként
Szoboszlai Sándor, a Dél-Kaliforniai Magyar Színház alapítója részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. április 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. április 21.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02430-2/2015.
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A Kormány 1294/2015. (V. 6.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatott projektek megvalósításával
összefüggő feltételek megállapításáról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program
megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a KEOP-5.5.0 azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések” című konstrukció és
a KEOP-5.6.0 azonosító számú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című konstrukció
keretében támogatott projektek (a továbbiakban: projektek) megvalósításával összefüggő feltételek a következők
legyenek:
a)
a projektek megvalósítására irányuló vállalkozási szerződéseknek 2015. július 15-ig hatályba kell lépniük, és
b)
a projektek záró elszámolási csomagjait 2015. október 31-ig be kell nyújtani.
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti feltételeknek a projektek
támogatási szerződéseiben, támogatói okirataiban történő rögzítéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatási szerződéseinek
elállással történő felbontásáról, támogatói okiratainak visszavonásáról, ha valamely, az 1. pont szerinti feltétel
teljesítése határidőben nem történik meg.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
valamely, az 1. pont szerinti határidő eredménytelen leteltét követően azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a KEOP-5.4.0 azonosító számú, „Távhő-szektor energetikai
korszerűsítése” című, a KEOP-5.5.0 azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések” című, valamint a KEOP-5.6.0
azonosító számú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című konstrukciókhoz
kapcsolódóan, a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) 1. és 2. prioritása terhére
megkötött támogatási szerződések keretében fel nem használt forrásként rendelkezésre álló kötelezettségvállalások
felszabadításával – gondoskodjon a KEOP prioritásai közötti forrás-átcsoportosításhoz szükséges módosítás
előkészítéséről, ha a KEOP 5. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
6. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:6 mezőjében az „1 200 000 000” szövegrész helyébe az „1 670 000 000” szöveg,
b)
C:15 mezőjében a „225 209 529” szövegrész helyébe a „498 209 529” szöveg
lép.
7. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1294/2015. (V. 6.) Korm. határozathoz
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1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz

1. A Határozat 1. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A prioritás ütemezése
5.2.1. A kiírások kerete
A

1.
2.
3.
4.
5.

B
C
D
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)
2011.
2012.
2013.
Összesen
26,74
63,14
46,09
135,97
Többletkötelezettség-vállalás: 42,24 Mrd Ft
Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből:
0%

5.2.2. A kötelezettségvállalás
A

1.
2.
3.

	
  

B
C
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)
2007–2015.
2015. hátralevő
Összesen
170,52
27,07
197,59

”

2. A Határozat 1. melléklet 5.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. A konstrukciók
A

B

1.
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2011.

2.

3.

4.

5.

C
D
E
Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2012.

26,74

5.5.0

Épületenergetikai
fejlesztések

0,00

63,14

0,50

5.6.0

Központi
költségvetési
szervek
energiahatékonysági
beruházásai

0,00

0,00

36,09

0,00

G

A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

Távhőellátás energiahatékonysági
korszerűsítése.

nemzeti
fejlesztési
miniszter

2013.

Távhő-szektor
energetikai
korszerűsítése

5.4.0

F

0,00

Épületek
hőtechnikai
adottságainak javítása, fűtési,
hűtési,
használati
melegvíz
rendszerek
korszerűsítése,
világítási
rendszerek
korszerűsítése (e tevékenységek
kiegészíthetők
megújuló
energiaforrások alkalmazásával).
Épületek
hőtechnikai
adottságainak javítása, fűtési,
hűtési,
használati
melegvíz
rendszerek
korszerűsítése,
világítási
rendszerek
korszerűsítése (e tevékenységek
kiegészíthetők
megújuló
energiaforrások alkalmazásával).

H
A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
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–

nemzeti
fejlesztési
miniszter

belügyminiszter

nemzeti
fejlesztési
miniszter

belügyminiszter

	
  
5911

6.

5.7.0

7.

–

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése
Tartaléksor

5912

	
  
	
  

0,00

0,00

9,00

Középületek
hőtechnikai
adottságainak javítása.

nemzeti
fejlesztési
miniszter

0,00

0,00

0,50

–

–

–
–
”

3. A Határozat 1. melléklet 5.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.3. Az 5.3.1. pontban foglalt táblázat 3–6. sora szerinti 5.4.0, 5.5.0, 5.6.0 és 5.7.0 konstrukció 42,24 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalást
tartalmaz.”
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4. A Határozat 1. melléklet 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. A prioritás ütemezése
7.2.1. A kiírások kerete
A

1.
2.
3.
4.
5.

B
C
D
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)
2011.
2012.
2013.
Összesen
4,52
17,45
16,41
38,38
Többletkötelezettség-vállalás: 2,27 Mrd Ft
Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből:
0%

7.2.2. A kötelezettségvállalás
A

1.
2.
3.

	
  

B
C
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)
2007–2015.
2015. hátralévő
Összesen
59,14
9,55
68,69

„
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5. A Határozat 1. melléklet 7.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3.1. A konstrukciók
A

B

1.
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2011.

2.

3.

C
D
E
Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

7.0.0

Projekt előkészítés
kétfordulós pályázatokban

2,02

2012.

0,00

G

A konstrukció célja

A
konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

2013.

0,00

7.1.0

Derogációs vízi közmű
projektek előkészítése

2,50

0,00

2,54

5.

7.9.0

Stratégiai tervezés

0,00

17,45

5,87

Megvalósítási projektek
előkészítése.
– részletes megvalósíthatósági
tanulmány és költség-haszon
elemzés (CBA) készítése,
– elvi, illetve műszaki engedélyes
tervek készítése,
– környezeti hatásvizsgálat, illetve
előzetes vizsgálat, Natura2000
hatásbecslés engedélyeztetése,
– tenderdokumentáció készítése,
– kapcsolódó
menedzsmentköltség,
– lakosság tájékoztatása
Megalapozó szakmapolitikai és
támogatási stratégia készítése,
nagyprojekt előkészítés a
környezetvédelem és az

nemzeti
fejlesztési
miniszter

H
A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
belügyminiszter,
földművelésügyi
miniszter

nemzeti
fejlesztési
miniszter

belügyminiszter

nemzeti
fejlesztési
miniszter

belügyminiszter,
földművelésügyi
miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 63. szám

4.

	
  

F

6.

7.

8.

7.11.0

7.12.0

7.13.0

Projekt előkészítés a
2014-2020. tervezési
időszakra
Az ivóvízminőség-javító
projektek műszaki-gazdasági
előkészítéséhez szükséges
szakmai háttérdokumentáció és
adatállomány elkészítése
Egyházi épületek 2014–2020
időszakban megvalósuló
energiahatékonysági
fejlesztéseinek előkészítése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

energetika területén.
A beruházási projektek
előkészítése a 2014–2020
programozási időszakra.

nemzeti
fejlesztési
miniszter

belügyminiszter

4,00

Az ivóvízminőség-javító
projektek műszaki-gazdasági
előkészítéséhez szükséges
szakmai háttér-dokumentáció és
adatállomány elkészítése.

nemzeti
fejlesztési
miniszter

–

2,00

Egyházi épületek energetikai
fejlesztésére irányuló beruházási
projektek előkészítése a
2014-2020 programozási
időszakra.

nemzeti
fejlesztési
miniszter

–

2,00
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6. A Határozat 1. melléklet 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.2. A prioritás ütemezése
8.2.1. A kiírások kerete
A

1.
2.
3.
4.
5.

B
C
D
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 forint/euró árfolyamon)
2011.
2012.
2013.
Összesen
3,02
1,85
4,47
9,34
Többletkötelezettség-vállalás: 0 Mrd Ft
Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből:
0%

8.2.2. A kötelezettségvállalás
A

1.
2.
3.

	
  

B
C
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 forint/euró árfolyamon)
2007–2015.
2015. hátralévő
Összesen
24,60
4,78
29,38

„
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7. A Határozat 1. melléklet 8.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.3.1. A konstrukciók
A

B

1.
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

C
D
E
Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011.

2.

3.

8.1.1

4.

8.1.2

Az operatív program
technikai-adminisztratív
lebonyolítása
(Közreműködő Szervezet
finanszírozása)
Az operatív program
lebonyolításával
kapcsolatos specifikus
feladatok ellátása

2012.

F

G

A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

nemzeti
fejlesztési
miniszter

–

nemzeti
fejlesztési
miniszter

–

2013.

3,02

1,13

4,46

Az
operatív
program
technikai-adminisztratív
lebonyolítása (közreműködő
szervezet finanszírozása).

0,002

0,72

0,01

Az
operatív
program
lebonyolításával kapcsolatos
specifikus feladatok ellátása.

H
A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

„
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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: Köves Béla ügyvezető.

